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Szerkesztette:

A Balaton és térsége egyike hazánk legnagyobb természeti kincsinek. Ezt a kincset
nemzedékeken keresztül formáltuk, alakítottuk, szépítettük – néha hibázva, el-
elrontva valamit, de alapvetően sikeresen bontakoztatva ki a kultúrtáj sokszínű
lehetőségeit.

A Balaton sokat adott nekünk. Sokat tettünk azért, hogy adhatott és tennünk
kell azért is, hogy a jövőben is adhasson. Immár száz esztendeje, hogy a Balaton-
kutatás addigi eredményeit több mint harminc (!) kötetben, Lóczy Lajos
irányításával összefoglalták. Ez a munka akkor tudományos szenzáció volt és a
Balatont Európa tudományosan leginkább ismert tavává tette. Bár azóta is folytak
kutatások, de ezek összegzése, kritikai áttekintése és a mai Balatonra fókuszálása,
a komplex szemléletű vizsgálatok túlsúlyra juttatása mindenképpen kívánatos
lenne. Ennek előmozdítására szövetkeztek az ország geográfusai, hogy a
helyszínen tartott konferencia-sorozatukkal, kiadványaikkal a Balatonra
irányítsák a figyelmet és az általuk elérhető intézmények, szervezetek és eszközök
felhasználásával elérjék egy, a tihanyi Limnológiai Kutatóintézet köré
szerveződő, Keszthely, Balatonfüred és Siófok központokban, koordinált módon,
ágazati és területi szempontból egyaránt holisztikus szemlélettel működő
Balaton-Kutató Intézet létrehozását, programjának megvitatását és elfogadását

Sok támogatást kapuk a helyi és regionális szervezetektől, a fejlesztésért
felelősséget érző szakemberektől. Érezzük ugyanakkor azokat az
ellentmondásokat is, melyek alapja az ágazati és területi érdekellentétek
összehangolásának, hierarchizálásának hiánya.

A Balaton a mellette, a térségében élőké. De nem csak az övék. A Balaton
gondjai sem csak az ott élők problémái. Megoldásukhoz (a források
megteremtését is ideértve) országos érdek kötődik, az eredmény is országos
szintű. Az összefogás szükségessége aligha szorul bizonyításra. Úgy kell a
Balaton-térség fejlesztését megvalósítanunk, hogy

- az itt élők és az üdülni érkezők érdekeit összehangoljuk;
- a természeti szféra egyensúlyára gondunk legyen;
- a társadalmi szférát alkalmassá tegyük a terhelés levezénylésére;
- a gazdaság idegenforgalmi központú, de a komplexitás felé elmozduló legyen;
- az infrastruktúra a lehető legmagasabb szinten szolgálja ki a többi szféra

igényeit;
- hangoljuk össze a rövid- és hosszabb távú fejlesztéseket.

Ezért szállnak síkra a Balatont szerető geográfusok.
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A Balaton és térsége egyike hazánk legnagyobb természeti kincsinek. Ezt a kincset 
nemzedékeken keresztül formáltuk, alakítottuk, szépítettük – néha hibázva, el-
elrontva valamit, de alapvetően sikeresen bontakoztatva ki a kultúrtáj sokszínű 
lehetőségeit. 

A Balaton sokat adott nekünk. Sokat tettünk azért, hogy adhatott és tennünk kell 
azért is, hogy a jövőben is adhasson. Immár száz esztendeje, hogy a Balaton-
kutatás addigi eredményeit több mint harminc (!) kötetben, Lóczy Lajos irányításá-
val összefoglalták. Ez a munka akkor tudományos szenzáció volt és a Balatont 
Európa tudományosan leginkább ismert tavává tette. Bár azóta is folytak kutatások, 
de ezek összegzése, kritikai áttekintése és a mai Balatonra fókuszálása, a komplex 
szemléletű vizsgálatok túlsúlyra juttatása mindenképpen kívánatos lenne. Ennek 
előmozdítására szövetkeztek az ország geográfusai, hogy a helyszínen tartott kon-
ferencia-sorozatukkal, kiadványaikkal a Balatonra irányítsák a figyelmet és az álta-
luk elérhető intézmények, szervezetek és eszközök felhasználásával elérjék egy, a 
tihanyi Limnológiai Kutatóintézet köré szerveződő, Keszthely, Balatonfüred és 
Siófok központokban, koordinált módon, ágazati és területi szempontból egyaránt 
holisztikus szemlélettel működő Balaton-Kutató Intézet létrehozását, programjának 
megvitatását és elfogadását 

Sok támogatást kapuk a helyi és regionális szervezetektől, a fejlesztésért fele-
lősséget érző szakemberektől. Érezzük ugyanakkor azokat az ellentmondásokat is, 
melyek alapja az ágazati és területi érdekellentétek összehangolásának, 
hierarchizálásának hiánya. 

A Balaton a mellette, a térségében élőké. De nem csak az övék. A Balaton 
gondjai sem csak az ott élők problémái. Megoldásukhoz (a források megteremtését 
is ideértve) országos érdek kötődik, az eredmény is országos szintű. Az összefogás 
szükségessége aligha szorul bizonyításra. Úgy kell a Balaton-térség fejlesztését 
megvalósítanunk, hogy 

• az itt élők és az üdülni érkezők érdekeit összehangoljuk; 
• a természeti szféra egyensúlyára gondunk legyen; 
• a társadalmi szférát alkalmassá tegyük a terhelés levezénylésére; 
• a gazdaság idegenforgalmi központú, de a komplexitás felé elmozduló le-

gyen; 
• az infrastruktúra a lehető legmagasabb szinten szolgálja ki a többi szféra 

igényeit; 
• hangoljuk össze a rövid- és hosszabb távú fejlesztéseket. 

Ezért szállnak síkra a Balatont szerető geográfusok 
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A BALATON-KUTATÁS FELADATAI 

 
SCHWEITZER FERENC – TÓTH JÓZSEF 

 

 
 
Bevezetés 
 
Amit itt most összegezni törekszünk, alapelveit tekintve korántsem új. Amiért mé-
gis aktuálisnak érezzük a feladatok számbavételét, az korunk rohanó jellegével, a 
holisztikus szemlélet háttérbe szorulásával, az egyéni és csoportérdekek meg-
megújuló dominanciájával, a rész és egész normális viszonyának felbomlásával, a 
fenntartható fejlődést biztosító komplexitás és egészséges érdek-hierarchia megte-
remtésének igényével függ össze. Miről van szó? 

Van egy csodálatos része hazánknak, a Balaton és környezete. Értékeire, hasz-
nosíthatóságának lehetőségeire és szükségességére évszázadok óta felfigyeltek az 
ott és másutt lakók egyaránt. A tudományos érdeklődés is régi és sokágú. Elég a 
Festeticsekre, a reformkor gondolkodóira és legfőképpen az id. LÓCZY LAJOS által 
összefogott multidiszciplináris tudós-csapat fantasztikus, nemzetközileg is figyel-
met és elismerést kiváltott komplex Balaton-kutatására utalni, melynek eredményei 
már a terjedelmet tekintve is tiszteletet parancsoló több mint két tucatnyi kötetben 
jelentek meg egy évszázaddal ezelőtt. Azóta is van Balaton-kutatásunk: az egyes 
diszciplínák értékes és jelentős tömegű eredményt halmoztak fel, a Balaton jelentő-
ségének növekedésével, funkcióinak és a vele kapcsolatos elvárásoknak érdemi 
strukturális átalakulásával ezek a kutatások egyre mélyebbre hatoltak, egyre újabb 
és újabb részleteket tárnak fel. Viták is vannak az egyes tudományágakon belül, de 
ezek nem válnak a tó egészének, az ott folyó és a vele kapcsolatos társadalmi tevé-
kenység egészének értékelésévé, így a Balatonnal kapcsolatos politikát érdemben 
alig befolyásolják. Elismerésre méltó szakmai eredményeik ellenére képtelenek 
erre az érdekelt kutatóintézetek (így a kifejezetten a tó kutatására létrehozott Tiha-
nyi Limnológiai vagy az erősen és hagyományosan érintett Budapesti Földrajztu-
dományi, Hidrológiai stb. intézetek sem), csakúgy mint a helyi vagy központi kez-
deményezések nyomán létrehozott, ilyen-olyan fejlesztési kompetenciákkal felru-
házott ágazati vagy akár több szférára is kiterjedő hatáskörű, esetenként tiszavirág-
életű szervezetek. 

Közben a Balaton-hasznosítás egyre intenzívebb, az ezzel kapcsolatos érdekvi-
szonyok egyre kuszábbak, számos érték megy veszendőbe. Összehangolt fejlesztés 
nélkül az értékvesztés gyorsuló módon fokozódik. Ehhez a fejlesztéshez viszont 
komplex kutatási eredményekre van szükség, melynek holisztikus szemléletét a 
fejlesztési politika természeti és társadalmi, ágazati és területi metszetében egya-
ránt és következetesen képviselnie kell – mind a közvetlen, mind a közvetett esz-
közök használatában. 
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1. Célok és módszerek 
 
Célunk annak elérése, hogy induljon egy szakértői csoport által kidolgozott, szak-
mai viták során véglegesített terv alapján komplex szemléletű kutatás a Balaton-
térség egészéről, jelenjen meg LÓCZY LAJOS száz évvel ezelőtt több mint harminc 
kötete nyomdokain legalább három modern kötet a mai helyzet kritikai összegzé-
sével és a javaslatok indoklásával. A kutatásban mindenki részt vehetne, akinek 
értékelhető hozzájárulása segíthetné egy komplex Balaton-fejlesztési koncepció 
megalapozását. Biztosítani kellene a kutatás szabadsága mellett az eredményeknek 
a fő célra irányuló koncentrációját, és a felhasználó szféra szervezeteinek, szintjei-
nek érdekeltségét azok megismerésében és alkalmazásában. 

Módszertanilag a tetraéder-modell lenne a kutatás egységesítő, a szervezést is 
szabályozó alapja. Ez a többszörösen a gyakorlatban is kipróbált modell azon ala-
pul, hogy az általunk megélt tér természeti és társadalmi komponensű, mely utób-
biból a gazdasági és infrastrukturális szférát a részletes elemzés céljából kiemeljük. 
Az így létrejövő négy szféra (1. ábra) a társadalmi – gazdasági – infrastrukturális – 
természeti aspektusát jelzi egy olyan szférákon belül is bonyolult kapcsolatrend-
szerrel leírható struktúrának, melynek entitását a szférák közötti kölcsönhatás-
rendszer biztosítja és arányos fejlődés, illetve ezt a célt szolgáló fejlesztés esetén 
teszi harmonikussá. A harmónia megalapozása érdekében az egyes szférák belső 
kapcsolatrendszerét részletesen analizálni kell éppúgy, mint az adott szférának a 
többi hárommal való kölcsönhatásait. Az elemzés során (más módszerek mellett) a 
SWOT-, illetve az ennek szférákra kidolgozott változatát, a TÁGINTER-analízist 
is alkalmazni tervezzük, mindvégig szem előtt tartva, hogy nem statikus, hanem 
dinamikus rendszert vizsgálunk, így az időbeni változások, trendek, a várható pa-
radigma-váltások különösen fontosak. További sajátosság, hogy e komplex szemlé-
letű vizsgálatban a természeti és társadalmi szférák szignifikánsan eltérő léptékű 
idő-fogalma is kölcsönhatásban értelmezhető. 

A kutatás egy további sajátossága azzal függ össze, hogy a Balaton-térség ko-
rántsem kizárólagos, de mindenképpen domináns funkciója az üdülési-
idegenforgalmi szerepkör. Ilyen jellegű térségek vizsgálatában gyakran háttérbe 
szorul, szélsőséges esetben el is marad a „bennszülött” lakosság körülményeinek, 
problémáinak elemzése. Ennek hátrányait, sőt veszélyeit érzékelve különös gondot 
fordítunk a kutatás arányos, e tekintetben is harmonikus voltára. 
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1. ábra: Tetraéder-modell 
Forrás: TÓTH J. (1981) 

 
 
2.1. Természeti szféra 
 
2.1.1. Szférán belüli vizsgálatok 
 
A természeti szféra sok esetben a további szférák alapjául szolgál, melyből kifolyó-
lag a ráirányuló kutatás, illetve annak eredményei nélkülözhetetlenek. Számos 
esetben ezen vizsgálati eredmények jelentik a kiindulási pontját a gazdasági, társa-
dalmi és az infrastrukturális szférák kutatásának. Az alábbiakban a legfontosabb 
célkitűzéseket vázoljuk fel, melyek a természeti egység analízisének sarokpontjait 
jelölik ki: 

• A Balaton kialakulása a természetföldrajzi új eredmények tükrében, a koráb-
bi kutatások figyelembe vételével.  

• A vízgyűjtőkön bekövetkezett kedvezőtlen változások felmérése és értékelé-
se, mely az esetleges negatív hatások mérséklésének/megszüntetésének alap-
jául szolgálhat. 

• A Balaton felszín alatti és a karsztvízből történő vízpótlásának vizsgálata, 
szem előtt tartva, hogy hazánk egyik jelentős erőforrását a vízkészleteink je-
lentik. 

• A Balaton mérnökgeomorfológiai térképezése és vizsgálata, különös tekin-
tettel a magaspartokra és a feltöltődő öblökre. 

• A Balaton partvonalának változásai és a tó feliszapolódása, melyek számos 
gazdasági és társadalmi problémakör alapját jelentik/jelenthetik. 

• A Balaton vízszintingadozása és a klimatikus tényezők kapcsolata a rövid és 
hosszú távú klímaváltozás/klímaingadozás szempontjából. 
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• Talajerózió hatása a Balaton eutrofizálódására, mely jelentős ökológiai ve-
szélyt rejt magában, továbbá a társadalmi hasznosíthatóság alapját veszé-
lyezteti. 

• A Balaton térségének tájdegradációs érzékenységének vizsgálata, a kedve-
zőtlen folyamatok megszüntetése, mérséklése érdekében. 

• Geodiverzitás és tájdiverzitás felmérése. 
• A dél-balatoni halastavak szerepe a tájban. 
• Földrengések a Balaton környezetében. 
• A Balaton-felvidék felszín alatti vízrendszere és jellemzői.  

 
2.1.2. A természeti és a többi szféra kapcsolatrendszere 
 
A természeti szféra kapcsolat- és kölcsönhatásrendszere a többi szférával rendkívül 
széles skálán értelmezhető, ennek függvényében azon kutatási célokat emeljük ki, 
melyek elsődlegesnek tekinthetők: 

• A vonalas létesítmények (pl. utak, vasutak, gátak) környezeti (pl. hó, jég, 
stb.) veszélyeztetettsége, mely során fő cél a veszélyforrások értékelése, 
amely a megelőzés, illetve hatásuk mérséklésének az alapját jelenti. 

• Tájhasználat, a mezőgazdasági területhasználat és változásaik vizsgálata. 
• Vízminőség védelme és kapcsolata a mezőgazdaság, az ipar intenzitásával, 

különös tekintettel az termeléssel összefüggő esetleges katasztrófákra és 
azok megelőzésére, hatásaik mérséklésére. 

• A szőlészet-borászat területi elhelyezkedésének földtani, talajtani és geomor-
fológiai vonatkozásai. 

• A vízszintszabályozás története, hatásai és aktuális kérdései. 
• Vízföldrajzi vizsgálatok a Balaton vízgyűjtőjén és ezek társadalmi hatásai. 
• Bányászati karsztvízszint-süllyesztés és a bányászat felhagyását követő 

gyors karsztvízszint emelkedés, források feltörése. 
• Táj és erőforrás használat, a racionális mértékű környezeti terhelés felméré-

séhez. 
• Tájesztétikai értékek turisztikai, természet- és örökségvédelmi összefüggé-

sei. 
• A Balaton miliőjének földrajzi vizsgálata. 
• Szőlészet-borászat és a bor gasztronómia. 
• A Balaton régió fürdőéletének környezeti vonatkozásai, kiemelten az antro-

pogén hatások következményeit a természeti szférára. 
• Ingatlan hasznosítás, identitás, szociálgeográfiai konfliktusok. 
• A Balatont, mint természetföldrajzi egységet érintő jogszabályok összehan-

golása. 
• Környezet- és természetvédelem a Balaton vonzáskörzetében, mely a termé-

szet állapotának a hosszú távú fenntartását biztosítja. 
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3.2. Társadalmi szféra 
 
3.2.1. Szférán belüli vizsgálatok 
 
Rendkívül sokrétű és nagy mennyiségű komplex szemlélettel végzendő multidisz-
ciplináris kutatásra van szükség. Ezek előzetes számbavétele meglehetősen nehéz 
és talán felesleges is. Lényegesek a szférák közötti kölcsönhatások, de ezek megfe-
lelő szintű feltárásához a szférán belüli kapcsolatrendszer analízise elengedhetet-
len. 
Az alábbiak kutatása kiemelt fontosságúnak látszik: 

• Bizonyítandó és elfogadtatandó, hogy a Balaton-térség egységét mind a 
közigazgatásban, mind a fejlesztési tervekben tiszteletben kell tartani. 
Rendkívül káros, hogy mind a megyékből összerakott „régiók”, mind a 
megyék szintjén „szétszedjük” a Balaton-térséget, biztosítva a hasznához 
való sokirányú hozzájutást, de egyúttal lehetetlenné téve az egységes, ha-
tékonyabb működtetést és fejlesztést. A helyzet hasonlatos Budapest kerü-
letekre aprózásához és az agglomeráció egységes elvek szerinti fejlesztésé-
nek ellehetetlenüléséhez. 

• Fel kell tárni a tényleges struktúrát és területi – települési kapcsolatrend-
szert mind a parti, mind a háttértelepülések vonatkozásában, továbbá a reá-
lis hierarchia- és vonzásviszonyok alapján a térség finomabb szerkezetét, a 
profil-sajátosságok nyomán pedig a mikroszintű területi-funkcionális egy-
ségeket (kistérségeket, járásokat). 

• A demográfiai sajátosságok és trendek feltárása bármilyen reális fejlesztés 
elengedhetetlen feltétele. 

• Kutatni kell a migráció jellegzetességeit. 
• Kutatni kell olyan társadalmi ismérveket és folyamatokat, mint az iskoláz-

tatás szintje és trendjei, a szakképzettség, a vállalkozási hajlandóság, az 
idegennyelv-tudás, a hely- és helytörténet-ismeret, az egészségi állapot, az 
értékrend, a hagyományok stb. 

• A térség reális értékeléséhez ismerni kell az országos, sőt a nemzetközi 
trendeket is, keresve a gyors alkalmazkodás lehetőségének tudatosítását, a 
vállalkozások flexibilitásának növelését. 

• Az oktatás és szakképzés területén érvényesíteni szükséges a helyi, térségi 
igényeket. 

• A településrendszer fejlődésének tendenciáit, az urbanizálódás, az 
agglomerálódás jelenségeit egyrészt meg kell ismerni, másrészt a kaotikus 
vonásokat kiküszöbölve helyes irányba terelni azokat. 

• Részleteiben is fel kell tárni az állandó lakosok („bennszülöttek”) és a sze-
zonális együttélők érdekviszonyait, értékrendjét, domináns attitűdjeit, ke-
resve a konfliktusok enyhítésének lehetőségeit. 
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3.2.2 A társadalmi és a természeti szféra kapcsolatrendszere 
 
A társadalmi és a természeti szféra kölcsönhatásrendszeréből is csak néhány sajá-
tosságot emelünk ki: 

• A természeti szférából kiinduló káros hatásokat, katasztrófa-helyzeteket nem 
egyedi, tűzoltásszerű módon kell kezelni, hanem a megelőzés és a meg nem 
ismétlődés szempontjai szerint elhárítani. 

• A társadalomnak minden lehetséges módon védenie kell a természetet, ok- 
és célszerű környezetgazdálkodást kell folytatnia. 

• A társadalomnak ügyelnie kell a két szféra közötti harmóniára olyan érte-
lemben is, hogy nem hódolhat be bizonyos túlzó, „sötétzöld” kívánalmaknak 
és követeléseknek. 

A társadalmi és gazdasági szféra kölcsönhatás-rendszerének feltárásakor az 
alábbiak különösen fontosak: 
• A társadalomnak figyelembe kell vennie, hogy a domináns gazdasági ágazat 

sokrétű tudást és speciális attitűdöt igényel, melyre fel kell készülnie. 
• Annak következményeként, hogy a legfőbb gazdasági ágazat szezonális jel-

legű, a társadalomnak kiegészítő tevékenységeket kell felkutatnia és támo-
gatnia. 

• Támogatni kell a családi vállalkozásokat, a részmunkaidős munkavállalási 
lehetőségeket (part-time job) bővíteni kell. 

• Flexibilis kapacitásokat kell létrehozni, de ügyelni arra, hogy a helybeli la-
kosság normális ellátása szezonon kívül is biztosítva legyen. 

• Keresni kell a szezon meghosszabbításának, a vendégkör strukturális átalakí-
tásának lehetőségeit. 

• Csökkenteni kell a vállalkozásokhoz tapadó bürokratikus megkötések töme-
gét. 

A társadalmi és az infrastrukturális szféra kölcsönhatás-rendszeréből kiemelen-
dők: 
• Az üdültetési verseny követelményei jótékony hatással vannak a lakások fel-

szereltségéhez, a porták rendben tartásához, a kertek gondozásához kapcso-
lódó társadalmi attitűdökre. 

• A tömegközlekedés, a szezonális menetrendek befolyásolásában jelentős le-
het a társadalmi szféra hatása. 

• A távolsági és helyi infrastruktúra kiépítésében és karbantartásában a társa-
dalom mindkét jellegzetes csoportjának (a helybelieknek és az üdülőknek) 
befolyásoló szerepe lehet. 

• A vízpart megközelíthetőségének (esetenként újbóli) biztosítása e kölcsönha-
tás révén új megoldásokat eredményezhet. 
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3.3. A gazdasági szféra 
 
3.3.1. A szférán belüli kutatások szükségessége 
 
Természetesen az idegenforgalom helyzetére, szerkezetére, folyamataira irányuló 
kutatások a leginkább érdekesek a szférán belül, de a kapcsolódó és az egyéb tevé-
kenységek viszonyainak feltárása is szükséges. Nevezetesen: 

• Feltárandók az idegenforgalom új jelenségei, azok területi különbségei, új 
kívánalmai. 

• A vendégkör területi, igény szerinti és szerkezeti átalakulásának trendjei, a 
szezonalitás, az időjárás-függőség, a program-helyettesíthetőség problémái 
az eddigieknél nagyobb súlyt kell kapjanak a vizsgálatokban. 

• Az idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatások fejlesztési igényeinek és kapa-
citásainak kérdése a most ismertnél részletesebben feltárandó. 

• Keresni kell azon gazdasági tevékenységek formáit, melyek kötődnek a fő 
profilhoz és nem zavarják annak működését. Ilyen lehet a biotermékek ter-
melése, a kertészet, a primőrök előállítása a mezőgazdaságban, továbbá a 
szőlő- és borgazdaság, a halászat, a sajátos gasztronómia fűszereinek terme-
lése. 

• A hajó- és csónaképítés speciális balatoni igényeit kielégítő iparág helyzete 
és lehetőségei értékelendők. 

• Felmérendők a balatoni ajándéktárgy-, térkép-, könyv-előállítás piacai, a 
bóvli valóban sajátos, balatoni kötődésű árukra cserélésének esélyei és fel-
tételei. 

 
3.3.2. A gazdasági és a többi szféra kapcsolatrendszere 
 
A gazdasági és a társadalmi szféra kölcsönhatás-rendszerében az előbbi által indu-
kált hatások közül a szemléletformálás a legdöntőbb. Kutatandó, hogy mit lehet 
tenni az olyan társadalmi attitűdök általánosabbá válásáért, mint a sokoldalúság, a 
szakszerűség, a tolerancia, a több lábon állás szemlélete, a harmónia iránti igény. 
Az infrastrukturális szférára leginkább azzal hat a gazdaság, hogy domináns ágá-
nak sokrétű és mégis speciális háttérágazati igényét érvényesíti mind az ellátási 
rendszerek fejlesztésében, mind pedig (és különösen) a közlekedés terén. Ez utób-
biban éppúgy fontos az országos és a nemzetközi elérhetőség, mint akár a strandok 
megközelíthetősége vagy éppen a parkolás kérdésköre. 

A gazdaság és a természeti szféra kölcsönhatása kiemelt jelentőségű, hiszen a 
domináns ágazat prosperitásának elengedhetetlen feltétele az attraktív természeti 
környezet, ugyanakkor az utóbbi igénybe vétele (esetleges károsítása) a nagy tö-
megek által (különösen szezonálisan) fokozott. A kölcsönhatás harmonikus szinten 
tartása ilyen intenzitás mellett különleges figyelmet követel. Olyan kérdések részle-
tes vizsgálata lenne szükséges, mint az antropogén hozzájárulás az eutrofizáció 
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helyenkénti gyorsulásához, a vízgyűjtőn folyó műtrágya-használat káros hatásai, a 
szemétgyűjtés és –kezelés kérdésköre, a mikrokörnyezet esztétikuma stb. 
 
3.4. Az infrastrukturális szféra 
 
3.4.1. A szférán belüli kapcsolatrendszer 
 
Rengeteg a teendő és a tettek célszerű megvalósításához szükséges kutatási feladat. 
Legfontosabbaknak az alábbiak vélhetők: 

• A mintegy másfél évszázada a déli part turzásaira épült vasútvonal sokat se-
gített a megközelíthetőség javításában, így a tóhoz kötődő idegenforgalmi – 
üdülési funkciók kiteljesedésében. Napjainkra azonban – a többszöri felújí-
tás, alapvető modernizálás ellenére – gátja a vízpart elérhetőségének, for-
galmi akadály és zajterhelése révén az ingatlanok árain is mérhető az alapve-
tő funkcióra gyakorolt negatív hatása. Megoldás kerestetik a gyors (?), olcsó 
(?) és tömeges személyforgalom előnyeinek megőrzésére, a hátrányok egy-
idejű kiküszöbölésére. 

• Sokunk szakmai meggyőződése, hogy az M7-es autópálya vízhez túl közeli 
megépítésével megismételtük a másfél évszázados hibát: túlzsúfolttá tettük a 
keskeny fejlesztési tengelyt és újabb gátat emeltünk a megközelíthetőség út-
jába. Kutatandók a hátrányok megszüntetésének lehetőségei. 

• Figyelemmel kísérendők a következő évtizedek autópálya-építkezéseinek 
Balatonra gyakorolt hatásai, elsősorban az M8 és M9 jelzésűek vonalvezeté-
se, melytől nagyban függ a tó makroregionális elérhetősége. 

• A Balaton Airport (Sármellék) mellett Siófok, Szentkirályszabadja, Börgönd 
repülőterének aktiválása a várható légiközlekedési boom hasznát csapolná 
meg a térség számára. Nincsenek tényleges kutatási eredményeink és terve-
ink. 

• Vizsgálandó a második balatoni komp szükségessége és fejlesztő hatása ép-
púgy, mint a kikötők, parkolók, kerékpárutak építése, illetve kapacitás-
bővítése. 

• Állandóan friss képünk kell legyen a kommunális ellátottság, a lakásfelsze-
reltség szintjéről és területi sajátosságairól, az ellátó-rendszerek összekap-
csolási lehetőségeiről. 

• Vizsgálandók a sportolási lehetőségek infrastrukturális létesítményeivel kap-
csolatos területi – ágazati – strukturális sajátosságok. 

• Részletes és naprakész kutatási eredményekkel kell rendelkeznünk a bizton-
sági és kárlehárítási tevékenységről. 

• A szférának mindent el kell követnie a szezon színessé tételére, időbeli hatá-
rainak kitolására. Az ehhez kapcsolódó ötletek és kezdeményezések haszna 
kutatásokkal bizonyítandó és társadalmilag elismerendő (ötletbörzék, pályá-
zatok, jutalmak, kedvezmények, adózási feltétel-módosítások stb). 
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3.4.2. Az infrastrukturális és a többi szféra kölcsönhatása 
 
Az infrastrukturális fejlesztések társadalmi hatásai elsősorban a munkahelyek szá-
mának növekedésében, szakmai összetételük spektrumának bővítésében jutnak 
kifejezésre. Az így létrejövő kihívások kiváltják a megfelelő válaszokat a társadal-
mi szféra oldaláról (iskolázottság, szakképzettség javulása, a modern kommuniká-
ciós eszközök általánossá válása stb). 

A gazdasági szférát a megrendelések növekedése, a különböző nyersanyagok 
iránti igény megjelenése, illetve fokozódása révén érintik az infrastrukturális szféra 
fejlődésének tovagyűrűző hatásai. E hatások mechanizmusáról éppen olyan kevés 
konkrét információval rendelkezünk, mint a telephelyek kedvezőbb közlekedési 
helyzetbe jutásával előálló előnyökről, vagy éppen a közlekedési (szállítási) költ-
ségcsökkenésről. 

Az infrastrukturális átalakulások általában véve kedvező hatást gyakorolnak a 
természeti szférára, de a kivételek előfordulásának gyakoriságát reális hatásvizsgá-
latokkal csökkenteni lehet. Figyelembe kell venni, hogy az épített táj nem lehet 
ugyanaz, mint a természeti megfelelője volt, de mértéktartással, megfelelő gondos-
sággal kell eljárnunk, hiszen e kölcsönhatásban (is) különösen bonyolult rendsze-
rek érintkeznek. A kutatásnak tág tere van itt is. 
 
4. Összegzés 
 
A Balaton-térség részletes, sokoldalú, objektív analízise jól szervezett, multi- és 
interdiszciplináris, sokszereplős, szakszerűen összefogott kutatásokat igényel. 
Megfelelő anyag megléte esetén következhet a szféránként végrehajtott 
TÁGINTER-analízis, majd ezek mérlegelt összegzéseként a SWOT-analízis. En-
nek funkciója a javaslattétel ugyan, de csak a döntési szféra nagyléptékű kérdései-
vel összefüggésben, a konkrétabb, kisebb léptékű eredmények ugyanis már „menet 
közben” felhasználhatók. 
Generális javaslatunk e kutatási feladatainkat pásztázó összeállítás végén az lehet, 
hogy: 

• el kell határolni a Balaton-térséget, feltárni belső szerkezetét, zónáit; 
• önálló egységként kell kezelni az ország régiói között; 
• létre kell hozni egy komplex Balaton Kutatóintézetet, melynek központja le-

hetne a kibővített profilú tihanyi kutatóhely, de egységekkel rendelkezne 
Keszthelyen (agrárium), Siófokon (idegenforgalom), Balatonfüreden (humán 
kutatások) és a nemzeti park bázisán (természeti szféra); 

• a térség komplex monitoringja egyrészt kellő feladatot jelentene a résztve-
vők számára, másrészt haszna a célszerű és társadalmilag olcsóbb cselekvés 
biztosítása révén egyértelmű lenne. 
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Bevezetés 
 
A felvilágosodás világképében a természet többé már nem csupán korlátozó ténye-
ző, hanem az ember, az emberi közösségek megújítója, organizálója és gyógyítója 
is. A 18. században megjelenik az idő tartalmas eltöltésének problematikája, egyál-
talán a szabadidő fogalma. Ilyen keretek között lesznek mintaadóvá az arisztokrá-
cia európai körutazásai, a tájkultusz és a természet megismerésének és leírásának 
egy új, aktivista programja.  

A 19. század második felében a kiránduló polgár legfontosabb ideái gyors át-
alakulásnak indultak. A természetjárás, a romantikus utazások helyébe új turiszti-
kai formák, témák és helyszínek kerültek. Az 1900-as évek elején a magyarországi 
belföldi turizmusban és idegenforgalmi kínálatban is egyre erőteljesebben jelentek 
meg a tömegturizmusra jellemző technikák, intézmények és turisztikai célok.  

A 19. századi Magyarországon a Balaton, mint turisztikaföldrajzi helyszín és tu-
risztikai tematizáció mutatta meg talán legpontosabban ennek a turizmustörténeti 
és kultúrtörténeti változásnak a hazai esélyeit, nehézségeit és eredményeit.  
 
 
1. Eredmények 
 
A Balatonnak modern turisztikai célpontként történő megfogalmazásában sajátsá-
gosan keveredtek az archaikus, romantikus elemek a korszerű idegenforgalmi 
szempontokkal. Ennek a romantikus tájismereti felfogásnak a víz volt az egyik 
legfontosabb témája. 

Magyarországon a víz- és fürdőkultúra egyébként is nagy hagyományokkal ren-
delkezett. A Kárpát-medence egyedi földtani adottságai következtében Magyaror-
szág kezdettől fogva gyógy- és ásványvíz nagyhatalomnak számított. Különlegesen 
változatos mérsékelt égövi időjárása, sokszínű kultúrája mindenféle gyógyító, rek-
reációs tevékenység ideális területévé tette hazánkat. További pozitív tényezőként, 
a magyar fürdőkultúrában több európai fürdőhagyomány (török, bizánci, skandi-
náv) és infrastruktúra (kádas, medencés, szaunás) szerencsés találkozása és szimbi-
ózisa valósult meg. 

A 19. század első felében jelent meg szervezett és tudományos formában a víz-
gyógyászat, amely főképp Kneipp és Priznitz természetgyógyászaton alapuló, be-
tegségmegelőző és gyógyászati módszerei révén néhány év alatt nagy ismertségre 
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tettek szert. A magyarországi felcserek és fürdőmesterek által vezetett hidegvíz 
kúrák már a reformkori Magyarországon is kedveltek voltak. 

Ez a hagyományos felfogás, amely a tudományos vizsgálatokat jórészt mellőz-
ve, a Balaton vizét döntően gyógy- és ásványvízként értelmezte, egészen az első 
világháborúig fontos szerepet játszott a Balaton turisztikai értelmezésében. A Bala-
tont ásványvíznek tekintő kiadványok, reklámok és orvosi kezelések még az első 
világháború előtti években is viszonylag sűrűn előfordultak. A Balaton vizéből 
készült ásványvizes kádfürdők, a tó iszapjából előállított krémek, szappanok, a tó 
hullámzását használó gyógyító eljárások tömege fogadta a század elején a Balatont 
felkereső turistát. 

„A Balaton nem csak fürdő, hanem tavasszal és ősszel klimatikus hely is. Ez tet-
te a Balatont világhírű fürdőhellyé.”– vallotta az egyik legnagyobb példányszám-
ban megjelenő balatoni útikönyv (HORVÁTH I. 1913).  

JÓKAI MÓR ennek a Balaton-képnek a legnagyobb és legelkötelezettebb álmo-
dója rögzítette a romantikus „Balaton-kultusz” talán legmaradandóbb, a mai napig 
hatásos vonásait: 

”…ahol a magasabb szellemek dalolni taníták a költőt; a nem költőt pedig 
érezni azt, amit a költő énekelt…egy bájos menyasszony ki vőlegényére 
vár…mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk…én azt mondom, hogy az egész 
táj mosolyog!” (JÓKAI M. 1906). 

Ebben a Balatont idealizáló felfogásban törvényszerűen került előtérbe a bala-
tonmelléki paraszti társadalmak archaikus világa: 

„…a lakosság megtartotta ősi erényeit, ma is nyílt szivű és vendégszerető, 
szivesen útbaigazítja a turistát és az idegeneket”, vagy ”…jó maga nem ismeri 
például a víz nyújtotta egészséges örömöket s meg nem fürdenék a világért sem a 
vendégeitől annyira magasztalt Balatonba.” (SZEMLÉR L. 1909) „Jóindulatú, bé-
kés, tisztességtudó és önérzetes emberek, másokat megbecsülve, önmagukat is be-
csülik és jó szóval még ma is többre menni velük, mint pénzzel.” (DÉRI GY. 1913). 

Ugyanilyen módon jellemezték mindvégig a Balaton turisztikai kínálatát a felvi-
lágosodás utazás kultuszának szakrális megközelítései (kápolnák, kőkeresztek, 
búcsújáróhelyek stb.) illetve az, hogy a szakrális és laikus szempontok gyakran 
együtt jártak, illetve nem váltak el élesen egymástól. A régi Balaton sajátságos 
turisztikai problémáját képezte a közbiztonság korlátozott volta, amely elsősorban 
a kóbor cigányok lokális térségbeli jelenlétével volt összefüggésben:  

„A forgalom nagyobb arányú fejlődésének ma is van még akadálya, melyet 
kesztyűtlen kézzel kell a turistaforgalom útjából elhárítanunk. Ez a cigánykérdés. A 
civilizáció nem tűri az országutak mellett sátorozó kóbor cigányok csatangolását s 
a feltünedező karavánokat Nyugat-Európában azonnal a határra viszik, csak ná-
lunk kószálnak szabadon, fenyegetve állandóan a személy- és vagyonbiztonságot. A 
tapolcai plató dombjai közt mindég akad bujkáló vándor cigánykaraván. Az egye-
dül járás tehát a Tapolca–Haláp–Hegyesd közti részen nem ajánlható, – sajnos – 
Magyarország sok más vidékén is. Addig pedig, míg a turisták nem járhatják nyu-
godt lélekkel gyönyörű hegyvidékeinket nemcsak társaságban, de egyedül is, – 
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európai életemben vett turistaforgalomról szó sem lehet” (LŐVY M.–MARCSEK A. 
1911). 

Az 1890-es évektől jelentek meg a balatoni turisztikai kiadványokban, turiszti-
kai koncepciókban, egyáltalán a Balaton-értelmezésekben határozottabban és fel-
ismerhetőbben a modern idegenforgalmi szempontokat érvényesítő és megjelenítő 
elképzelések. A balatoni turisztikai modernizáció sajátos módon földrajzi meghatá-
rozottságot mutatott, amennyiben az szinte minden vonatkozásában a Balaton déli 
partjának turisztikai felfedezésével, illetve kiépítésével állt kapcsolatban.  

Ennek a fejlődésnek a kiinduló pontját kétségkívül a Balaton déli partját a fővá-
rossal összekötő ’Déli Vasút’ 1861-ben történő megnyitása jelentette. A vasútvonal 
az egész dél-balatoni, észak-somogyi térség fejlődési lehetőségeit néhány év alatt 
átalakította. A várostalan, tőkeszegény mezőgazdasági területnek biztosította a 
folyamatos külső tőke beáramlását, a meginduló parcellázást és az ingatlan befek-
tetések felfuttatását. Mindennek következtében a terület legfontosabb települése 
Siófok, a század végétől kezdve gyakorlatilag bő egy évtized alatt idegenforgalmi 
szempontból, a fürdővendégek számát illetően és a befektetett tőke alapján is meg-
előzte a régi balatoni fővárost, Balatonfüredet.  

A déli part rendkívül gyors átalakulása egyidejűleg a régi reformkori Balaton 
kultusz radikális átformálását is jelentette. A déli part változó települési-turisztikai 
képe, a látogatók szociális összetétele, az új típusú turizmust megalapozó intézmé-
nyek összességében ezt az új Balatont teremtették meg az északi és déli parton 
egyaránt: „A Balatonfüredi szezon tetőpontján volt. A délelőtti és esti korzó alkal-
mával csak úgy hemzsegtek az emberek a Balaton mentén ültetett pompás fasorba. 
A balatoni sportok mindegyike teljes mértékben virágzott. A magyar tengert keresz-
tül-kasul hasították a pompás yachtok, az elegáns vitorlás csónakok, a gyorsan 
száguldó benzinesek. A füredi szállok tömve voltak vendégekkel és Wild bácsi étke-
zőjének a teraszán esténkint találkozót adott egymásnak a sok gondtalan fürdőven-
dég, a ki hát éppen azért, mert fürdőn van, nem is talált magának egyéb teendőt, 
minthogy szórakozzék, fürödjön és egyék meg igyék.” (EÖTTEVÉNYI NAGY O. 
1905). 

A Balaton legfontosabb modernizációs intézménye maga a vasút volt. A 19. 
század második felében a pesti polgár bő egy óra alatt elérte a déli part legkeletibb 
településeit. 1888-ban megépült Balatonszentgyörgy–Keszthely, 1903-ban a 
Keszthely–Tapolca helyiérdekű vasút, 1909-ben pedig átadták a forgalomnak az 
egész északi partnak vasúti összeköttetést biztosító Pusztaszabolcs–Balatonkenese–
Tapolca fővonalat (KERKÁPOLY I. 1943). 

„A kenesei magas part egészen hasonló az aligai szakadások és a balatonföld-
vári magaslat partjának szerkezetéhez. A szárazföld felől helyenként enyhén, 
dobogószerűleg emelkedik, a víz felé pedig függélyes fallal esik alá, melyet itt-ott a 
víz felé irányuló erdővel benőtt szakadások törnek át s tesznek változatossá. Ezt a 
helyenként festői oszlopkora szakadozott réteges agyagfalat – mely legmagasabb 
pontján a 175 m tengerszint feletti magasságot éri el s 71 m-rel van a Balaton tük-
re fölött – egy darabon mintegy 75 fok hajlásszög alatt lejtősre faragták s ennek 
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középmagasságába vágták a vasútvonalat. A lejtőt futó növénnyel kötik meg, hogy 
az eső az agyagot le ne hordja. 

Erről a lejtőről legszebb a Balaton. hatalmasan, szélesen terült el, végiglátunk 
egész hosszában. A horizonton az ég a vizzel ölelkezik. Tenger. Meglepő, nagyszerű 
látvány, mely folyton fejlődik s hatása tetőpontját Kenesénél éri el. Ezúttal a vasút 
építésénél tekintettel voltak a tájkép szépségeire s e szempontból a helyzet előnyeit 
lehetőség szerint ki is aknázták.” (LŐVY M.–MARCSEK A. 1911). 

A vasút különféle kedvezményekkel igyekezett növelni utasforgalmát. Május 1. 
és szeptember 31. között a Déli Vasút kedvezményes bérlet konstrukciót biztosított 
a balatoni fürdőhelyekre. A bérlet ára I. osztályon 32 koronába, a III. osztályon 
mindössze 13 koronába került. Júliusban és augusztusban, minden vasárnap és 
ünnepnapokon nagy sikerű balatoni különvonatokat indítottak.  

A gomba módra szaporodó dél-balatoni üdülő telepek új típusú szabadidős kö-
zösségi technikákat és életmódot hívtak életre. „Mindinkább általános szokássá 
válik tudniillik, hogy azok a családok, amelyek télen át együtt mulatnak, nyáros is 
összetartanak, ugyanabba a balatoni faluba bérelnek vagy építenek villákat, így 
nyáron át is folytatják a téli zsúrokat amelyekre aztán fővárosi ismerőseik szaporán 
lerándulnak” (DÉRI GY. 1913). 

Az üdülővendégek körében az alsó-középosztály is mind nagyobb számban és 
arányban jelent meg: „A piszkos kis udvarokon tenyérnyi lugasokat ültettek és kes-
keny lócákon ülve „üdültek” a nyaralók” – írja a korabeli kritikus (EÖTTEVÉNYI 
NAGY O. 1905). 

Ennek a polgári mentalitásnak leglátványosabb megjelenése mégis az egyesületi 
életben és a helyi politizálás színtereiben volt érzékelhető. A fürdővendégek által 
létrehozott szervezetek az ingatlanszerzésben az üdülőtelkek felparcellázásában és 
tágabb körben, a megyei politikában és közéletben is szerephez jutottak. A Balaton 
parti településeken, elsősorban a fürdővendégek érdekérvényesítő képességének 
köszönhetően, egyedi, építési és település-rendezési szabályokat vezettek be. Ezek 
a szabályok részben közegészségügyi, civilizációs célokat szolgáltak, másrészt a 
települések üdülői jellegét erősítették. 

A balatoni településeken a fürdő évad alatt állatokat tilos volt itatni a tóban és a 
környékén. A fürdő telepeken az új építkezések – hasonlóan a Magas-Tátrában 
bevezetett szabályozáshoz – húsz év adómentességet élveztek, viszont az épületek-
re engedélyt csak meghatározott villa jellegű építési tervekre adtak ki. A balatoni 
üdülő telkeknek maximálisan a terület egyharmadát építhették be és azt minden 
oldalról kerítéssel volt kötelező körbevenni. A balatoni települések egységes arcu-
latának kialakulását erősítette az intézkedés, amely a helyi vasút épületek egyedi 
tervezéséről rendelkezett. 

A századfordulóra a balatoni fürdőhelyeken egyeztetett szabályok rendelkeztek 
a helyi közösségek életéről. Részletesen szabályozták a fürdővendégek bejelentési 
kötelezettségét, a nyilvános helyen előírt fürdő viseletet, a szállodai szabályokat, 
vagy az éjszakai zene engedélyezését.  
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Némely nagyobb Balaton parti településen Vigalmi Bizottságok alakultak, ame-
lyek az idényjellegű fürdővendégek és a helyi úri társaság érdekeit igyekeztek ösz-
szeegyeztetni. A viharosan fejlődő dél-balatoni üdülőtelepeket egy-egy fővárosi 
illetve vidéki városi társaság adott esetben teljesen a maga képére tudta formálni. 
Balatonalmádiban így alakult ki egy időben ÓVÁRI FERENC országgyűlési képvise-
lő veszprémi, Balatonkenesén egy fehérvári és egy várpalotai, a Dél-Balaton távo-
labbi, nyugati településein pedig egy-egy budapesti, belső kerületekhez kötődő 
állandó úri társaság.  

„…Ha Siófokot előszeretettel nevezik el Lipótvárosnak, tekintettel az ott nyara-
lók zömének rendes lakóhelyére, akkor Berénynek a legtalálóbb neve az volna, ha 
Dob utcának hívnák” – írja némi malíciával egy korabeli balatoni utazó 
(EÖTTEVÉNYI NAGY O. 1905). 

Az önszerveződést nagyban segítette, hogy a tónak illetve a tó körüli területek-
nek viszonylag kevés tulajdonosa volt így a velük szemben létrejövő érdekérvénye-
sítési formák és szervezetek szinte szükségszerűen jöttek létre és erősödtek meg. A 
balatoni egyesületek közül elsőnek jött létre az 1840-es évek elején a Balaton Tár-
sulat, 1877-ben gróf ESZTERHÁZY LÁSZLÓ és gróf NÁDASDY FERENC vezetésével 
a Balaton Egylet, majd megalakult a Balaton Múzeum Egyesület, amely létrehozta 
a tó természeti és kulturális értékeinek állandó kiállító helyét a Balaton Múzeumot. 
A balatoni szervezetek közül a korszakban a legjelentősebbé az 1904-ben létrejött 
Balatoni Szövetség vált, amely tulajdonképpen ernyőszervezetként fogta össze az 
idegenforgalmi fejlesztésben érdekelt balatoni egyesületeket. 

Az 1900-as évek elejére a déli part dinamikus fejlesztései kezdték visszaszoríta-
ni a régi klasszicista Balaton recepciót. Ettől kezdve az északi part természeti érté-
kei, a badacsonyi szüretek, a füredi bál, a veszprémi táblabírák kedélyes világa 
csupán fontos kiegészítője volt a Balaton születő modern turisztikai arculatának: 
„…Virágos mezők hüs erdők, szőlők között várromoktól ékes hegyek lábánál visz el 
az út s a páratlan kilátás mit a Balaton felé nyer az utas örökre emlékezetes lesz 
előtte.” – hangzott ekkor már kissé idejétmúltan a régi felfogásban megírt útirajz 
(SZEMLÉR L. 1909), de egyre kevésbé volt jellemző az is, ahogy a Balaton tudós 
kutatója rögzítette keserédesen a Balaton lehetőségeit a század elején: „…ha Eöt-
vös Károly, Herman Ottó könyveiből annyi szépet, vonzót és érdekeset nem olvas-
nánk róla, ha Lóczi Lajos és Eötvös Lóránd bárót nem látnánk minduntalan a tó 
partjain és jegén, tán el sem hinnénk, hogy a Balaton a miénk” (ÉDES J. 1907). 

Az intenzív turisztikai koncepcióváltásnak fontos jele volt, amikor a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1895-ben rendeletet adott ki az iskolai tanulmányi kirán-
dulások kötelező szervezéséről. A rendelet célul tűzte ki az ország történelmi neve-
zetességű helyeinek és műemlékeinek szervezett megismertetését. A Magyar Föld-
rajzi Intézet kirándulási útmutatókat tartalmazó kiadványsorozatot indított, amely-
nek első három kötete az első világháborúig megjelent. Budapest és az Al-Duna 
mellett a harmadik füzet a Balatont igyekezett modern turisztikai–kulturális cél-
pontként bemutatni a középiskolai tanári karnak és diákságnak:  
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„A Kárpátoktól az Adriáig vidám nótázásuk és egészséges kacagásuk hallatszik. 
Gyönyörködnek a mi Isten áldotta hazánk természeti szépségeiben, elmerengve 
nézik régi dicsőségünknek nap-nap után tünedező emlékeit, büszkeséggel szemlélik 
a magyar génius remek alkotásait. Kedélyük nemesedik, ismereteik bővülnek, 
horizonjuk tágul, lelkük megtelik lelkesedéssel.” (MÁTRAI R. 1914). 

Az 1910-es évekre a tanulmányi kirándulások beépültek a magyar középiskolai 
tanrendekbe, a kirándulások a diákélet szerves részévé váltak, felsejlett egy kárpát-
medencei ifjúsági honismereti mozgalom megszerveződése.  

„Következnek – két hónappal az út előtt – a végnélküli levelezések a vendéglő-
sökkel, esetleg ingyen lakásért a székesfővároshoz, külön hajóért a Balatontavi 
Gőzhajózási Részvénytársasághoz…majd körülbelül két héttel az indulás előtt ked-
vezményekért a MÁV és a Déli Vasút igazgatósághoz a fürdőigazgatóságokhoz 
stb…” (LAUROVICS F. 1911). 

A szervezett honismeret megjelenésével a Balaton is egyre inkább világos tu-
risztikai célként jelent meg a hazai közvélemény előtt.  

Míg a századfordulóig a Balaton esetlegesen, szinte véletlenszerű színvonalon 
és terjedelemben jelent meg az országot bemutató hazai és külföldi kiadványokban 
– a széles körben ismert és olvasott 1900-as kiadású Baedeker-féle Österreich-
Ungarn néhány sorban, az 1882-es Illustrirter Führer durch Ungarn alig egy bekez-
désben foglalkozott a Balatonnal. A századfordulótól kezdve az önálló balatoni 
turisztikai kiadványok száma megnövekedett, a nagy földrajzi ország ismertető 
kiadványokban pedig állandósult a Balaton földrajzi, kulturális, idegenforgalmi 
értéke és értékelése. 

A Magyar Turista Egyesület hosszú évek után színvonalas önálló kiadványt állí-
tott össze a Balatonról, a legnépszerűbb magyarországi tudományos ismeretterjesz-
tő szervezet az Uránia, látványos a Balatont 66 képpel bemutató előadással járta az 
országot (DÉRI GY. 1913). 

A Balaton Szövetség az első világháborút megelőző években már a legnagyobb 
hagyományú, több évtizedes múlttal rendelkező turisztikai egyesületekkel került 
egy szintre. Amikor 1910-ben napirendre került egy hiánypótló, nagy magyar úti-
könyv elkészítése, a felkért közreműködők között, a Magyar Turista Egyesület, a 
Magyarországi Kárpátegyesület, a Magyar Adria Egyesület mellett a Balaton Szö-
vetség az elsők között kapott felkérést.  
 
 
2. Összefoglalás 
 
A korszak legvégén kialakultak azok az új, nemzeti, turisztikai-idegenforgalmi 
intézmények, tudományos műhelyek, folyóiratok, amelyek Magyarországot képes-
sé tették az európai modern idegenforgalomba történő bekapcsolódásra.  

Ebben a virtuális és valóságos turisztikai országképben a főváros, a Magas-
Tátra az Al-Duna és a Vág-völgye mellett – a „Magyar Tenger”, „Isten leesett 
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könnycseppje” (HORVÁTH I. 1913) – a Balaton ezekben az években foglalta el ál-
landó, szerethető és kiemelt helyét. 

„A le nem csapolt, a meg nem csonkított Balaton hivatása, hogy e milliók nagy 
részét itthon fogja s ezt még az idegen nemzetek fürdőző és szórakozó közönségének 
pénzével is szaporítsa. Pár évtized figyelme okossága és buzgalma eljuttat ide ben-
nünket A hogy hazánk fővárosa harmincz év alatt a világ egyik legnagyobb városá-
vá lett: úgy a Balaton a föld kerekségének egyik legnagyobb fürdőtelepe és gyógyu-
ló helye lehet egyetlen nemzedék életén át. A mit ehhez a természet adhatott: azt 
mind megadta. Csak föl kellett fedezni, mint Afrika aranymezőit. Fölfedezés meg-
történt, sőt a kiaknázás is megkezdődött. De az aranymezők aranya kimerül, míg a 
Balaton csodatévő ereje soha ki nem merül. A gyöngének született gyermek, beteg 
idegzetű nő, az ereje fogytán levő agg, a lábadozó beteg, a kifáradt agy, a tünedező 
életkedv, a megtámadott tüdő itt örökké meg fogja találni a napnak tiszta fényét, a 
nyár egyenletes melegét a tiszta levegő erős mozgását, a gyógyító vizek  hullámait, 
a tenger szelidebb habverését, az arcznak pírját, a csontok szilárd fejlődését, az 
idegek megedzését, az agynak a kinyugvását, az életerő felpezsdülését, a munkához 
való kedvet, életnek sok örömét s majdnem minden vidámságát. Csak az irodalom, 
a napi sajtó és az orvosi tudomány férfiai teljesítsék nagy kötelességüket: a tőke és 
a nagy közönség nem fog elmaradni, sőt még csak késni sem.” ( EÖTVÖS K. 1896). 
 
 
IRODALOM 
 
DÉRI GY. (1913): A Balaton. – Budapest, pp. 4–6. 
EÖTTEVÉNYI NAGY O. (1905): Egy hét kocsin a Balaton körül. – Kassa, pp. 7–34. 
EÖTVÖS K. (1896): A Balaton. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben – Bu-

dapest, pp. 577–600. 
HORVÁTH I. (1913): Balatoni kalauz. – Kaposvár, pp. 6–105. 
JÓKAI M. (1906): Magyarhon szépségei. – Budapest, pp.  3–4. 
KERKÁPOLY I. (1943): Vasúti földrajz és történet. – Budapest, pp. 163–164.  
LAUROVICS F. (1911): Budapest-balatoni kirándulás. – Budapest, p. 4. 
LŐVY M. – MARCSEK A. (1911): A magyarországi Kárpátegyesület évkönyve. – Szepesi 

Lapok Nyomdavállalat, Igló, pp. 58–62. 
MÁTRAI R. (1914): Balaton. – Budapest, p. 5. 
SZEMLÉR L. (1909): A Balaton és vidéke. – Budapest, pp. 3–9. 
 



 



 
A BALATON HELYE MAGYARORSZÁG  

KÖRZETBEOSZTÁSÁBAN 
 

KRAJKÓ GYULA – BOKOR LÁSZLÓ – MARTON GERGELY – SZELESI TAMÁS 
 

 
 
Bevezetés 
 
A régió fogalmát különböző intézmények egymástól tartalmilag eltérő módon 
használják céljaik eléréséhez, a feladataik megoldásához. Például más és más 
szempontok érvényesülnek a közlekedés, az egyházi vagy a katonai körzetek kije-
lölésénél – amelyek szükségszerűen területileg sem esnek egybe – mind a gazdasá-
gi régiók lehatárolásánál. Ezért lényeges röviden összefoglalni, mit értünk a gazda-
sági régiók fogalmán, ugyanakkor fontosnak érezzük bemutatni annak a fel-
felvillanó gazdasági körzet kezdeményezésnek természeti, gazdasági és infrastruk-
turális alapjait is, amelyet ma már leginkább mint Balaton turisztikai régió isme-
rünk. 
 
 
1. A gazdasági régiótervek 
 
A gazdasági régiók a gazdasági körzeteknek elhatárolható területű egységei, ame-
lyeket a társadalmi munkamegosztás fejlődése hoz létre oly módon, hogy az eltérő 
adottságaik révén specializálódnak és egyben kohéziós egységük is kimutatható. 

A gazdasági körzetek között nemcsak formailag, hanem tartalmilag is jelentős 
különbségek lehetnek, de a fontosabb kritériumokban azonosak: 

• a munkamegosztás fejlődésének bizonyos fokán az árutermelés uralkodóvá 
válásával alakulnak ki. Taxonómiai rendszerben létezik; mikro, mezo, makró 
vagy országokat is átfogó régió, egy vagy több központjuk van, amelyek 
vonzásukkal kohéziós erőt képviselnek,  

• és a területi egység kialakulásában fontos tényezők voltak, természeti adott-
ságok és társadalmi tényezők alapján kialakult specializációval kapcsolód-
nak a körzetrendszerhez, a gazdasági térszerkezet határozza meg a régió bel-
ső struktúráit, amelyek ismerete a gazdasági és társadalmi folyamatok mo-
dellezéséhez és leírásához szükséges (1. ábra). 

A térszerkezeti modell vázait alkotó szférák között – természeti adottságok, 
ezen kibontakozó termelési tevékenység, népesség, településhálózat – igen szerves 
a kapcsolat. Kölcsönösen összefüggő rendszer alakult ki, ezért akárhol történik 
változás, ennek hatása végigvonul az egész rendszeren.  
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A gazdasági régió felsorolt ismérvei teljes mértékben a Balaton és környékére is 
vonatkoztathatóak. A fürdésre és vízi sportokra kiválóan alkalmas vízfelület a cso-
dálatosan szép környezettel társulva együtt jelentik azt a kohéziós vonzerőt, amely 
a körzetté formálódáshoz szükséges volt. Nem vitás, ha üdülésre alkalmatlan po-
csolya lenne, akkor körzetről sem beszélhetnénk, és teljesen közömbös lenne az 
egyes részeinek hovatartozása is. Az ide sorolható településeknél a vízparthoz való 
vonzódás, az üdülésből származó előnyök figyelembevétele fontos szempont a 
körzethatárok megvonásánál. Ugyanakkor az egység mellett kistérségek is kijelöl-
hetők, amelyek egymástól csekély mértékben eltérőek. 

Többen úgy vélik, hogy a vázolt egység csak rövid időre, nyári szezonra érvé-
nyesül, az év nagyobbik részében a terület – gazdaságilag – szétesik, Füred Veszp-
rém megyéhez, Siófok Dél-Dunántúlhoz, Keszthely és környéke Zala megyéhez 
vonzódik. Ebben van némi igazság, de a lényeget nem érinti. A Balaton jellegét 
tekintve az országban egyedül álló régió, sajátosságainál fogva egyedi és egységes 
fejlesztési tervet igényel, amelynek végrehajtásakor egy központban, egy helyen 
kezelt anyagi bázis szükséges. Ez a feltétel szerencsére az utóbbi években megva-
lósult. 

 

 
 

1. ábra: A gazdasági térszerkezetek összefüggő modellje 
Forrás: KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011). 
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A gazdasági régiók objektíve léteznek, a határaik körvonalazására szükség van, 
és távolról sem mindegy, hogy mely területeteket tartunk egy területi egységnek. 
Miért? Milyen célok elérésére lehet a gyakorlatban felhasználni? Például a trianoni 
határok széttépték a történelmileg kialakult gazdasági térszerkezetet és ennek kör-
zetformáló hatásai 90 év elteltével is a határok mentén kimutathatók. 

A regionális földrajz, okfejtésein keresztül segíthet a valóság jobb megismeré-
séhez, pontosabb bemutatására szolgálhat. A gazdasági folyamatokat jellemző or-
szágos adatok sokszor nem mutatják a területi különbségeket, amelyek igen fonto-
sak lehetnek, ezért különböző szintű bontása szükséges ahhoz, hogy a valóságot 
érzékelni tudjuk. 

Hazánkban a közigazgatási egységek határai és a régiók beosztása nincs össz-
hangban ezért az utóbbi igazgatási funkciót nem lát el. A történelmileg kialakult 
eltérés számos ellentmondást hordoz magában, amely felesleges költségekkel is jár. 
A párhuzamosan létező két területi szisztéma közötti szinkron megteremthető, bár 
számos helyi érdek sértve volt, ugyanakkor jelentős anyagi megtakarítást eredmé-
nyezne, hiszen a régiót közigazgatási funkcióval is elláthatnák.  

A gazdasági körzetek a területfejlesztéshez nyújtanak keretet, sajnos ezt a lehe-
tőséget az évtizedek során csak esetenként hasznosították. Erre a célra érkező Eu-
rópai Uniós támogatásokat sem kellő hatékonysággal használják fel. A régiókban a 
hozzájuk tartozó megyék képviselőiből és a minisztériumok küldötteiből álló taná-
csok pályázatok alapján döntenek jelentős mennyiségű pénz szétosztásáról. Tehát a 
körzetek élén igen fontos fórumok intézkednek, de tevékenységüket, működésüket 
senki sem ellenőrzi, tagjaikat nem választották és beszámoltatási jogosítványuk 
sincs. 

A balatoni régióra ez nem vonatkozik, mert az illetékes Fejlesztési Tanács a mi-
nisztériumnak van alárendelve és a fejlesztési célokhoz igazított költségvetéssel 
rendelkezik, amely felhasználását központilag ellenőrzik. 

 
 

2. Az egységes Balaton Régió 
 
A gazdasági körzetek határainak megvonásánál alkalmazott elvekből egyértelműen 
következik, hogy a Balaton és hozzá szorosan vonzódó térsége egységes gazdasági 
régiót alkot. Ennek ellenére az elmúlt évtizedek során ez a magától érthető elv csak 
az utóbbi években vált gyakorlattá. 

Hazánkban, az 1950-es években a területfejlesztés csak papíron létezett, annak 
ellenére, hogy tőlünk keletre és nyugatra egyaránt sikeresen alkalmazták. Ezért a 
régióbeosztást sem szorgalmazták. Ebben az időben született néhány tervezet 
(MARKOS GYÖRGY 13-as, PERCZEL KÁROLY 7-es beosztása), de a határokat tér-
szerkezeti kutatások nélkül „kollektív intuíció” alapján vonták meg. A Balaton 
kérdése semmi féle formában nem merült fel. 

Az 1970-es években az Országos Tervhivatal kezdeményezésére elkészült az el-
ső „hivatalos” csak régiós tervezet, amely szintén figyelmen kívül hagyta a gazda-
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sági térszerkezetet. A megyehatárokat követve statisztikai adatok területi bontását 
célozta. Ezért „tervezési és statisztikai” körzeteknek nevezték el. A területfejleszté-
si problémákat a megyék határaikon belül, jól-rosszul saját maguk oldották meg. 
Ebben az időszakban a Balaton és környéke három megyéhez és két körzethez 
tartozott, Észak- és Dél-Dunántúlihoz. Az idegenforgalom fellendülőben volt, de 
egységes fejlesztési koncepcióval nem rendelkezett, a megyék és a települések 
anyagi helyzetük szerint építkeztek. A nyolcvanas években ez a helyzet tarthatat-
lanná vált, így született néhány központi intézkedés például a közlekedés fejleszté-
sére, a víz minőségének javítására, a Kis-Balaton szabályozására vonatkozóan, de a 
parti szakaszon elkövetett építkezési hibákon már nem lehetett változtatni. 

A területfejlesztésben és ezzel összefüggésben a körzetek gyakorlati felhaszná-
lásaiban gyökeres változás a kilencvenes évek közepén történt, amikor az Európai 
Uniótól jelentős anyagi támogatásra ígéret érkezett, ha elfogadható pályázatok 
születnek. 1994-ben a minisztérium irányításával területi bizottság alakult (a föld-
rajzot KRAJKÓ GYULA és SÜLI-ZAKAR ISTVÁN képviselte), amely feladata volt a 6-
os beosztású régiók helyett, újabb szisztéma kidolgozása volt. 

A József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszéke (ma SZTE 
TTIK) két évtizede foglalkozott gazdasági térszerkezeti kutatásokkal és a régiók 
rendszerével, így igen gazdag tudományos anyag halmozódott fel. Munkájuk során 
az 1970-es évek beosztását (2. ábra) korrigálták azzal, hogy Zala megyét a nyugati 
régióhoz sorolták. (Az ország gazdaságföldrajzi helyzete megváltozott, a nyugati 
vonzás felerősödött). A Balaton és környékének a földrajzi egysége mindkét terve-
zetben ugyanaz maradt (3. ábra). A szegedi kutatók véleményét a bizottság elfo-
gadta, azzal a feltétellel, hogy a megyék határait nem lehet megváltoztatni, vagyis a 
körzethatárokat kell ezekhez igazítani. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy Kö-
zép-Dunántúl a mezokörzetek sorában szerepelhet, továbbá a Balatont kiemelt 
régióként kell elfogadni. Ily módon megszületett Magyarország új körzetbeosztása, 
amely területfejlesztésre is felhasználható. 
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2. ábra: Magyarország gazdasági körzetbeosztása 1974-ben 
Forrás: KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011). 

 

 
 

3. ábra: Magyarország körzetbeosztása 1994-ben 
KRAJKÓ GY. vázlata alapján szerk. SZELESI T. (2011). 
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4. ábra: A Balaton és térsége 
Forrás: OpenStreetMap közreműködői, CC-BY-SA segítségével szerk. KOVÁCS G. (2011). 
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3. Balaton idegenforgalmi szempontú területi felosztása 
 
A Balaton és vonzáskörzete – Budapestet leszámítva – Magyarország vezető turisz-
tikai célterülete, a jelenlegi térfelosztási kategóriák alapján azonban nem beszélhe-
tünk minden szempontból egységes körzetről/régióról. 

A térség a különböző hazai térbeosztások függvényében más és más területi 
egységet jelent gazdasági és idegenforgalmi szempontból (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra: A Balaton felosztási lehetőségei az idegenforgalom szempontjából 
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011). 

 
1. Az idegenforgalmi régiókat 1998-ban a Gazdasági Minisztérium rendelete 

alapján hozták létre, mely szerint Magyarországot kilenc egységre osztották. 
A Balaton ezen felosztás alapján önálló turisztikai régióként jeleneik meg. A 
lehatárolás alapját képezte, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos regioná-
lis, területi feladatokat az idegenforgalmi régiók keretében kell ellátni. 

2. A Balatont és vonzáskörzetét 2005-ben a Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló Országgyűlési határozat alapján kiemelt üdülőkörzetté minősítették. 
Balaton Fejlesztési Tanács ez alapján készítette el a Balaton Régió részletes 
fejlesztési tervét a 2007–2013-ig tartó időszakra. 
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3. Az ország tervezési és statisztikai régiói az Európai Unió térbeosztását kö-
vetve az Országgyűlés 1996-os XXI. törvénye és annak 1999-es módosítása 
alapján alakították ki. Ezen felosztásban a Balaton nem minősül önálló régi-
ónak azonban regionális fejlesztések, illetve azok alapjai miatt mindhárom 
Dunántúli régióhoz kötődik. A kapcsolatot a regionális források, és azok fel-
osztása adja, mely alapján a Balaton és háttérterületei fejlesztésére irányuló 
támogatásai a Dél-Dunántúli-, a Közép-Dunántúli- és a Nyugat-Dunántúli 
tervezési-statisztikai régiók költségvetéseihez tartoznak. 

 
A felvázolt téregységek egyszerre vannak jelen és egymással párhuzamosan mű-
ködnek, a térség – annak gazdasága, illetve idegenforgalmi – ezen felosztásokhoz 
igazodott és ezek alapján alakította ki fejlesztési tervezeteit a regionálistól a telepü-
lési szintig. 
 
 
4. A Balaton-vidék természeti értéke mint körzetalkotó tényező 
 
Ahogy említettük, az 1970-es évek tervei alapján, a tervezési-statisztikai régió ki-
alakításakor sem vették figyelembe a gazdasági körzeteket és a felmérések ered-
ményei is lényegében mellőzve lettek. Erre pedig azért is szükség lett volna, mert 
így a Balatont és vidékét egy természeti értékként marad kezelésben. Az utóbbi 
évek korrigálásai azonban megteremtették a lehetőséget a Balatonnak mint egy 
gazdasági körzeten belül való kezelésére. Ennek azonban még nem sok látszata 
van, de a Balaton turisztikai régió mint kezdeményezés már létezik, melynek igazi, 
gazdaságfejlesztő alapját a térség természeti gazdagsága jelenti.  

A Balaton Közép-Európa legnagyobb felszíni kiterjedésű édesvizű tava 
(596 km2), része annak a süllyedék sorozatnak, amely az újpleisztocén–holocén 
folyamán alakult ki (MAROSI S. – SZILÁRD J. 1981). Relatív fekvése szerint a Du-
nántúl közepén helyezkedik el, a Dunántúli-középhegység déli előterében. A Bala-
ton-medence és közvetlen környezete – a DÖVÉNYI Z. szerkesztette „Magyaror-
szág kistájainak katasztere” című 2010-es kiadványban rögzítettek szerint – négy 
nagytáj közé ékelődik (pontosabban azokból „metszhető” ki), mint a Dunántúli-
középhegység, az Alföld, a Dunántúli-dombság és a Nyugat-magyarországi-
peremvidék. A turisztikai értelemben vett Balaton Régió azonban ezen nagytájak 
csak egy-egy szigorúan vett középtájaihoz, több esetben csak azok jóval kisebb 
részeihez, kistájaihoz kapcsolódnak. Ezek azonban mind a Balaton-medence kö-
zéptájhoz és annak jól lehatárolható pereméhez illeszkednek, mint a Külső- és Bel-
ső-Somogy dombvidékek, a Mezőföld, a Bakony-vidék déli része, valamint a Za-
lai-dombság (DÖVÉNYI Z. 2010). 

Nem célunk ismertetni a Balaton és környezetének természetföldrajzi adottsága-
it, mindinkább annak vizsgálata, hogy a négy nagytáj határán fekvő, és azokból 
részesedő terület természeti alapjai miként befolyásolták egykoron a gazdasági 
körzetbeosztási terveket, és a jelenleg elfogadott, a korábbi megyékre szerveződő 
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tervezési-statisztikai régiók, valamint a Balaton turisztikai régió kialakításakor 
azok méreteit, ill. pontos határait. Egyáltalán beszélhetünk-e a természeti tájak 
alapján való rendezhetőségről, lehatárolásról? Egy jellemző tény megkerülhetetlen 
ugyanis, hogy napjainkban, a Balatont érintő megyei (és regionális) beosztás hatá-
rai egyáltalán nem esnek egybe a már említett nagy- és közép-, de még az ezek 
részeit alkotó kistájak határaival sem. A Balaton-medencét ráadásul még át is vág-
ják, a dunántúli régiók és három – a turisztikai esetében négy – megye részesedik 
belőle. 

Tényként hozhatjuk azt is, hogy egy társadalmi-gazdasági rendszerben létrejövő 
régió strukturálódása bizony nem feltétlenül a természeti környezettől függ, azaz 
kialakulása/kialakítása nem alapszik szigorúan a természeti értékek figyelembevé-
telén, mint ahogy pl. az 1950-es megyerendezés vagy az ebben az időben induló 
gazdasági körzetbeosztási tervek sem vette ezt figyelembe (TÓTH J. 2008). A mai 
turisztikai szokások azonban éppen ennek ellenkezőjét mutatják, ugyanis ezen ér-
tékek nélkül a turisztikai régió lehatárolásától eltekinthetnénk. Azaz, ha nem volna 
Balaton, akkor Balaton turisztikai régió sem létezne, ami nem csak a tavat egyesíti, 
de annak peremvidékét is ezen térbe helyezi. Ezt egyedül a – már korábban említett 
– JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék (ma SZTE TTIK) tervei vették figyelembe, 
amelyek – ha nem is természetföldrajzi, de természeti alapokat érintve – a Balatont 
és környezetét egy térszerkezeti egységbe, gazdasági körzetbe sorolták (TÓTH J. 
2008). A természeti javak persze a mai tervezési-statisztikai régiókban jelen van-
nak, ugyanis ez a természeti bázis az, ami az érintett megyék és régiók fejlettségét 
valódi hozzáadott értékkel táplálják.  

A nagy- és középtájak, ha nem is pontosan a mai megyék és gazdasági-
statisztikai régiók határaihoz illeszkednek, azokon belül mégis jellemző, jól elkü-
löníthető természeti karakterisztikát adnak nekik. (A turisztikai régión belül minde-
zen, most említésre kerülő adottságok egyszerre vannak jelen.) 

A megyehatárokkal összhangban, a Közép-Dunántúl régió Balaton-vidéke külső 
megjelenésében az északi Bakony-vidék és kis részben keleten a Mezőföld jelleg-
zetességeit viseli magán. A két középtáj égtájak szerint jól elhatárolható a régión 
belül, ami így a Balaton turisztikai régió északi és keleti részének látnivalóit is 
adja. Az északi partvidék példaértékű vulkanikus formakincsei (mint az egykori 
tanúhegyek pl. Badacsony, Szent György-hegy), az ezek közé ékelődő kismeden-
cék, az értékes ásvány- és gyógyvízforrásban gazdag területek, valamint az erre 
épülő tájjellegű gazdasági ágazatok (mint például a szőlőtermesztés és borkészítés), 
az északra jellemző természeti értékek, amelyek mind gazdasági hasznot generál-
nak Veszprém (kisrészt Fejér) megyének, így a tervezési-statisztikai-, valamint a 
turisztikai régiónak egyaránt. Lehatárolásuk ennél fogva spontánnak tetsző, ami jól 
kiegészül a társadalmi-gazdasági lehetőségekkel. A Mezőföld egyfajta átmenetként 
írható le, ami belesimul a Dél-Dunántúl dombvidékébe és hegyeinek lankáiba. 

A Balaton déli partvidéke lényegében – a Nagyberek kistáj mellett – a Belső- és 
Külső-Somogy északi pereméhez kapcsolódik. Ez a két középtáj adja meg a Dél-
Dunántúl régió Balaton-vidékének karakterisztikáját, az ún. „Déli-partot”. Somogy 
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megye és a tervezési-statisztikai régióhatárok itt sem esnek egybe a közép- és kistá-
jak határaival, azonban ezek nagy része így is a Balaton turisztikai régió déli részé-
nek külső jegyeit adják. A Fonyódi- és a Boglári-tanúhegyek mellett, a déli partvi-
déket leginkább – sűrű folyóhálózatának köszönhetően kialakult – meridionális 
völgyek jellemzik az alapvetően harmad–negyedkori, pleisztocén üledékekből ke-
letkezett, nagy részén lösszel és homokkal fedett dombvidéket (LOVÁSZ GY. 2003). 
Az északi parthoz viszonyított alacsonyabb átlagmagasságú (6. ábra) kistáji jellege 
ezen faktorok mellett éghajlatában is eltér, ami mondjuk az említett szőlőtermesz-
tésben más fajoknak kedvez. (Az északi part vulkanikus kőzetein főképpen fehér-
borszőlők, de vörösborhoz való fajták is jellemzőek, mint a Csopak–füredi terüle-
ten a füredi rizling és a cabernet sauvignon, Tihany környékén a merlot, Badacsony 
híressége pedig a szürkebarát. A déli parton, elsősorban Balatonboglár és Kőrös-
hegy környékén, fehérborszőlő-fajták jellemzőek, mint az Irsai Olivér, sárgamus-
kotály, rizlingszilváni, királyleányka, rajnai- és olaszrizling. Az utóbbi években a 
vörösborszőlő-fajták népszerűsége is növekszik.) 

 

 
 

6. ábra: Kilátás a Szent György-hegy bazaltkúpjának tetejéről déli irányban. A kép jobb 
oldalán magasodik a Badacsony-hegy. A háttérben jól kivehető a jellegében alacsonyabb és 

egyveretűnek tetsző somogyi térszín. 
Fotó és szerkesztés: BOKOR L. (2008). 

 
A Nyugat-dunántúli régiót a Balaton turisztikai régión belül a Zala megyei rész 

képviseli, ahol jellemző középtája, a Zalai-dombság csak peremhelyzetben érinti. A 
terület igazi karakterisztikája egyfajta átmenetet jelent – hasonlóan a Mezőföldhöz 
– az ismertetett déli és az északi partvidék adottságai között. Délen a Kis-Balaton-
medence – akár önálló turisztikai látványosság – részben ezt a régiót jellemzi, 
ugyanakkor a Keszthelyi-hegység és a Tátika-csoport tipikusan „zalai”, de már 
összekötő kapocsként jelentkezik az északi partvidék jellegzetességei felé (Ba-
kony-vidék). 

Összességében elmondható, hogy a természeti értékek a Balaton turisztikai ré-
gió alappilléreit jelentik, mint ahogy ez igaz a nagyobb körzetekben gondolkodva a 
megyékre és a tervezési-statisztikai régiókra is egyaránt. A turisztikai régió határa-
inak meghúzása jellemzően természeti- és ehhez szorosan kapcsolódó kulturális 
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értékeken alapul. Azonban a statisztikai régiók esetében ez már nem feltétlenül 
igaz, azért sem, mert azok a megyékből lettek kialakítva, és ahogy már megállapí-
tottuk a megyehatárok és a természeti tájak határai egyáltalán nem esnek egybe. 
Kialakításukkor ezért természeti nagy- vagy középtájak határait bizonyosan nem 
vették figyelembe. Mindazonáltal lényeges, hogy a középtájak jelentős része egya-
zon régió határain belülre esik, ami jellemző a tervezési-statisztikai régiók Balaton-
vidékére, mint ahogy jellemző a Balaton turisztikai régióra egyaránt. 
 
 
5. Közlekedés-földrajzi faktorok a Balaton körzetén belül 
 
A Balaton közlekedési hálózata az országban egyedülálló rendszert képez, melynek 
alapját a decentralizált szerkezet adja. Ezen területi egységen belül nehéz megkü-
lönböztetni olyan – közlekedési szempontból – kiemelt funkcióval bíró települést, 
melyet valóban központként lehetne értelmezni, így a térség regionális szinten való 
egységes kezelése napjainkban égető feladattá vált. A „magyar tenger” ugyanakkor 
felfogható – a vonalas infrastruktúrával rendelkező közlekedési ágazatok számára – 
természetes akadályként, ugyanakkor tekinthető lehetőségnek a tavi hajózás szem-
pontjából. A klasszikus ágazati helyzetelemzéshez érdemes figyelembe venni a 
Balaton turisztikai régiót, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egységes terüle-
ti unióját, melynek kiterjedése kevés kivételtől eltekintve illeszkedik a Balaton 
mentén kialakult gazdasági körzet körvonalaihoz. A tó északi és déli partvidéke 
között a közlekedési infrastruktúra fejlettségében számottevő különbség és problé-
ma található, melyek visszavezethetőek a komplex, regionális szintű tervezés 
szemléletének a hiányára. 

Az ország tervezési-statisztikai régiói és a Balatoni Régió részterületei közötti 
közlekedésében kiemelkedő szereppel bír a déli parton futó egyvágányú villamosí-
tott vasút és az M7-es autópálya, amely nyári időszakban intenzív kapcsolatot biz-
tosít a turizmus szempontjából legnagyobb népességet kibocsátó budapesti makro 
körzettel. A déli területek közutakkal való ellátottsága sokkal jobb, mint az északi 
térségé, amiben a természetföldrajzi tényezők játszanak fontos szerepet. A főutakra 
merőleges, összekötő utak sok helyütt hiányoznak, emiatt a régió déli térségében 
egyes viszonylatokban nincs a tóval való párhuzamos közlekedésnek alternatívája. 
A Balaton és Kaposvár közötti köztes térség nyugatról keletre (pl. Koppány-völgy 
és a Balaton medencéje) átjárhatatlan (BUDAY-SÁNTHA A. 2007). A legtöbb eset-
ben alig néhány kilométeres összekötő út hiányzik egy-egy zsákfalu és a közeli 
főút összekötéséhez (pl. Somogyszentpál és Táska; Karád és Somogymeggyes 
közt). A rövid, ugyanakkor sok apró- és törpefalu számára a létkérdést is jelentő 
útcsatlakozások képesek lennének a hosszú évek óta tartó elszigeteltségét is felol-
dani, valamint serkentenék az egyes mikro térségek közötti együttműködéseket. A 
déli part mentén futó vasútvonal kétvágányúvá alakítására, és a kapacitások jelen-
tős növelésére léteznek tervek, ugyanakkor megvalósítására és a már meglévő vas-
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útvonal szakszerű – a természetföldrajzi tényezőket teljes körűen figyelembe vevő 
– átalakítására valószínűleg még hosszú éveket kell várni. 

A régió északi térségének tömegközlekedési helyzete korántsem problémamen-
tes. Egyrészt a vasúti és a közúti közösségi közlekedés járműveinek indulásai nin-
csenek összehangolva, másrészt nem megfelelőek a belső területek (pl. Balaton-
felvidék, Káli-medence) településeinek vasúttal összehangolt tömegközlekedési 
kapcsolatai, vagy egyáltalán nem is léteznek. Nem feltétlenül szükséges horribilis 
összegeket kiadni új közlekedési pályák kialakítására, a jelenlegi fennálló problé-
mák megoldása, az egyszerű forgalomszervezési eljárásokban rejlik, segítségével 
viszonylag könnyen enyhíteni lehetne az északi part megközelíthetőséggel küzdő 
településeinek gondjain, ugyanis a mostani menetrendi állapotokat megvizsgálva 
csak a reggeli és az esti vonatokra való autóbuszos ráhordás megoldott. 

A régió nyugati részén, a meghatározó szerepkörrel bíró település Keszthely, 
amelynek vonzáskörzete átlépi a Balaton Régió határát, emellett további fontos, 
tömegközlekedési igényt generáló város Hévíz is. Keszthely vasúti közlekedésében 
érdekesség, hogy a téli menetrend alig tér el a nyáritól, csupán az Északkelet-
Magyarországról érkező gyorsvonat és két nemzetközi InterCity biztosít többlet 
kapacitást (FEKETÉNÉ KORDÉ K. 2005). Hévízre (gyógyfürdő) a Dunántúl szinte 
minden nagyobb városából van közvetlen autóbuszjárat, valamint Dél-
Magyarország fontosabb városaiból is (Baja, Szeged). Zalakarosra viszont naponta 
csak 10–10 járatpár indul Keszthelyről és Hévízről (BALOGH G. 2009). A térkap-
csolatok szempontjából továbbá igen fontos jelentőségű a Tapolca–Keszthely kö-
zötti viszonylat is. 

A nyugati térség és egyben a Dunántúl egyik legfontosabb légikikötője a Sár-
melléki repülőtér, melynek fő profilja a nyári időszakban Balaton a charterjáratok-
kal való kiszolgálásra. A járatok utasai nyári időszakban elsősorban a Balaton parti 
településeket keresik fel, viszont a tavaszi és az őszi időszakban emellett Hévíz, 
Zalakaros és Kehidakustány gyógyfürdői vonzzák a légi utasokat. Ugyan a Balaton 
tágabb vonzáskörzetében élő lakosság utazási igényeit a repülőtér képes lenne ki-
elégíteni, azonban a „fapados” légitársaságok számára – Bécs, Pozsony és Buda-
pest mellett – is optimális alternatívát jelentsen, javítani kell a megközelíthetősé-
gén. 
 
 
6. Jövőkép 
 
A megye vagy régió évtizedek óta tartó vita – azzal, hogy a régiók jogosítványokat 
kaptak – még távolról sem zárult le, sőt újult erővel lángolt fel. A szakemberek 
problémáiba a politika is bekapcsolódott. Ezzel a véleményükkel nem voltak egye-
dül, több kutató is egymástól függetlenül hasonló eredményre jutott, például TÓTH 
JÓZSEF professzor az ország térszerkezeti egységeit vizsgálva a Balaton és környé-
két a többitől elkülönítve tünteti fel (7. ábra). 
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7. ábra: Magyarország régiói és térszerkezeti egységei 
Forrás: szerk. TÓTH J. 

 
2002 és 2010 között több, a megyék által ellátott funkciót, a régiók szintjére 

emelték fel, azzal a szándékkal, hogy a közigazgatási rendszert fokozatosan átala-
kítva az új kerületi beosztáshoz igazítsák. Ezt a folyamatot állította meg a 2006-os 
helyhatósági választás, ahol a kormánypártok súlyos vereséget szenvedtek. Továb-
bá 2010-ben az országgyűlési választáson az ellenzék, elsöprő győzelmével új 
kormányt alakított, amely radikális fordulatot hozott a két kerületi rendszer viszo-
nyában. Ismét a megyék megerősítése került előtérbe. A két szisztéma közötti el-
lentmondást ezekkel az intézkedésekkel sem sikerült feloldani. Az a körülmény, 
hogy a Balaton és térsége jelenleg három régióhoz és négy megyéhez tartozik a 
helyzetet bonyolította, de az összehangolt, egységes területfejlesztési célok elérését 
sem akadályozta meg, és remélhetőleg a megyék megerősödése sem gátolja. 

A Balaton Területfejlesztési Tanács (B.F.T.) 1997-ben Siófokon alakult meg, 
azóta eltelt időszak igazolta tevékenységüknek eredményességét. Számottevően 
jobb lett a vízparti települések elérhetősége, bővültek a vízi sportokhoz szükséges 
strandolási lehetőségek, emelkedett a szálláshelyek száma, javult a víz minősége, a 
vendégek kommunális ellátottsága, szaporodtak a nyári, téli rendezvények, vala-
mint egyéb szórakozási lehetőségek stb. A térségben fellendült a tájjellegű borok 
termesztése, a tájvédelmi körzetekbe tett kirándulás, valamint az itteni települések 
a vízparti övezet ellátásába történő bekapcsolódása. 

A B.F.T. programja 2013-ban fejeződik be, de ezzel a feladata nem zárul le, 
nem beszélve arról, hogy időnként újabb problémák is adódnak. Például a 2010-es 
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mondhatatlanul magas vízállás (50 éves szintet döntött meg), amennyiben kemény 
faggyal párosul, az egyes partszakaszon (és a közeli házakon) kárt okozhat. Egyéb 
teendő is van bőven, pl. hogyan bővíthető a létesítmények aktív kihasználtságának 
időszaka, termálvíz felhasználásának szélesítése, az újratermelődő energiaforrások 
arányának növelése, állandó feladatokat jelent a környezetvédelem és a természet 
megóvása, valamint a közbiztonság és az egészségellátás javítása. 

A Balaton és környéke – mint minden más régió – kistérségre osztható, amelyek 
sajátos helyi problémák megoldására szerveződtek és ehhez szükséges programmal 
rendelkeznek, pl. Balatonfüred a lehetőségeit összegzi, Zalakaros tíz évre szóló 
tervet dolgozott ki. A balatoni kistérségek azonos érdekeltsége és ebből származó 
feladatok jelentik a régió egységét, de az eltérések is lehetnek fontosak. Zalakaros 
és Keszthely a termálvíz hasznosításához szükséges létesítmények fejlesztésében 
érdekelt, a Balaton déli partja fürdéshez kedvezőbb mint az északi, ezért az utóbbi 
kistérségek a sportolási (főleg vitorlázás) lehetőségek fejlesztését szorgalmazzák. 

A következő években a Balatonnal rendelkező megyék remélhetően továbbra is 
a régió egységes fejlesztési programját támogatják, mivel mindegyiknek és az or-
szágnak is egyaránt ez az érdeke. 
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1. A múlt 
 
A magyar természetvédelmi jogalkotás történetében számos jogszabály közvetlenül 
vagy közvetetten a Balaton-régió sorsára is hatással volt. Hungaricumaink sorában 
említhetjük ZSIGMOND király csaknem hatszáz éve (1426) megjelentetett, az egész 
magyar birodalomra hatályos rendeletét, mely mai szóhasználattal az erózió elleni 
védelem, a „fenntartható használat” és a „racionális erőforrás-gazdálkodás” szel-
lemében az erdők kíméletes és ésszerű használatára szólította fel a főispánokat: 
„azon erdőrésznek, melynek fái kivágattak, felszántást semmi szín alatt meg ne 
engedje, hogy újra erdő nőhessen fel.” 

Ún. másodlagos természetvédelmi jogi szabályozásnak tekinthetjük az 
1565. és 1669. évi erdőrendtartási törvényeket (majd II. LIPÓT 1790. évi dekrétu-
mát), melyek ugyancsak az erdők pusztításának megakadályozásáról rendelkeznek, 
sőt bírság kiszabásának lehetőségét is eszközül használja, amennyiben „a pusztító 
ellen ügyészi kereset terhe alatt, a szükséghez képest erdei zárlatot alkalmazva, 
akadályozzák meg a pusztítást! … Az erdők kezelésére gondnokot kell kirendelni. 
… Az elkövetőkre 200 forint pénzbírság is kivethető.” 

III. KÁROLY (1685–1740) – VI. KÁROLY néven német-római császár, II. KÁ-
ROLY néven cseh király, 1711-től magyar uralkodó – 1729. évi dekrétuma fontos 
jogi biztosítékot jelent a Balaton-környék madárvilága és a bakonyi térség erdőren-
getegének vadállománya védelmére is. Ennek XXII. törvénycikke az első magas 
szintű jogszabály (az első magyar vadászati törvénynek is tekinthető), mely a vadá-
szat és a madarászat szabályairól az iránymutatást. Védelmi célokat szolgál, 
amennyiben általános vadászati tilalmat ír elő az állatok szaporodási idejére, s ti-
lalmi időket állapít meg egyes állatfajokra. Hétre emelkedett a tiltott vadfajok szá-
ma: szarvas, őz, nyúl, vadkan, fácán, császármadár és fogoly. Ezekre parasztok, 
polgárok és még a nemesek sem vadászhattak. Ezen előírásokat pontosította és 
kiterjesztette az 1802. évi XXIV. tc. a vadászatról és a madarászatról.  

A vizek és a vízi élővilág védelméről az 1840. évi X. törvénycikk folyók és ta-
vak szennyezését tiltó rendelkezései intézkednek.  

A kiegyezést követő, 1879. évi első önálló erdőtörvény (XXXI. tc.) közvetetten 
már a természetvédelem szabályozásának is tekinthető. Lehetőséget teremt erdők 
védetté nyilvánítására: „az elkopárosodás veszélyének kitett erdőrészletek véder-
dőkként való kijelölése”, használati korlátozásokat vezet be, így pl. tiltja a tarvá-
gást, s egyebek mellett rögzíti, hogy véderdőkben tilos az alomgyűjtés és a legelte-
tés. Ezek az előírások elősegítették a vadon élő élővilág egyik legfontosabb élőhe-
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lyének, valamint a tájképi értékek védelmét, noha maga a törvény kifejezetten se-
hol nem említette a természetvédelmet. 

Az 1872. évi önálló vadászati törvény (VI. tc.) vadászati tilalmi időket határo-
zott meg, bevezette a pénzbírságot, az okozott kár megtérítésének kötelezettségét, 
megtiltotta az orvvadászatot, a madarak fészkeinek szétrombolását, a fiatal állatok 
befogását. Az 1883. évi, újabb vadászati törvény oltalomban részesítette az énekes 
madarakat és a költés időtartamára más madárfajokat. (Ezt megelőzően, 1880-ban, 
a földművelésügyi, ipari és kereskedelmi miniszter rendeletben korlátozta az éne-
kesmadarakkal való kereskedelmet.) 

SZONTÁGH TAMÁS geológus 1880. évi indítványa 8 évvel a világ első nemzeti 
parkjának megalapítását követően született: „a természeti remekek óvása, gondo-
zása, fenntartása érdekében”. 

Az 1888. évi halászati törvény a vizek állatvilágának védelmét segítette elő. 
Nyílt vizekre április 1. – június 15. között tilalmi időt határozott meg. Méretkorlá-
tozásokat is bevezetett, sőt felhatalmazást adott az illetékes szakminiszternek, hogy 
indokolt esetben, legfeljebb három évre megtiltsa a halászatot, továbbá, hogy a 
veszélyeztetett halfajok kereskedelmét rendeletben szabályozza, tiltsa.  

Védett állatfajokat illetően az 1894. évi XII. tc. 57–58. §-ait tekinthetjük a ter-
mészetvédelmi oltalom jogi alapjainak. Ez a jogszabály a magyar természetvéde-
lem egyik alapdokumentuma, egyúttal a növény- és állatfajok védelmének első jogi 
megnyilvánulása. Szankciókat fogalmaz meg a védett állatfajok elpusztítása, fész-
keik, tojásaik, utódaik „elszedése” esetére. A mezőgazdaságra hasznos állatokat és 
a homokkötő növényeket oltalom alá helyezte. Kihágásnak rendelte büntetni azon 
bűncselekményeket, amelyek a hasznos madarak és fészkeik, tojásaik pusztítására, 
elszedésére, illetve forgalomba helyezésére irányulnak. Felhatalmazta a földműve-
lésügyi minisztert, hogy rendelettel védelmezze a veszélyeztetett fajokat és szabá-
lyozza a védelem kereteit. Ezen törvénycikk felhatalmazása alapján az 1893-ban 
alapított Magyar Ornitológiai Központ (később: Madártani Intézet) igazgatójának 
kezdeményezésére 1901-ben 132 madárfajt, továbbá néhány hasznos kisemlőst 
(denevérek, vakondok, cickányok, sünök) helyeztek védelem alá. 

A jóléti erdőgazdálkodás, a tájvédelem és a természeti-táji értékek kataszterezé-
sének egyik első jogszabályi forrásának tekinthetjük a földművelésügyi miniszter 
1900. évi rendeletét a természeti emlékek oltalmáról. Ennek értelmében az állam-
erdészeti vezetők „az emlékfákat, valamint az olyan fákat és facsoportokat, ame-
lyekhez valami történelmi emlék, monda, vagy szájhagyomány fűződik, vagy melyek 
igen magas kor, rendkívüli nagyság vagy a rendestől eltérő formájuknál fogva 
kiválnak, továbbá egyes tájképek szépségét emelő faegyedeket, ritka és érdekes 
fapéldányokat, facsoportokat a fenntartás és megóvás érdekében írják össze.” 

A természeti környezetet ért barbár pusztítások ellen emelte fel szavát SAJÓ 
KÁROLY (1851–1939) ökológiai szakíró, a természetrajz jeles művelője. Ma is 
figyelemreméltó, a magyarországi természeti kincsek elhanyagolt sorsáról értekező 
és a tudós társadalom egységes kiállásának hiányát ostorozó „vádiratát” 1905-ben 
tette közzé a Természettudományi Közlöny december havi számában: „Nem a tu-
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domány és nem a tudomány emberei rombolják a természet kincseit, hanem azok, a 
kiknek épen fogalmuk sincs, minő csodálatos sokféleségű remekművek töltik meg 
bolygónk felszínét: remekművek, melyek kihatása pótolhatatlan, mivel a durva 
emberi munka még csak meg sem tudja közelíteni a szerves és szervetlen világ fi-
nomságait. Hanem egyben igenis hibásak voltak a múlt századbeli tudósok! Abban, 
hogy a tudomány vétóját nem igyekeztek a kellő energiával hangoztatni, valahány-
szor az anyatermészetnek milliónyi éveken át, szakadatlan munkával létrehozott élő 
és élettelen műveit, rövid pár évtized alatt részint a teljes megsemmisülés örvényé-
be, részint a pusztulás lejtőjének már-már legalsó fokára engedték jutni.” 

A honi természetvédelem apostolának is joggal tekintett KAÁN KÁROLY 1909-
ben jelentette meg Természeti emlékek fenntartása c. munkáját. DARÁNYI IGNÁC 
(1849–1927) földművelésügyi miniszter (1895–1903, 1906–1910) „e füzet kísére-
tében lelkes felhívást intézett az összes törvényhatóságokhoz és az érdekelt társa-
dalmi tényezőkhöz (köztük az Országos Erdészeti Egyesülethez is) a természeti 
emlékek összeírása ügyében”.  

Darányi – ma is rokonszenvet keltő – körlevelét a tanulságok levonása céljából 
és annak reményében, az alábbiakban szövegszerűen idézzük: 
„Valamennyi törvényhatóságnak. 
 
Állandó figyelemmel kisérve a gazdasági élet fejlődését, tapasztalom, hogy az a 
fokozatos átalakulás, amely az idők folyama alatt természetesen jelentkezik, hazánk 
egyes vidékeinek képét máris lényegesen megváltoztatta. Azonban a gazdasági élet 
ezen örvendetes fejlődése és általában a kultúra haladása sok helyütt oly változá-
sokat is eredményez, amelyek – szigorúan gazdasági szempontból mérlegelve a 
kérdést – az illető tulajdonosoknak talán anyagi előnyöket biztosítanak, azonban 
más téren olyan, soha nem pótolható állapotot teremthetnek, amelynek az igazi 
közérdek vallaná kárát.  

Látjuk gyakorta, hogy lassankint eltűnnek az ős természet szépségei és eredeti-
ségei; és kétségessé válik még azoknak a természeti emlékeknek és nevezetességek-
nek a fennmaradása is, amelyeket a jövő nemzedék számára fenntartani kötelessé-
günk. Ezek a jelenségek azt igazolják, hogy a múlt ilyen szép és jellegzetes emlékei 
iránti kegyelet nem vert még elég mély gyökeret mindenütt az emberek lelkében.  
Nem méltányolják elég széles körben azt az igazságot, hogy a kulturális haladás 
legfőbb erejét a természetből meríti, hogy ez az ős erő forrása minden emberi mun-
kának és ez nyújt lelki erőt és testi üdülést is a mindennapi élet küzdelmeiben kime-
rült embernek. Nem szivárgott még át a köztudatba az a hosszú idők tapasztalatá-
ból merített tanulság sem, hogy a természet egyensúlyának megingatása súlyos 
gazdasági következményekkel jár.  

Hivatásomból folyólag mindenkor arra törekedtem, hogy a természet szeretetét 
terjeszszem s a természeti erők okszerű használatát lehetőségig biztosítsam. Ezt a 
czélt tartottam szem előtt, úgy a törvényhozás elé terjesztett javaslataim elkészíté-
sénél, mint az erdő- és mezőgazdaság érdekében tett egyéb intézkedéseimnél is. És 
ez a czél vezet most, midőn a természet alább felsorolt örökbecsű alkotásainak 
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védelméről gondoskodni kívánok és ezen szándékom megvalósításához az egész 
művelt társadalom jóindulatú támogatását kérem. Teszem ezt annak tudatában, 
hogy a természet kiváló alkotásainak gondozását a gazdasági érdekeken kívül tu-
dományos czélok, nemzettörténelmi szempontok, esztétikai és etikai tekintetek, szó-
val olyan érdekek sürgetik, melyeket egy ország kultúrájának fejlesztésénél figyel-
men kívül hagyni nem lehet. 

Ezen meggyőződésemből folyólag kötelességemnek tartom odahatni, hogy a 
természetnek az ország díszére szolgáló kiváló alkotásai, tudományos szempontból 
becses tárgyai és ezek mellett mindazon természeti emlékei, amelyek a magyar 
történelem eseményeivel valamely vonatkozásban állanak, gondozásban részesít-
tessenek. 

Mert amint a műemlékek, mint emberi alkotások, úgy a természeti emlékek, mint 
természeti alkotások kíméletet és gondozást érdemelnek. Ilyen természeti emlékekül 
a természeti alkotások következő 
változatait jelölhetem meg: (L. fönn.) 
Az idecsatolt és megbízásomból irt munka az ilyen természeti emlékek változatairól 
és azok fenntartásának kérdéséről példákkal támogatott felvilágosítással szolgál-
hat. Valamint az egész országban, úgy a t. törvényhatóság területén is bizonyára 
előfordulnak ilyen természeti emlékek. Ha pedig ezek fenntartásáról gondoskodni 
kívánunk, úgy első feladatként azok összeírását és törzskönyvbe foglalását kell 
tekintenem. 

Az összeirt anyag feldolgozása után készíthetem csak el az azok fenntartására 
vonatkozó intézkedések tervezetét. Azon biztos reményben, hogy a természeti emlé-
kek megóvását czélzó ezen törekvéseimben a magyar társadalom minden tényező-
jének hathatós közreműködésére számíthatok, bizalommal fordulok elsősorban is a 
t. törvényhatósághoz, hogy a területén előforduló és fenntartásra érdemes termé-
szeti emlékek mindegyikét az itt végzendő osztályozás megkönnyítésére külön-külön 
lapon, de az ide zárt minta formájában, az összes rovatok kitöltése mellett, gondos 
körültekintéssel mielőbb összeíratni s az összegyűjtött anyagot folyó évi augusztus 
hó végéig ide bemutatni szíveskedjék. 

Nagy súlyt helyezek arra is, hogy a természeti emlékeknek minden időkre bizto-
sítandó fenntartása kérdésében a t. törvényhatóság jól megfontolt és kimerítő ja-
vaslatát bírjam. Felkérem ez okból, hogy az összegyűjtött anyag bemutatásakor az 
idezárt munkában kifejtettek figyelembe vétele mellett ebben az irányban is részle-
tesen nyilatkozni szíveskedjék. Hogy pedig a törvényhatóságok munkáját előmoz-
dítsam, utasítottam a vezetésem alatt álló minisztérium alá rendelt összes hivatalo-
kat, intézeteket és közegeket, hogy a kerületükben előforduló természeti emlékeket a 
törvényhatóság első tisztviselőjének jelentsék be s a t. törvényhatóságot e fontos 
munkájában minden rendelkezésre álló módon elősegíteni igyekezzenek. Felkértem 
a belügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter urakat, hogy a vezetésük 
alatt álló minisztérium alá rendelt hatóságokat, hivatalokat, intézeteket és közege-
ket hasonló eljárásra és támogatásra szintén felhívják. 
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Megkerestem továbbá az összes, e kérdésben érdekelt egyesületeket, hogy szíves 
közreműködésükön és elém terjesztendő javaslataikon kívül tagjaikat a t. törvény-
hatóság munkájának támogatására szintén felkérjék. 

Végül nem hagyhatom felemlítés nélkül, hogy az eljárás sikerét előmozdítaná, 
ha a t. törvényhatóság kebeléből egy bizottságot alakítana, mely a természeti emlé-
kek összeírásának irányt szabna, az összeirt emlékeket elbírálná és amely a termé-
szeti emlékek fenntartása érdekében a t. törvényhatóság részéről elém terjesztendő 
javaslatok tervét egybeállítani lenne hivatva. 
 
Budapest, 1909. évi április hó 14-én. 
Darányi s. k.” 

Felszólításának eredményeként – egyebek mellett – 147 „tudományosan is ér-
dekes geológiai alakulás” megőrzésére, fenntartására érkezett javaslat. A természet 
értékei és azok megóvása iránt érzékeny miniszter lehetővé tette birtokvásárlási 
akciók megszervezését, kiemelkedő természeti értékek állami tulajdonba vételét. A 
természetvédelem gondolatának népszerűsítését szolgálta a 26.120/1906. VKM 
rendelettel bevezetett Madarak és Fák Napja. 

Darányi 1913-ban a „természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. 
Nemzeti park” címen – sok késői utóddal szemben - az élő és az élettelen világ 
védelmének elválaszthatatlan voltáról is értekezett. 

KAÁN KÁROLY (1867–1940) természetvédelmi és szakírói munkásságának 
alapműve 1931-ben jelent meg. Hasznos és bölcs gondolatai sorából a magyar táj 
tönkretételének időszakában a természeti tájakra vonatkozó, sajnálatosan időt álló 
gondolatait idézzük: 

„Magyarországon a szebb természeti tájak védelme tekintetében a legutóbbi 
időkig alig történt valami. Elődeink hibája is, de a mai generáció mulasztása is, 
hogy még kellő időben közvetlen törvényhozási úton nem gondoskodott a természeti 
táj védelméről. 

Annak, hogy nálunk nem sok gondot fordítottak eddig a tájkép védelmére, ma-
gyarázatát abban véljük megtalálni, hogy az alkotmány visszaállítása után a köz-
gazdasági élet kifejlesztésének és felvirágoztatásának legjobb szándékú, de nem 
mindig helyesen alkalmazott jelszavai elnémítottak sok olyan kifogást, mely a tár-
sadalomnak egyes, az otthoni tájat kedvelő, jó ízlésű tagjaiban, a tájképet rontó 
erdőpusztítások, kőfejtések stb. miatt az út vagy vasútvonalaknak a tájképre kedve-
zőtlen kihatású vezetése folytán, vagy hasonló egyebek okán támadt. 

Végül is – úgy mondották – nem lehet az erdőtarolást csak azért megakadályoz-
ni, mert romlik a táj képe, mikor újraültetéssel idők múltán ez a kép úgyis megint 
visszaáll és amikor az erdőtarolással és a fuvarozással a nép keresetre talál. Nem 
lehet az utak mentén álló, tájképileg is bármilyen kedves öreg sorfák kivágásán 
fennakadnunk, mert elvégre mégis csak elsőrendű érdek, hogy az utak dágványai 
mielőbb kiszáradjanak. Nem lehet megakadályoznunk a kőbányanyitást ott, ahol 
közelben a legjobb követ találják, ha azt akarjuk, hogy rossz utaink megjavuljanak. 
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Nem lehet a gazdasági életet éppen fellendülésekor gúzsba kötni és ilyen módon is 
lábbal tiporni a magánérdeket. Különben is joggal bányásznak a hegyoldalakban, 
mert iparengedélyük van rá és jogosan értékesítik tulajdonosaik a követ, melynek 
eddig semmi hasznát nem látták. Nincs is olyan nagy veszély, mert végül is nem 
hordják le a kőfejtéssel az egész hegyet stb. 

Ilyen és hasonló megnyilatkozások alkották a nézetnyilvánítások többségét és 
befolyásolták a közhangulatot, mely a liberális irányzattal semmiképpen sem tudta 
összeegyeztetni az efféle tevékenység korlátozását. A magánérdekeknek ilyen, a 
nemzet érdekei fölé helyezett és jórészt csak látszólagos sérelmét és a közgazdasági 
életnek téves elbírálások miatt hibásan hangoztatott hátráltatását. 

… E mellett az otthoni táj képének védelme, díszei megrontásának minden mó-
don kívánt elhárítása olyan hazafias kötelesség, amit figyelmen kívül hagyni es 
elmellőzni még akkor sem szabad, ha az tőlünk áldozatot is követel! Talán az ilyen 
kérdések széles körben kívánatos népszerűsítésének elmaradása, a tájékoztató is-
mertetések hiánya és hason1ó egyebek okai annak, hogy az otthon-védelem, vala-
mint a természetvédelem es ezek keretében a természeti taj védelme nem talált ed-
dig megfelelő talajra nálunk, es annak szolgálata, megszervezésének szabályozása 
olyan lassan érik hazánkban.” 

A természetvédelem első és átfogó, bár még nem önálló törvényi szabályozása, 
az erdőről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk. A törvény 
külön címben (VI. cím) foglalkozott a természeti értékek védelmének szabályaival, 
meghatározta a természetvédelem célját, tárgyait és a védetté nyilvánítási eljárás 
szabályait. E jogszabály alapján 1945-ig 2844 hektár összterületen 219 természeti 
értéket helyeztek védelem alá hazánkban, ami meglehetősen szerény eredmény a 
védelemre érdemes természeti értékek összességéhez képest. 

A Balaton-mellék lenyűgöző, egyes tájrészleteket illetően – túlzás nélkül kije-
lenthető – Európában egyedülálló vidéke, vulkáni, posztvulkáni formakincse véde-
lem alá helyezésének gondolata sem új keletű. 

 
 

2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrehozásának fontosabb állomásai 
 
VÖNÖCZKY-SCHENK JAKAB (1876–1945), az első hivatásos magyar természetvé-
dő, a Magyar Madártani Intézet főigazgatója 1908-ban javaslatot terjesztett elő 
természetvédelmi szervezet létrehozására. A hivatalos meghallgatásra 1931-ig, a 
megvalósításra 1961-ig várni kellett… Vönöczky a Kis-Balaton védelem alá helye-
zésére is javaslatot tett, ennek megvalósulására csaknem fél évszázaddal később 
(1951) nyílt mód… Javaslatai sorában szerepelt egy önálló magyar természetvé-
delmi szervezet létrehozása (megvalósult 1961-ben), továbbá az élőhelyek védel-
me, mint prioritás a növény- és állatfajok védelmének elsődlegessége helyett (e 
paradigmaváltásra a XX. század utolsó évtizedében került sor). 

Id. LÓCZY LAJOS 1910-ben megfogalmazott, védetté nyilvánításra irányuló ja-
vaslatai – a Tihanyi-félsziget képződményei (Barátlakások, Remete-barlangok, 
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Óvár, Aranyház, a Csúcshegy gejzírerupciós üregei stb.) és a Szent György-hegy 
kőzsákjai, bazaltoszlopai mellett - elsősorban a Badacsony látványos képződmé-
nyeinek, a Kőkapu-sziklák, a „Badacsony-hegy kőoszlopainak” megmentését cé-
lozták, s miként írta: „ajánlatos volna, ha a kőtermelés a föld alatt folytatódna…”. 
Csupán a múlt évszázad hatvanas éveiben vezetett sikerhez az a széleskörű társa-
dalmi mozgalom, amely a vulkáni kúpok és tanúhegyek kíméletlen lebányászása 
ellen bontakozott ki nagyhírű geológusok, geográfusok, költők, újságírók vezérle-
tével. Érdemes néhány gondolat erejéig megállnunk a honi természetvédelem tör-
ténetében mindmáig csaknem példa nélküli, több évtizeden át kitartó társadalmi 
összefogás felidézésével. Lóczy okkal féltette a Szent György-hegy kőzsákjait és 
bazaltoszlopait. Az alábbi idézet BÖCKH HUGÓhoz írt leveléből (1910) való: 

„Mindezen helyeknek megvédését nemcsak egyes ritka természeti és idegenfor-
galmi jelentőségű szépségeinek megőrzése érdekében, hanem tudományos értékük 
szempontjából is szükségesnek tartom.” 

1929. november 11-én, 89 országgyűlési képviselő az alábbi kezdeményezéssel 
élt: 

„Indítvány a Balaton természeti szépségeinek védelméről. 
A képviselőház felkéri és utasítja a kormányt, hogy három hónapon belül terjesszen 
törvényjavaslatot a törvényhozás elé a Balaton természeti szépségeinek, különösen 
a kibányászással eléktelenített és csúffá tett Badacsony és más hasonló szépségű 
hegyeknek hatásos megvédéséről és a további pusztításnak megakadályozásáról. 
Addig is törvényes hatáskörben ez irányban tegyen meg minden lehetőt: vizsgáltas-
sa felül, hogy a kibányászás nem ment-e már is túl a megengedett határokon, s az 
idevonatkozó iratokat és szerződéseket jelentés mellett tegye le a képviselőház asz-
talára.” 

November 26-án, a képviselőház 334. ülésén Östör József képviselőnek és tár-
sainak a Balaton természeti szépségeinek védelméről szóló bejegyzett és megindo-
kolt indítványának tárgyalása eredményeként a Ház az indítványt elfogadja és azt 
tárgyalás és hozzájárulás céljából a felsőházhoz teszi át. 

1941. február 21-én, vagyis 13 esztendővel később 32/1941 üi. számon, 
CHOLNOKY JENŐ egyetemi tanár, immáron az Országos Természetvédelmi Tanács 
(OTT) elnökeként (aki a kinevezése után néhány hónappal elhunyt KAÁN KÁROLY 
erdőmérnök akadémikust követte az elnöki székben) 13 oldal terjedelmű, rendkívül 
részletes és alapos feljegyzést készített a Nagyméltóságú Miniszter Úrhoz. Egy 
46.807/1941 üi. számon iktatott feljegyzés tanúsága szerint az Országos Termé-
szetvédelmi Tanács fenti előterjesztése 1942. február 22-én érkezett a nagyméltó-
ságú báró Bánffy Dániel m. kir. földmívelésügyi miniszter asztalára, vagyis éppen 
egy esztendővel azt követően, hogy az OTT elnök azt a címzetthez elküldte… 
Holbay miniszteri tanácsos úr az ügyirat borítóját február 28-án az alábbi sommás 
feljegyzéssel látta el: „Intézkedést nem igényel, irattárba”. 

Nem csoda, ha a badacsonyi bazaltbányászat kacskaringós története 1966-ban 
ért nyugvópontjához…  
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A balatoni bazalthegyek megmentésének sajátos epizódja a verseci, német polgár-
családból származott sikeres író, az Új Idők szerkesztője, az MTA másodelnöke, 
HERCZEG FERENC is szót emelt (1929) a Badacsony megmentéséért: 

,,Ez a legszebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben 1áttam.  
Különb a palermói Monte Pellegrinél, amelyről Goethe azt mondta: a világ leg-
szebb hegyfoka. Goethe nem látta a Badacsonyt! Mostanában mind több külföldi 
fordul meg a Balatonon; – egyszer talán eljön az az ember is, akinek még mi ma-
gyarok is el fogjuk hinni, hogy a Badacsony a természet szépségének egyik világ-
csodája!" 

A vandál pusztítás kifakadásra készteti, sorai ma is elgondolkodtatók: 
,,Állítom, ilyen vandál módját a nyerészkedésnek, a nemzeti kincsnek egyesek 

javára való ilyen kíméletlen elpusztitásit semmiféle kultúrországban nem tűrnék 
meg. Próbálja meg valaki és csináljon kőbányát a rajnai Loreley-sziklából, vagy 
hordja le a Capri Sziget-hegyet, majd meg fogja tanulni mi a különbség mások 
között és mi köztünk. …Elképzelhetetlen, hogy a fölháborodásnak mekkora vihara 
rázná meg Németországot, ha valaki ott szét akarná repeszteni a Kyffhauser-
hegyet, vagy el akarná talicskázni a rajnaparti Loreley-sziklát. Mi magyarok azon-
ban tompán, legföllebb valami tehetetlen keserűséggel a szívünkben nézzük, ha a 
magánérdek úgy gázol végig a nemzeten, mint a bivaly a virágos kertben.” 

,,A magántulajdon, a szerzett jog szentségére hivatkoznak azok, akik a Bada-
csony testéből lakmároznak. Van azonban valami, ami szentebb a magántulajdon-
nál is, és minden szerzett jognál: a nemzeti érdek. Ha nemzeti érdekből meg kell 
védeni a történelmi műemléket saját birtokosának értelmetlensége, vagy kapzsisága 
ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék az Úristen remekművet, 
amelynek szépsége közös tulajdona minden magyar embernek." 

A Balaton-környéki bazaltvulkanizmus pazar formakincséről, képződményei-
nek egyediségéről, táji szépségeiről – az annak épségét, sőt létét fenyegető bányá-
szati tevékenység okán – sokan tesznek említést Európa-szerte ismert földtudomá-
nyi szakemberek sorából (Hoffmann Károly, Böckh János, Noszky Ferenc). OTTO 
HERR német geológus, múzeumi igazgatónak a Budapesti Hírlap 1929. november 
17-i számában megjelent nyilatkozata is figyelmet érdemel: „Kétségtelenül ez a 
legérdekesebb vulkánvidék, amellyel Közép-Európában bírunk. Sokkal érdekesebb, 
mint az előttem jól ismert Eiffel vidék, amelyet rendesen, főleg Németországban, 
úgy szoktunk tekinteni, mintha ez volna a par excellence vulkánvidék. Kár, hogy a 
sziklakat féreg ragja: mindenütt láthatók a romboló tevékenység nyomai! Helyre-
hozhatatlanul elpusztítják ezeket a szépségeket és Önök később egyszer be fogjak 
látni, milyen drága kincseket semmisítettek meg. …E vidékben meg vannak minda-
zok a feltételek, melyeket a természetvédelmi területtől (Naturschutzgebiet), illető-
leg a természeti emléktől meg szoktak kívánni. Megvan a táj szépsége és tudomá-
nyos jelentősége stb.” 

CHOLNOKY JENŐ (1870–1950) már 1923-ban védetté nyilvánítási javaslatok so-
rát terjesztette a nyilvánosság elé, köztük minden melegforrás, és néhány hidegfor-
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rás mellett a Kis-Balaton és a „balatoni bazaltsapkás tanúhegyek” védelem alá 
helyezését. A Tihanyi-félsziget védelemre érdemesített természeti tüneményei so-
rában kiemelt figyelmet igényelt a Barátlakások, a Remete-barlangok, Óvár, az 
Aranyház és a Csúcshegy gejzírerupciós üregei védelmének.  

1924-ben a holland kormány támogatásával a „nemes kócsagok felvigyázására” 
a Madártani Intézet állományához tartozó „kócsagőrt” alkalmaztak a Kis-
Balatonon. Ő a magyar természetvédelem első hivatásos alkalmazottja. (Hasonló 
funkcióban 1941-ben a bátorligeti nyírlápőr léphetett „hivatásos” természetvédelmi 
szolgálatba).  

Az 1930-as évek elején FÖLDVÁRY MIKSA, az 1938-ban létrehozott, a földmű-
velésügyi miniszter mellett tanácsadói és koordináló feladatokat ellátó Országos 
Természetvédelmi Tanács ügyvezető alelnöke – egyebek között - a Balaton, a Ba-
kony és a Bakonyalja, valamint a „Felső-Dunántúl” védelemre érdemes természeti 
értékeit vette számba. A területeket fényképeken és szemléletes leírásokban örökí-
tette meg. A legértékesebb flórájú területek "hatósági védelmét" javasolta. 

1941-ben az Országos Természetvédelmi Tanács (OTT) július 18-i felterjeszté-
sében javasolja a szentgáli tiszafás, a hegyesdi kőárok, az almamelléki több száz 
éves kocsányos tölgy és az öreg bükkös, továbbá a tapolcai Tavas-barlang védetté 
nyilvánítását. 
Tényleges védetté nyilvánítások a Balaton-felvidéki Nemzeti Park (jelenlegi) ille-
tékességi területén (TK = tájvédelmi körzet, TT = természetvédelmi terület):  

• Tapolcai Tavas-barlang felszíne (1942) 
• Balatonkenesei tátorjános TT (1944., bővítése 1990-ben) 
• Úrkúti Őskarszt természetvédelmi terület (1951) 
• Zirci arborétum természetvédelmi terület (1951) 
• Kis-Balaton TK (1951., bővítése 1986-ben) 
• Szentgáli tiszafás TT (1951) 
• Tihanyi TK (1952, az első tájvédelmi körzet Magyarországon. Bővítése 

1990-ben)  
• Fenyőfői ősfenyves TT (1954., bővítése 1990-ben) 
• Várpalotai Homokbánya TT (1954)  
• Badacsonyi TK (1965., bővítése 1977-ben és 1991-ben) 
• Balatonkenesei tátorjános TT (1971) 
• Darvas-tó lefejtett bauxit lencse TT (1971) 
• Kővágóörsi Kőtenger TT (1976) 
• Szentgyörgyhegyi TK (1976)  
• Sümegi Mogyorósdomb TT (1976) 
• Farkasgyepűi kísérleti erdő TT (1977) 
• Káli-medence TK (1984)  
• Keszthelyi TK (1984., bővítése 1991-ben)  
• Keszthelyi Kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi terület országos 

jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról (1985) 
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• Balatonfüredi erdő TT (1986) 
• Lesencetomaji láprét TT (1990)  
• Tapolcaifői-láprétek TT (1990) 
• Bakonygyepesi zergebogláros TT (1990)  
• Magas-bakonyi TK (1991)  
• Csopaki Kerekedi-öböl TT (1992)  
• Somló TK (1993) 
• Hévízi-tó TT (1993., bővítése 2006-ban)  
• Attyai láprét TT  (1993) 
• Pécselyi-medence TK (1997)  
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítése (1997., bővítése 2002-ben) 
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő 

egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánítása (2000) 
• ’ex lege’ védett lápok (2001) 
• Sümegi Fehér-kövek TT létesítése és erdőrezervátummá nyilvánítása (2007) 
• Mura-menti TK (2007) 
Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó vizes élőhelyek jegyzékbe vétele: 
• Kis-Balaton (1979) 
• Balaton (1989) 

 
 
3. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalakulásának körülményei (1997) 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésének gondolata – a megvalósítás pillana-
táig – széleskörű támogatást élvezett, ám jogszabályi háttérrel nem rendelkezett. A 
vitathatatlan szakmai és részben társadalmi támogatottság mellett e törekvést ille-
tően is tetten érhető volt az értetlenek és a l’art pour l’art ellenlábasok erőteljes 
próbálkozása. Döntően azok köréből, akik aztán később erőteljes „szemléletváltá-
sukat” követően éppen hogy kiemelt fontosságot tulajdonítottak a nemzeti parknak, 
sőt további nemzeti parkok létesítését szorgalmazták, arra kevéssé alkalmas terüle-
teken is (Szigetköz, Beregi-sík stb.). Az első, szabadon választott Kormány prog-
ramjába – e sorok írója és munkatársa, dr. Kovács Mátyás főosztályvezető kezde-
ményezésére – beépített kormányzati szándék a megvalósításhoz nem bizonyult 
elegendőnek. A történéseket a kilencvenes évek középső szakaszában egy alapos 
félreértés gyorsította fel: felső vezetői szinten elhatároztatott ugyanis, hogy a „ne-
vezéktani egységesítés” érdekében mindazon természetvédelmi igazgatóságokat 
megszüntetik, amelyek elnevezése nem Nemzeti Park Igazgatóság névre hallgat. 
Vagyis, erőteljes képzavar támadt a „terminus technicusok” körül: természetvé-
delmi igazgatóságaink (így a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság is) 
ott működtek, ahol nemzeti park létesítése nem volt indokolt, vagy különféle okok 
folytán nem volt lehetséges. A nemzeti park elnevezés azonban – nemzetközi elvá-
rások és előírások mentén szakmai-, míg a természetvédelmi igazgatóság állam-
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igazgatási kategória. Az Észak-magyarországi és az alföldi természetvédelmi tevé-
kenység – meglévő nemzeti parkjaink (Bükki-, Aggteleki-, Hortobágyi-, Kiskunsá-
gi Nemzeti Parkok) jogkörének és szervezetének átalakításával megoldhatónak 
bizonyult, a Dunántúl azonban e sajátos – és alighanem téves, de végül is serkentő-
leg ható – meggondolás okán, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkon kívül gyakorlatilag 
természetvédelem nélkül maradt volna. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésének jogszabályi alapját végül is az 
Országos Területrendezési Tervben sikerült érvényesítenünk, s a parkalakítás szán-
dékát kormányzati kötelezettségként jogerőre emelni. A balatoni térség kiemelke-
dő, Európa-szerte jegyzett természeti értékei vitán felül indokolták a nemzeti park 
létrehozását, annak ismeretében is, hogy adottságai – a táj jellege, történelmi múlt-
ja, tulajdonviszonyai - lényegesen eltérnek az alföldi, síkvidéki nemzeti parkokétól. 

Az 1997-ben létrehozott nemzeti park 56 997 hektárnyi összefüggő ökológiai 
rendszerét döntően hat, korábban szigetszerűen elkülönült tájvédelmi körzet és új, 
védelemre méltó területek összevonásával hoztuk létre. (A kezdeti értetlenséget – a 
„természetvédelem sújtotta terület” vádját – a fejlesztési és forráslehetőségek fel-
ismerésével mára erőteljes társadalmi támogatottság váltotta fel). A Nemzeti Park 
létesítésére, kihirdetésére, több esztendős alapos, széleskörű szakmai előkészítő 
munka, sok évtizedes tájrombolások (pl. nagykapacitású külszíni bányák felszá-
moltatása) után került sor, melyben kiemelkedő szerepet vállaltak minisztériumi és 
területi munkatársaim (dr. Sonnevend Imre, Moór Gyula, dr. Kopek Annamária és 
mások). 

 
 

4. Összegzés 
 
A parkalapítás időszakát megannyi, tanulságok sorát magában foglaló történés, 
jelenség felidézésével tehetnénk teljessé, színessé és közérthetővé. Ilyenek pl.  

• az elnevezés (Balatoni NP, Balaton-Bakony NP, Balatonfelvidéki NP stb.) 
körüli szakmai polémiák ismertetése; 

• a Cholnoky által a XX. század első éveiben dokumentált pandallók (parti 
turzások) és a klímaváltozás okozta, időszakonkénti csapadékszegénység 
összefüggései; 

• a Káli-medence és a Balaton-felvidék egykori külszíni bányászata és az oly-
kor engedély nélkül üzemelt kisebb-nagyobb bányák felszámolásának sajá-
tos, politikával átszőtt történetei; 

• a partszegélyek nádasainak sorsalakulása; 
• a vízügy, környezetvédelem (vízminőség-védelem) és természetvédelem 

(ökológia-hidrobiológia) szemléletében megtapasztalt különbözőségek, mint 
megörökölt dilemmák és szakmai vitaforrások a Kis-Balaton jövőképének 
formálásában (a folyamat-elv és a komplementer elv érvényesítése a gyakor-
latban); 
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• a tulajdonviszonyok és művelési ágak alakulása, különös tekintettel a priva-
tizáció és a kilencvenes években gyorsított ütemben folyt jogalkotás meneté-
re; 

• a tájvédelem fontos szerepe és súlyos gondjai a jogalkalmazás terén, a nehe-
zen megvívott jogszabályi keretek „deregulálása”; 

• a természetvédelmi szervezet működési és működtetési körülményeinek, a 
természetvédelmi kezelés és fenntartás anyagi hátterének részletezése; 

• a természetvédelmi prioritások nemzetközi összevetésben kevéssé ismert, 
sűrű változtatásainak nyomon követése (a „széljárás effektus”); 

• a Nemzetipark Igazgatóságok feladat- és jogkörének alapos megkurtítása és 
annak következményei a 2002 utáni években, a természetvédelmi hatóság 
mozgástere és hatékonysága; 

• a „vagyonkezelő nemzeti parkok” és a „barátságos természetvédelem” – 
mint sajátos „hungaricumok” jelenségei és következményei, különös tekin-
tettel az őrzés anomáliáira és a saját vagyonkezelésű területek kellő költség-
fedezet hiányában történő kezelésének hatékonyságára; 

• a tájvédelem és az egyedi tájértékek oltalmának tényleges szerepe, korlátai 
és lehetősége (jogszabályi hiátusok és végrehajtási gondok); 

• egyes, előre tudottan betarthatatlan jogszabályi előírások (pl. régészeti lelő-
helyek, egyes védett ásványok védelme, barlangok védőövezete stb.) érvé-
nyesítésének kérdésköre;  

• a felelősök, határidők és források megjelölése nélküli Nemzeti Természetvé-
delmi Alaptervben foglaltak életre keltése;  

• a Balatoni Halászati Zrt szerepe a természetvédelem szervezetében;  
• a sikeres turisztikai–ökoturisztikai (Csopak létesítményei, a tihanyi élőhely 

rekonstrukciók, tanösvények, Salföld, Bakonybél oktató-látogató központjai, 
a privatizáció időszakában vágóhíd elől mentett bivalyok kápolnapusztai re-
zervátuma, földtani bemutatóhelyek, barlangkiépítések, egyéb beruházások 
története és a létesítmények folyamatos működtetésének körülményei;  

• a Natura 2000 területek társadalmi elfogadtatása, ill. annak hiánya, a támo-
gatás-finanszírozás és a kezelés körüli anomáliák; 

• a helyi önkormányzatok által védetté nyilvánított természeti értékek, terüle-
tek sorsa; 

• az „ex lege” védett természeti értékek tényleges védelmének lehetőségei és 
korlátai; 

• a Nemzetipark Igazgatóság nemzetközi szerepvállalása és lehetőségei (test-
vérparki kapcsolatok, ramsari területek, Európa Diploma és világörökségi tö-
rekvések).  

E kérdések megválaszolására egy előadás, avagy jelen tanulmány, a terjedelmi 
korlátok folytán, nem ad módot. A felvillantott gondolattöredékek is csupán jelzés-
értékkel bírnak. A jövőkép megrajzolása azonban csakis a múlt, a gyökerek és a 
jelen legfontosabb epizódjainak megismerése útján lehetséges. 
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A BALATON-HAJÓZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE 

 
ERDŐSI FERENC 

 

 
 
Bevezetés 
 
Állóvizeken, ahol viszonylag stabil a meder, kicsi a vízszintingadozás és hosszú 
ideig alig változnak a partok, a hajózás a navigáció szempontjából kevesebb meg-
lepetéssel jár, ezért (is) könnyebb, mint a medrüket gyakran változtató folyókon. 
Ráadásul a vízi járművek mozgatásához szükséges energiaigényt nem befolyásol-
ják az irányok, így a vitorlába fogott szélenergia is sokkal jobban hasznosítható. E 
kedvező nautikai tulajdonságok okán, a tavakon csónakokkal korábban elterjedt a 
vízi szállítás, mint a folyókon – ahogy ezt az Alpok nagy tavaiban talált archeoló-
giai leletek bizonyítják. 

Földünkön a közforgalmú teheráru és személyszállításra alkalmas állóvizek a 
hajózható folyóknál kevésbé gyakoriak. Megfelelő mélység és kiterjedés, valamint 
elviselhető klíma azonban szükséges, de nem elégséges feltétel a hajózáshoz, mert 
a hajózásra való elegendő igény mértéke dönti el, hogy ténylegesen közlekednek-e 
az adott tavon hajók. Amennyiben a tó tágabb környéke sűrűn lakott, nagy a lakos-
ság és a gazdaság mobilitás igénye, úgy még mostohább természeti viszonyok (pl. 
hosszabb téli jegesedés) ellenére is kibontakozik a hajózás. 
 
 
1. A tavi hajózás általános jellemzői 
 
Az állóvizek mérete és a rajtuk közlekedő hajók nagysága között meglevő (nem 
feltétlenül szoros) összefüggésből, továbbá a hajózás rendeltetéséből kiindulva a 
hajózás jelentősége szerint a tavak hierarchiája a mély merülésű tengerjáróhajók 
által járhatóktól a kifejezetten sekély vizű, csupán egészen kis merülésű és méretű 
hajókkal járható tavakig tart (1. áttekintés). 

Mivel az állóvíz és a folyóvíz a járművek mozgásának közegeként, hidraulikai-
lag sajátosan viselkedik, nem szerencsés, ha folyamra készült hajót üzemeltetnek a 
Balatonon. Az 1950-es években a Dunáról áthozott egyik hajó a Balatonfüredi-
öbölben felborult és az utasok közül sokan a vízbe fulladtak. 
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1. Tengerhajózási méretek   

– Nagy-Tavak: teherszállítás az Atlanti-óceán felé,  

kevesebb az USA és Kanada között Rövid jeges 

– Kaszpi: parti országok közötti  időszak 

• áruszállítás nemzetközi komphajózás  

• személyszállítás TRACECA  

2. Belvízi nagyhajózás   

– Svédország  
Hosszú jeges 

időszak 
• eljelentéktelenedett áruszállítás (érc, fa) 

• szezonális kiránduló hajózás 

– Oroszország (Ladoga, Onyege, Bajkál) 

Hosszú és 

igen hosszú 

jeges időszak 

• csökkenő áruszállítás 

• stagnáló turistahajózás 

• hadiflották leszerelése 

– Kanada északi nagy tavain szezonális alkalmi 

áruszállítás 

– Kelet-Afrika tavain át a parti országok közötti 

létfontosságú összekötetések 
Szezon nélküli 

üzemelés 
• vasúti komphajózás 

• közúti komphajózás 

• gyenge turistahajózás (1. ábra) 

3. Belvízi kishajózás, kifejezetten turisztikai célból  

– mély tavakon (kifejezetten fejlett környezetben), 

az Alpok nagyobb tavain (vezet a Genfi és a Bodeni), 
Szezonális 

hajózás 
– kis mélységű tavakon (Porosz–Lengyel-síkságon), 

– sekély tavakon (Balaton, Fertő, egyes Kelet-kínai tavak,  

Csád, az Aral nagy része – utóbbiakon primitív teheráru szállítás is) 
 

1. áttekintés: A tavak hierarchiája a hajózásuk jelentősége szerint 
Forrás: szerk. ERDŐSI F. (2011) 
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1. ábra: A Viktória-tavon közlekedő nemzetközi kompjáratok 
Jelmagyarázat: 1 – vasúti komp, 2 – közúti komp 

Forrás: Jane’s Railways 2010. évi évfolyamának és internetes honlapok adatai alapján 
szerk. ERDŐSI F. (2011). 

 
 
2. A balatoni közlekedés kulcsa (és egy ideig Achilles-sarka) a személyhajó 
 
Hazánkban a Balaton a Dunántúl északnyugati és délkeleti része között közlekedési 
reteszként viselkedett. Ezért a rajta már az ókortól úszó kisebb, néhány embert és 
legfeljebb pár mázsa terményt szállító kisebb vízi járművek, csónakok az átkelést 
szolgálták. 

Az egyedülállóan szép és sok minden tekintetben gazdag környék azonban már 
vagy kétszáz év óta felkeltette az igényt a táj és a víz élvezete iránt, aminek az 
egyik leghathatósabb eszköze a kirándulóhajó lehetett. Korunk felé közeledve a 
balatoni hajózás szerepszerkezete arányaiban átalakult, a tömeges áruszállítás fo-
kozatosan átadta a helyét a szabadidős tevékenységeket szolgáló hajózásnak, sőt 
még a komphajózás is túlnyomóan a balatoni idegenforgalom által keltett személy-
szállítást szolgálja. A tó hajózásának műszaki feltételei közül a hazai gazdasági 
kondíció és szakmai felkészültség mellett a kikötést szolgáló egyszerű (eleinte 
csupán fából ácsolt) mólók, illetve a csatlakozó igénytelen utak építése könnyeb-
ben volt teljesíthető, mint a speciális műszaki ismereteket igénylő és különösen a 
gépi hajtásra áttérés után költséges hajóépítés. 
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3. A vontatottan meginduló Balaton-hajózás szerepkörének változása 
 
Miközben a Dunán és mellékfolyóin – nem kis részben Széchenyi István kezdemé-
nyezésére – a kapitalizálódó, piacra termelő gazdaság hirtelen megnövekedett te-
heráru (főként gabona és építőanyag) szállítási és személyközlekedési igényei által 
kikényszerítve a 19. század második felében már hatalmas méreteket öltött az egy 
ideig a vasutakkal is versenyezni képes gőzhajózás, a Balatonon rendkívül vonatot-
tan, csak több évtizedes fáziskéséssel indult meg az érdemi géperejű közforgalmi 
hajózás. E késés nem valamiféle helyi hanyagság következménye, hanem a „Ma-
gyar Tenger” gazdasági/települési környezetének jellegzetességeire vezethető visz-
sza: 

• a teheráru-szállítási igények a déli és északi part között igencsak szerény mé-
retűek voltak, és mind a Balaton-felvidéki, Tapolca környéki bort, mind a 
déli oldalon vasút- és útépítésre szolgáló hegyvidéki kőanyagot egyszerűbb 
volt a téli jégtakarón szekerekkel áthozni („háztól-házig” logisztikával), mint 
többszörös átrakással. Ezért a Balatonon apró gőzhajókkal vontatott teher-
szállító uszályok csak ritkán jutottak feladathoz (igazából utoljára a két vi-
lágháború között és az 1940-es évek újjáépítési időszakában, amikor még a 
badacsonyi bazalt képezte a meghatározó szállítmányt). 

• A Balaton-part a nyári idényben sokszázezer vendéget fogadó üdülőövezetté 
lényegében a 20. században vált. A 19. században a kevés villatulajdonos és 
a helyi lakosság inkább csak a távolabbra utazása során igényelte az átkelést 
(pl. akik a tapolcai vasútvonalat akarták elérni a déli partról (a Nyugat-
Dunántúlra tartva) a part menti nagy kerülőt kiiktatva. 

• A balatoni hajózással szembeni igények irányok szerint különböztek 
• a tó hosszában 1909-től (a tapolcai vonal megnyitásától) kizárólag kirándu-

lási, szabadidő-eltöltései célból szállt a meglehetősen kevés utas hajóra. (Ba-
dacsonyban kikötve a borkóstolás élvezetéről sem lemondva, mivel vasúton 
egyharmad annyi idő sem kellett a két parton a közlekedéshez, mint hajóval.) 

• A tavat keresztirányban áthajózók között a kirándulók csak az 1920-as évek-
től lettek többen, mint a látogatási, üzleti, gyógykezelési vagy továbbutazási 
célból utazók. 

 
 

4. A balatoni hajózás kezdetei 
 
Még a 18. században a latifundiumon belül Fenékpuszta és Vörs között, a 
19. század elején pedig Vörs és az ugyancsak somogyi Bottyán puszta, majd Bala-
tonszentgyörgy között közlekedtek kicsiny teherkomphajók. A 19. század első 
felében 8–10 főre méretezett dereglyékkel, nagy csónakokkal szállították át alka-
lomszerűen a révészek a túlsó partra az utasokat. Legtöbb utasa a Tihanyi-szoroson 
szolgáltató révnek volt, de a jelentősebbek közé tartozott a boglár–fülöpi rév is.  



 

 
71 

A Balaton-hajózás múltja, jelene és jövője 

A reformkorban a tavon tapasztalatokat gyűjtő angol és német utazók érthetet-
lennek találták, hogy Közép-Európa legnagyobb taváról hiányoznak az utasszállító 
hajók. („A magyaroknak nincs érzékük a hajózás iránt, folyóik, tavaik olyanok, 
mintha befagytak volna” – írta PAPE, J. 1835-ben. Idézi KOPÁR I. 1971. p. 13.) A 
kemény bírálat nem volt minden alap nélküli, hiszen a tönkrement Foenix utódja, 
egy újabb (nagy társaság befogadására alkalmas) vitorlás egyetlen valamire való 
hajóként is csak 1827-től szolgálta a Festeticseket. 

A gőzhajózás megindítására számos javaslat született, többek között Kossuth 
Lajos is tarthatatlannak tartotta a helyzetet, igyekezett a közvéleményt felrázni a 
nemes ügy érdekében. E tekintetben teljes volt az egyetértés riválisával, Széchenyi 
Istvánnal, de ez ügyben exponálta magát Deáktól Kisfaludyig mindenki, aki csak 
számított a közélet felső régióiban. Már az 1840-es években nagy jelentőséget tu-
lajdonítottak a Balaton és a nagy folyók összekapcsolásának (a Sió-hajózásnak, a 
Dráva felé való csatornaépítésnek). 

1847-ben a Balatoni Gőzhajózási Társaság megalakulásával kezdődött meg az 
érdemi fejlesztés, amikortól évtizedeken át egyetlen hajóval, a Kisfaludy gőzössel 
folyt a rendszeres hajózás Keszthely, Fonyód, Badacsony, Boglár, Révfülöp, Szán-
tód, Balatonfüred, Alsóörs és Kenese kikötők között. (A fából épült hajótestet lo-
vakkal, gépi berendezését Hollandiából vegyes szállítási móddal juttatták el Bala-
tonfüredre, ahol a hajó összeszerelése külföldi munkások közreműködésével meg-
történt.) A szabadságharc idején a gőzöst utánpótlás szállítására vette igénybe a 
kormány Balatonfüred és Keszthely között, de az osztrák csapatok sem tudták nél-
külözni. Az 1850-es években anyagi nehézségek és vízállásgondok nehezítették a 
Balaton egyetlen gőzhajójának üzemeltetését. 

A Buda–Siófok–Kanizsa–Trieszt vasút elkészülte (1861) után okafogyottá vált 
az a várakozás, hogy a távolsági közúti szállítás egyik szakaszává válhat a Balaton-
hajózás. Ellenben a vasúton érkező, Balatonfüred gyógyvizéhez igyekvő utasok 
intenzív hajójáratokat igényeltek Siófok és Füred között. A füredi előkelő vendé-
gek viszont már Badacsonyba és Keszthelyre is hajóval akartak kirándulni.  

A „Kisfaludy” tekintélyét növelte, hogy Ferenc József és Erzsébet királyné is 
kipróbálta. A Balaton klasszikusának hajótestét 1869-ben vasszerkezetre cserélték, 
így 1888-ig volt szolgálatban. 

Egynegyed évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a Balaton második kicsiny 
(mindössze 50 utasra tervezett) gőzhajója, a „Balaton” szolgálatba álljon (először 
a Révfülöp–Balatonboglár viszonylatban), azonban az üzemeltető társaság üzleti 
megfontolásból átvitte a Dunára, ahol Bezdán és Apatin között vették igénybe. 
Ezért a „Balaton” csak intermezzónak bizonyult a tó hajózásában. 

Ha gőzhajók csak ritkán is, vitorlás jachtok már szép számmal tűntek fel a nyári 
félévben a tavon. A jachtsportot gróf Batthyány Ödön vezette be 1857-ben a bala-
tonfüredi Yacht Egylet alapításával. A vitorlások attól kezdve szaporodtak a Bala-
tonon, amikor az angol R. Young Balatonfüreden létrehozta a hajóépítő üzemet, 
ahol 1889-től már benzinmotoros sporthajók is készültek. 
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A Balaton-parti megyék, a pannonhalmi apátság (melyhez a balatonfüredi 
gyógyhely birtokosa, a tihanyi apátság is tartozott) és más érdekeltségek kezdemé-
nyezésére és aktív részvételével létrejött a „Balatoni Gőzhajózási Rt.”, mely 
1889 nyarától közlekedtette a Balaton új gőzhajóját, a „Kelént” (neve 1889-től 
Barossra változott). Rövid ideig egyedül állt a nagyközönség szolgálatára, mígnem 
két kisebb csavargőzöst (a Hunyadi grófok által beszerzett és a balatonberényi 
kikötő térségében szolgálót és egy másikat, „Rohan” nevűt) is vízre tettek. 

1891-ben az újból Kelénnek keresztelt és Helka hajókkal gyarapodott a balatoni 
flotta, de 1909-ben is csak ezek és a korábbi Baross teljesített szolgálatot. 

Időközben megkezdődött a szilárd burkolattal ellátott kikötőmólók és partsza-
kaszok kiépítése, így a kiegyezéstől az első világháborúig 60%-kal több lett a gőz-
hajók fogadására alkalmas kikötők száma. A medermélyítési munkálatokhoz a 
20. század elején már kotróhajót is igénybe vettek. 

Ismét több évtizedre volt szükség a hajópark bővüléséhez, miután a (felújítása 
óta) még ma is működő Jókai gőzhajóval 1913-ban újból gazdagodott a balatoni 
vízi közlekedés. 

A Balatoni Gőzhajózási Rt. a 19. század végén személyszállítás mellett teher-
áru-szállító uszályok vontatásával is foglalkozott és forgalma rendkívül gyorsan 
növekedett (1. táblázat). 

A menetrendszerű hajózás üzemeltetése azonban már az első világháború előtt 
veszteséges volt, ezért elég korán nyilvánvalóvá vált, hogy az állam és a három 
megye segélye nélkül nem tartható fenn. (Az 1910/1913. években a dotáció össze-
ge elérte az alaptőke 22%-át.) 

 
Év Utasok száma (ezer fő) Utaskm (ezer km) Teherforgalom (tonna) 

1889 8,3 - 13 

1897 37 - 1610 

1911 61 - 112 300 

1926 54 - 25 066 

1930 143 - 95 000 

1939 254 - - 

1947 259 - 28 508 

1950 467 - 11 542 

1960 1 415 - 102 046 

1970 1 637 19 094 41 728 

1980 1 835 19 874 - 

1985 1 250 11 600 - 

2000 928 9 247 - 

2005 567 5 441 - 

2008 613 5 923 -• 
 

1. táblázat: A balatoni személy- és áruszállítás alakulása 
Forrás: TÓTH (1966) KOPÁR (1971), Magyar Statisztikai Évkönyv megfelelő évfolyamai. 
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5. A két világháború közötti időszak 
 
A Balaton mind a fürdőélet, mind a vízisport-lehetőségek szempontjából felértéke-
lődött Trianon után, amikor a dalmát partvidék, illetve a Fiume–Abbázia partsza-
kasz az SHS Királysághoz került. Annak ellenére, hogy hazánk anyagi ereje meg-
gyengült a monarchiabelihez képest, a középosztály és a még magasabb jövedel-
műek üdülési igényeinek a fővároshoz viszonylag közeli tó mentére összpontosulá-
sa látványos magánüdülő- és szállodaépítéshez vezetett. Sokan az Adria helyett a 
Balatonon voltak kénytelenek élvezni a tengeri kirándulóhajók és a jachtok által 
keltett élményeket. 

1927-ben a MÁV és a Déli Vasút tulajdonaként újjászerveződött „Balatoni Ha-
józási Rt.” néven a közforgalmú hajózási szolgáltató cég, melynek egyik legfonto-
sabb beruházása a Tihanyi-szoroson át közlekedő első motoros komp üzembe he-
lyezése lett 1929-ben, mely már 1930-ban 2 144 személyautót és 26,4 ezer utast 
szállított. A turistahajó-flotta 1927-ben kisebb befogadóképességű, ám a viharok-
ban is biztonságosan közlekedő motoros hajókkal (1927-ben a Budapesten gyártott 
„Csobánccal” és „Szigligettel”, majd a Balatonfüreden épített „Csongor” és 
„Tünde” nevűvel) tekintélyes kínálatot teremtett kirándulóhajókban. 

Ilyen módon az 1920-as évek második felében megkezdődött a balatoni hajózás 
motoroshajó-korszaka. 1928-ban a régiek közül a Kelén, Helka, Kisfaludy, Jókai, 
valamint az újabb négy motoros hajó alkotta a hajóparkot, de 1929-től a „Siót” is 
vízre bocsátották. Azonban nem csupán utasokkal teli hajók járták a Balatont. A 
nagyszabású építkezések kőszállítási igényét 1929-ben már 11 száztonnás uszály és 
több vontató szolgálta. A Balatoni Halászati Rt. pedig a „Fogas” és „Garda” nevű 
motoros hajójával gyarapította a tavon időnként feltűnő hajók számát. 

A nagy gazdasági világválság következtében a B. H. Rt. is átmenetileg válságos 
helyzetbe került, igen erős hajó- és kompjárat-ritkítással és más eszközökkel élte 
túl a kritikus éveket, de 1935-ben már tellett a „Boglár”, majd 1936-ban a „Bada-
csony” motoros beszerzésére. Az utolsó békeévekben az ország gazdasága oly 
mértékben konszolidálódott, és a balatoni üdülőövezet annyira fejlődött, hogy 
szükség lett újabb hajókra, nevezetesen az 1938-ban üzembe állított „Szent István-
ra” és „Szent Miklósra”. 
A két világháború közötti Balaton-hajózás intenzitásban azonban még jóval elma-
radt a sokkal kisebb svájci tavaktól: Így 1930-ban: 

• a 82 km hosszú Balatonon 143 ezer volt az utasok száma; 
• a 64 km hosszú Bodeni-tavon 461 ezer; 
• a csupán 16  km hosszú Wörthi-tavon 255 ezer! 
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6. Az 1945 utáni időszak 
 
1945 márciusának végén a visszavonuló német csapatok az északi parton tíz hajót 
robbantottak fel, míg – a felrobbantásokat megelőzendő – a magyar hajósok a fe-
nékcsapokat megnyitva vízbe süllyesztettek két hajót. Más helyeken további két 
hajó pusztult el, ahogyan ez lett a sorsa az összes privát motorcsónaknak és jacht-
nak is. 

A kiemelések utáni gyors javításoknak köszönhetően 1949-re már nagyjából a 
háború előtti hajóparkkal működhetett a Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat. 

A tömegessé vált szakszervezeti üdültetésekkel nyaranként a háború előttihez 
képest háromszor-négyszer nagyobb embertömeg volt jelen az 1950–1960-as évek-
ben a partokon, akik számára a csoportos hajókirándulások jelentették az egyik 
legnépszerűbb szórakozást. Személyautóval csak igen kevesen rendelkeztek, ezért 
az egyéni turizmus, barangolás lehetőségei korlátozottak voltak, viszont rendkívül 
jutányosan hajókázhattak. Ez a „szocialista életmódhoz” tartozó kikapcsolódási 
forma valamilyen szinten még az 1970–1980-as években is elterjedt volt. Erre a 
keresletre a hajózási vállalat kénytelen volt erőteljes flottabővítéssel reagálni. Ez 
részben abban nyilvánult meg, hogy a Dunáról áthozott három hajó (Úttörő, Ifjú 
Gárda, Pajtás) besegített az átkelő forgalomba, míg a hosszirányú közlekedéshez 
1952-ben vízre bocsátották a korábbiaknál jóval nagyobb Beloianniszt, majd 1956-
tól a Csopak, Lelle és Tihany vízibuszok is megjelentek a kikötőkben. 

A további beszerzések után az 1970-es években a Balatonon összesen már vagy 
másfél tucat személyhajó állt a nagyközönség rendelkezésére. 

 
 

7. A hajózás alakulása a rendszerváltás óta 
 
A rendszerváltás után: 

• részben az életszínvonalban, vásárlóerőben történt visszaesés; 
• részben a szakszervezeti üdülők privatizációja és az ingyenes vagy névleges 

összeggel ellentételezett tömeges intézményes üdülés fokozatos megszűnése, 
továbbá; 

• a korábbiaknál háromszor intenzívebb egyéni közúti gépjármű-ellátottság, 
részben ezzel összefüggésben, részben egyéb tényezők közrejátszása folytán 
a turizmus, illetve az üdülési szokások individualizálódása következtében a 
balatoni közhasználatú hajózás forgalma erősen csökkent; 

• a személyhajók (menetrendi és kirándulóhajók) az 1978. évi 1,7 millióval 
szemben 2009-ben csupán 720 ezer utast, azaz a korábbinak a 42,4%-át (!) 
szállították; 

• míg a kompok az 1970. évi 236 800 járműhöz képest 2009-ben némileg javí-
tottak teljesítményükön a 287 590 járművel és az 1970. évi 685 420 fővel 
szemben a 2009-ben számlált 893 020 utassal. Csupán a kerékpárjegy-
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forgalom élénkült meg a kerékpáros turizmus elterjedésével az utóbbi évti-
zedekben épült kerékpárutaknak is betudhatóan. 

A forgalom drasztikus csökkenéséhez nem igazodott a hajópark nagysága, miu-
tán a flotta 2010-ben még mindig 23 személyhajóból és 4 komphajóból állt. A 
2001-ben épült „Szent Miklós” 550 fő befogadóképességével ma a Balaton messze 
legnagyobb hajója (2. ábra). 

A Társaságot az utóbbi évtizedek folyamatai arra késztették, hogy szakítson a 
mennyiségi teljesítmények erőltetésével, helyette a szolgáltatások minőségének 
növelésével, a posztindusztriális társadalom és a versenyen alapuló piacgazdaság 
igényeinek jobban megfelelő új szolgáltatások felvállalásával, tevékenységének 
diverzifikálásával biztosítsa fennmaradásának anyagi feltételeit. Ezek közé tartozik 

• a nagyobb nyereségtartalmú rendezvényhajózási minőségi szolgáltatási 
szegmens részarányának növelése (állófogadások, konferenciák, sajtótájé-
koztatók, üzleti tárgyalások, kiállítások, termékbemutatók stb.) színhelye-
ként. 2009-ben 62 rendezvény megtartására került sor; 

• speciális (műsorszolgáltatással bővített) sétahajóprogramok: retro diszkó ha-
jók 12 kikötőből, „garantált programok” 17 kikötőből (naplementetúra, grill-
parti, tihanyi és badacsonyi borkóstoló, gyerekhajó programok 11 kikötőből 
– bohócműsorral, animációs programmal); 

• a bérelhető hajók sorában megjelent az óránként 40 km/óra sebességgel köz-
lekedő, 13 személyes Calypso gyorshajó, melynek menetideje a hagyomá-
nyos hajókhoz képest még feleannyi sincs; 

• 22 személyhajó kikötő és 1 révkikötő üzemeltetése; 
• önálló üzletág keretében 10 vitorláskikötőből és 11 túravitorlás-kikötőből ál-

ló kikötőlánc üzemeltetése (2010-ben az eladott férőhelyek száma 1483, a 
kihasználtsági ráta 83,0%); 

• kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése (Hotel Móló, Sellő és Hattyú víz-
parti kemping, vendégforgalmuk 2009-ben összesen 9 613 fő, vendégéjsza-
kák száma 38 402). 

A Balatont átszelő hajóvonalak közül legforgalmasabbak a keresztirányúak, ne-
vezetesen a Fonyód és Badacsony, valamint a Siófok és Balatonfüred közöttiek 
(évi 100 ezer körüli utasszámmal), majd nagy különbséggel a Balatonboglár–
Révfülöp viszonylat következik (mintegy félszázezernyi utassal). A közepes inten-
zitásúak közé tartozik a Siófok–Alsóörs, a Balatonföldvár–Örvényes és a Balaton-
boglár–Badacsony vonal is. Az azonos part menti kikötők közöttiek közül: a Bala-
tonföldvár–Balatonszemes és a Balatonfüred–Örvényes relációban generálódik 
érdemlegesen forgalom. A többi keresztirányú és hosszanti irányú vonal forgalma 
jóval szerényebb (3. ábra). 

A kikötők teljes forgalma csak lazán korrelál településük népességszámával 
(3. ábra). Legfeltűnőbb a végpont helyzetű Keszthely forgalmának gyengesége. 
Legforgalmasabbak a nagy átkelőhely kikötők (Fonyód, Badacsony, Siófok, Bala-
tonfüred), míg az 1960-as évek után nyitott új kikötők ma is csak harmadlagos 
szerepet játszanak a tó hajózásában (2. táblázat). 
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2. ábra: Az 550 fő befogadó képességű „Szent Miklós” hajó 
Forrás: Balatoni Hajózási ZRt. 

 

 
 

3. ábra: A Balaton személyhajó-vonalainak és kikötőinek évi forgalma 
Forrás: szerk. ERDŐSI F. (2011). 
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Kikötő 1938 2003 2006 

Csopak - 9 596 9 905 

Balatongyörök - 16 942 17 262 

Balatonmária - 21 744 24 693 

Balatonfüred 80 991 212 786 160 530 

Siófok 70 689 252 043 196 108 

Tihany 67 106 206 307 178 396 

Badacsony 53 807 357 893 289 877 

Fonyód 35 204 261 587 215 903 

Balatonboglár 18 520 70 964 69 240 

Balatonföldvár 16 184 59 071 49 912 

Balatonalmádi 14 983 22 981 20 225 

Révfülöp 12 998 48 811 42 089 

Balatonlelle 12 262 37 460 36 190 

Keszthely 12 076 55 445 45 918 

Balatonszemes 4 208 19 124 20 870 

Szigliget 3 978 13 864 13 020 

Alsóörs 3 522 9 687 7 237 

Balatonkenese Üdülő 3 131  
11 026 7 876 

Balatonkenese 2 978 

Balatonudvari - 1 847 - 

Akali - 7 382 9 474 

Zánka - - 1 624 

Balatonaliga - 1 699 163 
 

2. táblázat: A balatoni személykikötők forgalmának alakulása (fő) 
Forrás: KOPÁR I. (1971); Balatoni Hajózási ZRt. tájékoztatója 

 
 
8. A balatoni hajózás jövője 
 
A balatoni hajózás jövőjének alakulását több tényező befolyásolhatja: 

• Az egyik a klímaváltozás, amelynek két következménye lehet: 
• drasztikus szárazosodás (az évi átlagos csapadék lényeges csökkenése) 

esetén nehézségek adódhatnak a nyári idénybeli alacsonyabb vízállás mi-
att a mélyebb járatú hajók közlekedtetésében a part közeli zónában; 

• ha viszont csupán az időjárási szélsőségek növekednek, úgy a siófoki zsi-
lip okszerű szabályozásával, a tápláló vízfolyásokon záportározók és más 
vízépítési eszközökkel tartalékolni lehet a vizet az aszályos időszakra is, 
ezért nem lesznek számottevő akadályai elegendő vízmélység hiánya mi-
att a hajózásnak. 
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• Valószínűbbnek tartjuk a második változatot: 
• A másik hatótényező a személy- és teheráru-szállítási igények alakulása a 

lakosság, vállalkozások, közületek részéről. Az egyre intenzívebb gépko-
csi-használattal összefüggő individualizálódás erősödése a szabadidő-
eltöltésben nem kedvez a közösségi hajóforgalom alakulásának. Már az is 
nagy eredmény lehet, ha a teljes forgalom a szolgáltatások palettájának 
még sikeresebbé válása révén megállapodik a 2010. évi szinten. (Az egy-
szerű, hagyományos alapszolgáltatások nem igazán jövedelem rugalma-
sak, ezért, ha majd egyszer szignifikánsan növekszik az életszínvonal, 
annak alig lehet hatása az alapszolgáltatásokra, de a luxuskörbe tartozók-
ra igen.) 

• Kétségtelen, hogy méltányos állami és önkormányzati anyagi támogatás 
mellett a hajózási társaság a szolgáltatások minőségét javító, egyediségét 
és vonzerejét fokozó nagyvonalúbb beruházásokat eszközölhet. 

A közeljövő egyik legizgalmasabb szakmai kérdése, hogy megvalósul-e és hol, 
mikor a régóta tervezett második kompvonal. 
 
 
9. Egy új kompátkelőhely előnyei 
 
Egy újabb balatoni kompátkelő csökkentené a szántódi rév és a Tihanyi-félsziget, 
valamint a tó egyes nyugati településeinek terhelését, célszerűbb összeköttetést 
teremtve az M7-es autópálya és az északi part között. Azoknak a nyaralóknak is jól 
jönne, akik Budapestről vonattal teszik meg az utat a nyugati part Révfülöptől 
DNy-ra levő üdülőhelyeire, mivel sokkal gyorsabban és komfortosabb körülmé-
nyek között utazhatnak a déli parton ahonnét kellemes komphajózással érhetik el 
céljukat. 

Amennyiben az új kompátkelő Fonyód és Badacsony között valósul meg, az 
5,5 kilométeres távolságot a 60–65 m hosszú, 48–50 autó és 350 utas szállítására 
alkalmas komphajók 20 perc alatt tennék meg. A két kikötő kompok fogadására 
alkalmassá tétele 4,5–5,5 Mrd Ft-os beruházást igényel. Becslések szerint a Fo-
nyód–Badacsony viszonylatban jelenleg évente 100–120 ezer utast szállít a Balato-
ni Hajózási ZRt. Az új kompvonal a mai teljes személyforgalom átvételével és a 
szállított gépjárművek utáni bevétellel együtt már gazdaságosan is üzemeltethető. 
Mérvadó számítások szerint a szántódi rév gépjárműforgalmának a 20–25%-a 
(évente mintegy 700 ezer egység) terelődne át az új, déli átkelőre és ugyanennyi 
plusz járműforgalmat generálna a térség közlekedői köréből (NÉPSZAVA, 2010). 
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Bevezetés 
 
A Balaton Magyarország idegenforgalmának Budapest után, és az egészségturisz-
tikai központok mellett kiemelkedő, nemzetközi szinten is ismert és elismert 
desztinációja. Közép-Európa legnagyobb tava a klasszikus üdülőturizmus központ-
jaként vált híressé a 19–20. században, azonban az 1990-es években a Kelet-
Közép-Európában lezajló társadalmi–gazdasági–politikai változások visszavetették 
a tó turizmusát. A 2000-es évek közepétől tapasztalható általános szolgáltatásminő-
ség-javulás mellett belső strukturális változás ment és megy végbe, mely a koráb-
ban évtizedek óta kialakult központok mellett új centrumok kialakulását eredmé-
nyezi. Ennek köszönhetően átrajzolódik a Balaton turisztikai térképe, melyhez 
egyre határozottabban kapcsolódnak be a háttérterületek. 
 
 
1. A Balaton turizmusának története 
 
A balatoni fürdőélet és idegenforgalom kezdetei a 18. századik nyúlnak vissza, 
melynek akkoriban nem maga a tó, hanem a tó partján feltörő szénsavas források 
szolgáltak alapul. Az első jelentős fürdőhely Balatonfüreden jött létre, melyet ké-
sőbb Hévíz követett. Az 1800-as évek első felében Balatonfüred a reformkor ked-
velt találkozóhelyévé vált a kor haladó szellemű politikusainak, művészeinek köré-
ben. Számos műemlék, hagyomány máig őrzi és újabban megeleveníti ezt a kor-
szakot. Ma a város tudatosan használja és építi be modernkori arculatába például az 
először 1825-ben megrendezésre kerülő Anna-bált. Füred kulturális súlyát jól il-
lusztrálja, hogy 1831-ben itt épült meg a Dunántúl első kőszínháza, mely egyben a 
magyar nyelv otthonát is jelentette. Az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy is innen 
indult el 1846-ban Széchenyi István kezdeményezésére. 

Különösen az 1870-es évektől − a Kiegyezés utáni időszaktól − látványos fejlő-
dés figyelhető meg a tó turizmusában, mely új lendületet kap a fővárossal történő 
közvetlen, kiszámítható és gyors közlekedési kapcsolat megteremtésével, így a 
vasúti és a közúti elérhetőség biztosításával. A vasúti forgalom 1861-ben a tó déli 
partján indult meg Buda és Nagykanizsa között a Buda−Fiume pálya részeként a 
Déli Vasútvonalon, míg az északi parti hálózat majd csak 1907−1909 között épült 
meg és vált részévé az országos közlekedési hálózatnak. Az idegenforgalom ösz-
tönzése érdekében a MÁV az 1930-as évektől un. filléres gyorsvonatokat indított a 
nagyobb hazai városokból, mely a magyar lakosság mind nagyobb aránya számára 
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tette elérhetővé az utazást belföldön (KUDAR L. 2003). A vasút kiépítésével párhu-
zamosan előbb a déli, majd az északi parton is megindultak a telekparcellázások és 
közművesítések, mely ingatlanok a rekreációs funkció mellett idegenforgalmi 
funkciót is betöltöttek. Több településen megindult üdülőtelepek kiépítése (VIRÁG 
Á. 1997). Az 1800-as évek végére Balatonfüred és Hévíz mellett olyan központok 
jelentek meg, mint a keleti parton Almádi, a déli parton Siófok, Földvár, Boglár, 
Fonyód, míg a nyugatin Keszthely. 

Az I. világháború bár ideiglenesen megtörte a tó turizmusának fejlődését, de az 
ország területének csökkenése mégis pozitívan hatott a Balaton vendégforgalmára. 
A tengerpart elvesztése mellett több elismert és népszerű üdülőhely Magyarország 
határain kívülre került, így a Balaton vált hazánk kiemelt üdülőhelyévé, melyet 
további természeti és társadalmi-gazdasági tényezők erősítettek (GERTIG B. 1985). 
A tó turizmusának fejlesztése érdekében számos civil szerveződés mellett 1932-
ben a Balatoni Intéző Bizottság is megalakult (ZÁKONYI F. 1974). A turisztikai 
kínálat bővítésében elsősorban a magánszektor játszott szerepet, de az intéző bi-
zottság tevékenysége számos területen segítette, ösztönözte ezeket a kezdeménye-
zéseket (RÁTZ T. 1999). 

A két világháború közötti fejlődés hatása hosszú ideig megfigyelhető volt, és 
bizonyos tekintetben máig érezhető, mellyel kapcsolatban GERTIG B. (1985) és 
RÁTZ T. (1999) az alábbiakat emeli ki: 

• sajátos arculatú és kínálatú üdülőhelyek kialakulása; 
• vendégforgalom déli parti koncentráltsága; 
• a telekparcellázásokat kiegészítő és a turisztikai kínálat minőségének alapját 

képező infrastrukturális beruházások elmaradása; 
• fürdőegyletek, mint az üdülőhelyek „gazdái”; 
• belföldi vendégkör. 
A II. világháború és az azt követő korszak alapjaiban változtatta meg a tó tu-

rizmusát. A háború után a szociálturizmus évtizedei köszöntöttek be, melynek köz-
pontjává a Balaton vált. Ennek keretében megvalósuló állami és vállalati beruházá-
sok hosszú ideig az egyetlen forrását jelentették a kínálatfejlesztésnek. A látogatók 
száma gyorsan emelkedett, továbbá megszűnt a korábbi időszakokra jellemző kö-
zép- és a felsőosztály privilegizáltsága. A tó céltudatos turisztikai hasznosítása az 
1960-as években kezdődött meg, melyben a fokozatosan megélénkülő nemzetközi 
kereslet is jelentős szerepet kapott (RÁTZ T. 1999). Szintén az 1960-as években 
készül el a Balaton és környéke rendezési terve és egy hosszútávra szóló fejlesztési 
program. 

Az 1960-as és 1970-es évek jelentették a magánüdülők építésének legjelentő-
sebb időszakát. Becslések szerint a magánüdülő-állomány közel 80%-nak építése 
ehhez a korszakhoz kapcsolódik (HEGEDÜS J.−MANCHIN R. 1982). A magán mel-
lett a kereskedelmi szálláshelyek számának és kapacitásának növekedése is megin-
dult, melyet a vendéglátás és a kiskereskedelem fejlődése követett. Azonban a kí-
nálatbővülés még így sem tudott lépést tartani a keresletélénküléssel. Az 1980-as 
évekre az ország szállásférőhelyeinek 60%-a koncentrálódott a Balaton üdülőkör-
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zetben, míg az ország turisztikai bevételeinek közel egyharmada innen származott. 
A gyors keresletnövekedés és az infrastrukturális hiányosságok folyamatosan prob-
lémát okoztak (RÁTZ T. 1999). SZIGETI E. (1973) már ekkor figyelmeztet, a Bala-
ton nem „tenger”, így csak relatív nemzetközi versenyképességgel rendelkezik. 

A rendszerváltást követően alapvető változások mentek végbe a Balaton turiz-
musában, melyek közül a legfontosabb kiemelni a keresletcsökkenést, mely mind a 
kereskedelmi, mind a magán, mind a szociálturizmus forgalmát érintette (LENGYEL 
M. 1995). A visszaesés már az 1980-as évek közepén megindult, melyben kulcs-
szerepet a túlzsúfoltság mellett az infrastrukturális hiányosságok és a vízminőség-
gel kapcsolatos problémák töltöttek be. A rendszerváltás társadalmi-gazdasági 
folyamatai még inkább felerősítették ezt a trendet, a desztináció versenyképessége 
nemzetközi és hazai szinten is csökkent. 

A 2000-es években elején tovább folytatódott a visszaesés, illetve a stagnálás, 
melyek hátterében számos kiváltó okot azonosíthatunk. Az évtized első felében, 
illetve annak közepén a régiónak az alábbi legfőbb problémákkal kellett szembe-
sülnie és megküzdenie: 

• A tó vízének instabil állapota; 
• A turisztikai kereslet gyenge fizetőképessége, erős szezonalítása és erős 

koncentrációja; 
• A tó nehézkes megközelíthetősége; 
• Az infrastruktúra hiányosságai; 
• Komplex termékek hiánya, a szolgáltatások változó színvonala. 

 
 
2. Balaton és a regionalizáció problémája 
 
A Balaton, mint téregység közigazgatási egységként történő kezelése máig proble-
matikusnak tekinthető, mely megnehezíti komplex kezelését, fejlesztését. A koráb-
bi időszakokban sem a megyei, sem a mostani regionális rendszer nem tudja szer-
ves egységként kezelni, holott az mint összekapcsolódó természeti–társadalmi–
gazdasági térségként indokolt lenne. 

Az idegenforgalomban az 1979-ben kijelölt Balaton Kiemelt Üdülőkörzet már 
rámutatott arra az igényére, hogy túl kell lépni a megyei beosztáson, mely három 
megye között osztja fel a tavat és annak közvetlen környezetét. A tervezési-
statisztikai régiók (1999) kialakítása során a megyerendszer képezte a regionális 
határok kijelölésének alapját, így a korábbi felszabdaltság − szintén három régió 
közötti felosztottság − fennmaradt. Hazánkban 1998-ban a területbeosztás új kate-
góriájaként jelentek meg az idegenforgalmi régiók a 28/1998. (V.13.) IKIM rende-
let alapján. Az idegenforgalmi régiók alapvető struktúrájukban hasonlítanak a ter-
vezési-statisztikai régiókra, de kijelölésük során a kiemelt üdülőkörzeteket vették 
elsődlegesen figyelembe. Ennek köszönhetőn kilenc idegenforgalmi régió jött létre, 
melyek között erős területi különbségek tárhatók fel méretük, településszerkezetük, 
fejlettségük vonatkozásában (TÓTH G. 2005). Az idegenforgalmi régiók között 
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megtaláljuk a Balatont, amely a desztináció nemzetközi eladhatóságát is erősíti. 
Létjogosultságára az is rámutat, hogy a Magyar Turizmus Zrt. külpiaci marketing-
kommunikációjában önálló régióként kezeli. A pályázati források allokációjában is 
előrelépésnek tekinthető, hogy a három illetékes tervezési-statisztikai régió megha-
tározott összeget különített el a Balaton régió fejlesztésére. 
 
 
3. Balaton turizmusa a statisztikai adatok tükrében 
 
A Balaton térségének turisztikai pozícióját, az országban elfoglalt helyzetét jól 
megvilágítja a rendelkezésre álló statisztikai adatbázis (1. táblázat). Az adatok 
alapján megállapítható, hogy a belföldi vendégforgalom 22%-a és a vendégéjszaka 
szám vonatkozásában a 26%-a a Balaton idegenforgalmi régióban bonyolódik le. 
Ez azt is jelenti, hogy minden ötödik vendég ide érkezik és minden negyedik ven-
dégéjszakát itt töltenek el. A külföldi vendégforgalom főváros központúsága mel-
lett a második legnépszerűbb desztinációnak számít a Balaton. A hazánkba érkező 
külföldi vendégek 10%-a, a vendégéjszakák megközelítőleg 20%-át töltik el a ré-
gióban. 
 

 Magyarország Balaton (%) 
Vendégek száma (ezer fő) 7 651 1 286 16,8 
   ebből belföldi 4 135 925 22,3 
   ebből külföldi 3 516 360 10,2 
Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka) 19 974 4 535 22,8 
   ebből belföldi 9 965 2 616 26,2 
   ebből külföldi 10 009 1 919 19,1 
Átlagos tartózkodási idő (éjszaka) 2,6 3,5 - 
   ebből belföldi 2,4 2,8 - 
   ebből külföldi 2,8 5,3 - 

 

1. táblázat: Balaton súlya a magyar idegenforgalomban 
Forrás: KSH (2009) 

 
A tó az egyik legnépszerűbb desztinációja Magyarországnak, elsősorban hosz-

szabb időtartamú utazások úti célja. Ezt bizonyítja, illetve erősíti meg, hogy példá-
ul a belföldi forgalomban a kirándulások mindössze 8,8%-a, míg az utazások 
25,0%-a, a főutazások 35,2%-a ebbe a régióba irányul. Emellett a tartózkodási idő 
csökkenésének trendje itt is megfigyelhető, melyet az egy éjszakára jutó költés 
növekedése és a magasabb színvonalú szolgáltatások igénybevétele ellensúlyozhat. 

A beutazó turizmusban a Balaton folyamatos térvesztésének lehettünk tanúi az 
1990-es évek elejétől, melyet a megélénkülő belföldi forgalom sem tud pótolni 
(1. ábra). A Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja (2005) erre 
alapozva hanyatló desztinációnak minősíti, mely folyamatban az 1990-es évek 
előtti kereslet eltűnése játszik kulcsszerepet. Nem segít pozíciójának javításában, 
hogy továbbra is erősen szezonális jellegéből fakadóan a nyári hónapok forgalma a 
meghatározó. A külföldi vendégforgalomban továbbra is a németajkú − döntően 
német és osztrák − vendégkör körében a legkedveltebb úti cél, azonban itt jellemző 
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a legjelentősebb visszaesés. Ezzel párhuzamosan a kelet-közép-európai vendégkör 
megerősödésének lehetünk tanúi (orosz, cseh, lengyel, szlovák), ám még ez sem 
tudja megállítani a külföldi piac gyengülését. 
 

 
 

1. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a Balaton 
idegenforgalmi régióban (1998–2008) 

Forrás: KSH (2009) 
 
 
4. Területi és strukturális különbségek a Balaton turizmusában 
 
A régióban a 2009-es adatok alapján az 516 működő kereskedelmi szálláshely kö-
zül 180 volt a szálloda, azonban ezek 75%-a három- és kétcsillagos egységként 
üzemel (2. ábra). Általános tendenciaként megállapítható, hogy csökken a működő 
egységek száma. A tó turizmusának szezonalítását jól mutatja, hogy az egységek 
mindössze 22%-a üzemelt egész évben. Még háromcsillagos szállodákra is jellem-
ző az idényszerű nyitva tartás. A KSH adatai alapján a szálláshelyek közel fele 
legalább az év felében, míg 16%-a kevesebb, mint 90 napig volt nyitva. 

A térség szállásstruktúrájának vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a 
magánszállásadók száma jelentősen meghaladja a kereskedelmi szálláshelyek egy-
ségszámát. 
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2. ábra: Szálláshely-kapacitás a Balaton idegenforgalmi régióban kereskedelmi szálláshe-
lyeken (férőhely, 2008) 

Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010) 
 

A magánszálláshelyek kapacitása a Balaton idegenforgalmi régióban meghalad-
ja a kereskedelmi szálláshelyekét. Országos szinten tapasztalható, hogy míg folya-
matosan csökken a fizetővendéglátó egységek száma, addig a falusi vendéglátóké 
országos szinten emelkedik. A Balatonon várja a legtöbb fizetővendéglátó-hely a 
vendégeket, az összes ebbe a típusba tartozó férőhely kétharmada. A part közeli 
településeken a kategórián belül kapacitáscsökkenés figyelhető meg, addig a háttér-
településeken ilyen irányú változás nem tapasztalható, ott változatlan számban és 
kapacitással üzemelnek ezek az egységek (3. ábra). 

A régióban kapacitásával kiemelkedik Siófok mellett Balatonlelle és Fonyód, de 
további jelentős férőhellyel rendelkezik Balatonboglár, Balatonfenyves, 
Balatonmária, Vonyarcvashegy, Balatonfüred és Balatonalmádi is. 

A Balaton idegenforgalmi régió fogadóképessége a turisztikai piac kínálati ol-
dalának helyzetére, jellegzetességeire mutat rá. Az, hogy a régió hogyan tudja ki-
használni ezt a piacon, arra a vendégforgalmi adatok világítanak rá. A 4. ábra az 
50 ezernél magasabb vendégéjszaka-számot realizáló településeket tartalmazza. Az 
idegenforgalmi régió keleti részén messze kiemelkedik Siófok és Balatonfüred, 
addig a nyugati részen Hévizet és „kistestvérét” Zalakarost kell megemlíteni. A 
szálláshely-struktúra és a forgalmi adatok ismeretében megállapítható, hogy egy-
egy nagyobb kapacitású és magasabb minőségi kategóriájú szálloda is képes olyan 
jelentős keresletet indukálni, hogy azzal a település már megjelenik az 50 ezer 
vendégéjszakát meghaladók között. Ilyennek tekinthető Tapolca mellett Alsópáhok 
is, melyekhez egy-egy kiemelkedő és speciális profillal rendelkező szálloda társít-
ható. 
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3. ábra: Szálláshely-kapacitás a Balaton idegenforgalmi régióban magánszálláshelyeken 
(férőhely, 2008) 

Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010) 
A régió turizmusának általános jegyei között azonosíthattuk, hogy csökken a kül-
földi forgalma, mely a megélénkülő belföldivel ellensúlyozható. Azonban az egyes 
települések között jelentős eltérések tárhatók fel a vendégforgalom belföl-
di/külföldi megoszlásában. A 4. ábra a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált 
belföldi és külföldi vendégforgalom arányát veti össze. A Balaton turizmusának 
keresleti oldali koncentrációját mutatja, hogy a part mentén két település forgalmi 
szempontból messze kiemelkedik. Az egyik az északi part központja, Balatonfüred, 
míg a másik a déli part centruma, Siófok. A két település között jelentős eltérés 
figyelhető meg a külföldi/belföldi vendégek és vendégéjszakák számában. Míg 
Balatonfüreden meghaladja az 55%-ot a külföldi vendégkör, addig Siófokon a bel-
földiek többsége jellemző. A közvetlen partmenti települések közül a déli parton 
elhelyezkedők inkább a belföldi turizmus célterületei, míg az északi parton találha-
tóaknál lényegesen magasabb a külföldi vendégkör aránya (4. ábra). 

A forgalom szempontjából a régió harmadik kiemelkedő települése Hévíz, mely 
adottságaiból fakadóan az előzőktől teljesen vendégkörrel rendelkezik, külföldi 
vendégéjszaka többséggel. A Hévízhez hasonló − bár kapacitásban, forgalomban 
messze attól elmaradó − központok (például Zalakaros, Tapolca, Alsópáhok) jelen-
tőségét mutatja, hogy egyedüli települések, melyek kiemelkednek a háttérzónából. 
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4. ábra: Vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyein 
(vendégéjszaka, 2008) 

Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010) 
 

A Balaton-parti vendégforgalom koncentráltságát mutatja, hogy a vendégforga-
lom jelentős hányada egy-egy településhez kapcsolódik. Az alábbi 2. táblázat ha-
zánk legkedveltebb városait mutatja be a vendégéjszaka-szám alapján. Mindkét 
rangsorban az első tíz helyet elfoglaló város közül négy-négy a Balatoni idegenfor-
galmi régióban található. Míg Siófok és Balatonfüred közvetlenül a parton, addig 
Hévíz és Zalakaros a háttérzónában helyezkedik el. A rangsor visszaigazolja a 
4. ábrán is megfigyelhető keresleti koncentrációt. 
 

Külföldi vendégéjszakák száma 
alapján 

Belföldi vendégéjszakák száma 
alapján 

1. Budapest 1. Budapest 
2. Hévíz 2. Hajdúszoboszló 
3. Bük 3. Siófok
4. Hajdúszoboszló 4. Hévíz
5. Balatonfüred 5. Sopron 
6. Siófok 6. Zalakaros
7. Sárvár 7. Balatonfüred
8. Zalakaros 8. Debrecen 
9. Győr 9. Eger 
10. Harkány 10. Sárvár 

 

2. táblázat: Magyarország leglátogatottabb városainak rangsora (2009) 
Forrás: KSH (2010) 

 
A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégforgalom alapján rendkívül 

erős koncentráció figyelhető meg a tó turizmusában. A háttérövezetek közül min-
dössze a nyugati zóna önmagában is kiemelkedő egészségturisztikai centrumai 
jelennek meg. Ezzel szemben a magánszálláshelyek − a régióban dominánsan fize-
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tővendéglátás keretében − forgalma alapján már jóval kiegyenlítettebb képet ka-
punk. Elsősorban a déli és a nyugati zóna települései emelkednek ki. A legnagyobb 
forgalom Zamárdihoz, majd Balatonlelléhez és Balatonboglárhoz kapcsolódik. A 
háttérterületből Zalakaros emelkedik ki. Legtöbb esetben a magán szállásadásnál is 
a belföldiek dominanciája jellemző, de Hévízen és legfőképp Zalakaroson a külföl-
dieké (5. ábra). 
 

 
 

5. ábra: Vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régió magánszálláshelyein 
(éjszaka, 2008) 

Forrás: KSH (2009) alapján szerk. AUBERT A.–JÓNÁS-BERKI M. (2010) 
 
 
5. Termékstruktúra változása a Balaton idegenforgalmi régióban 
 
Hazánk turizmusának egyik alapproblémáját a komplex turisztikai termékek, a 
marketing és azon belül a megkülönböztetést jelentő arculati elemek hiányában 
látjuk. Ez mindenképpen a termékfejlesztési és marketingkommunikációs hiányos-
ságokra utal. Véleményünk szerint ennek javítása során első lépésben mindenkép-
pen a terméktervezésnek és fejlesztésnek kell megtörténnie, mely alapul szolgál a 
kommunikáció számára. 

A Balaton klasszikusan az üdülőturizmus központjává vált hazánknak a máso-
dik világháború utáni időszakban. A tömegturizmus számos jegye megfigyelhető 
volt, ám elmaradt a fogadókapacitás fejlesztése, mely hozzájárult pozícióvesztésé-
hez. A desztináció megújulását nehezítik a termékfejlesztési hiányosságok. Az 
1990-es évek óta folyamatosan megjelenik a termékportfolió bővítésének igénye, 
továbbá a háttérterületek bekapcsolásának szükségessége. A fenti célok megvalósí-
tása részben tudatosan, részben spontán módon egyes térségek vonatkozásában 
megindult. Leginkább az északi parton figyelhető meg szerves kapcsolat a part 
menti és a háttérzónák között, mely természeti és kulturális vonzerőbázison jött 
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létre. Ilyennek tekinthető a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal kialakított kapcsolat, 
kulturális örökségeik révén a Balaton-felvidék a Káli-medencével, valamint a bor-
vidékek területén működő borutak (MICHALKÓ G.–VIZI I. 2006) kínálata. 

A nyugati parton az ökoturizmus hazai legismertebb helyszínei közé sorolható 
Tapolcai-medence tanúhegyei és a Kis-Balaton találhatóak, melyek szintén a bala-
toni kínálat elemeivé váltak. Ezzel szemben máig nem sikerült szintén a nyugati 
zónához tartozó Hévíz, Zalakaros beemelése a balatoni kínálatba és fordítva, azaz a 
balatoni programoké az említett egészségturisztikai központok termékcsomagjaiba. 
Véleményünk szerint ennek keresleti, a fogyasztási szokásokban rejlő okai is van-
nak. 

A háttérterületek hasznosításában legproblematikusabbnak a déli partot látjuk. 
Ennek egyrészt vonzerő intenzitásbeli okai is vannak, másrészt a társadalmi-
gazdasági fejlettségben itt figyelhető meg a legjelentősebb különbség a part-menti 
és a háttérzóna között. Továbbá az északi és a nyugati parton megtalálható törté-
nelmi kis- és középvárosok hiánya is magyarázza és nehezíti a kapcsolatrendszer 
kialakítását. 

A Balaton marketingkommunikációjában is megfigyelhető a váltás, mely a ter-
mékfejlesztésen alapul. A korábbi egysíkú, egy pilléren álló kínálat helyett jóval 
összetettebb termék kialakítására került sor (DANI B.−GELLÉRNÉ ZS. M. 2010). 
 
 
6. TDM-szervezetek kialakulása a Balaton idegenforgalmi régióban 
 
A Balaton, mint turisztikai desztináció megújításában hatékony menedzsment szer-
vezeti rendszer kulcsszerepet tölt be. A hazánkban jelenleg formálódó turisztikai 
desztinációs menedzsment (továbbiakban TDM) rendszer első hazai szereplője a 
Balaton idegenforgalmi régióban, Gyenesdiáson jött létre. Az alulról építkezés 
elvén alapuló forma első lépésben a helyi (települési), majd a térségi szint kialakí-
tását szorgalmazza. A térségi hálózat kialakítását követően kerülhet sor a regionális 
TDM megszervezésére. Egy hatékony működési rendszer kialakításával részben 
kiküszöbölhető a közigazgatási és regionális széttagoltság és az egymásra épülő 
szintek révén lesz gazdája a tó turizmusának. 

A 2010 augusztusi adatok alapján a balatoni régióban 15 TDM szervezet jött 
létre, melyek között megtaláljuk a települési és a kistérségi kezdeményezéseket 
egyaránt. Kialakításukat az ÚMFT keretében a három illetékes régió bevonásával 
meghirdetett TDM pályázat segítette, melyben a koncentráció elvét követő egyik 
legjelentősebb és a pályázók körét leszűkítő kritérium a minimumként meghatáro-
zott 80 ezres vendégéjszaka-szám volt. A TDM-szervezetek kialakítása a vizsgált 
régióban céljait, funkcióit tekintve így még nagyobb szerepet tölt be, mint más 
hazai desztinációkban és egy jól működő rendszer kialakítása esetén hatékonyan 
járulhat hozzá a Balaton megújulásához. 
 
7. Összefoglalás 
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A Balaton és régiója a hazai turizmus egyik legismertebb és gazdasági szempont-
ból is legfontosabb desztinációi közé tartozik. A II. világháború utáni időszak ke-
resletkövető politikája máig érezteti hatását, elsősorban minőségi problémákat 
okozva. A vendégkör átalakulása biztos jele annak, amikor egy turisztikai clterület 
válaszút elé érkezik. A hanyatlás minden jelét mutató Balaton azonban az évtized 
közepétől véleményünk szerint túljutott a mélyponton, a tanulmányban is felsorolt 
kritikus tényezők közül a vízminőség stabilizálásán túl az általános és turisztikai 
infra- és szuprastruktúrában, a termékfejlesztésben, a háttérterületek aktivizálódá-
sában a megújuló életciklus jellemző jegyeit regisztrálhatjuk. A külföldi vendégkör 
csökkenése a relatív nemzetközi versenyképesség kérdését ma is felveti, erős bel-
földi kereslet nélkül megkérdőjelezhető a színvonalas szolgáltatások életképessége, 
az erős szezonalitás csökkentése. Sok múlik tehát a közeljövőben azon, hogyan 
alakul az állam-önkormányzatok – versenyszféra viszonya  a hazai gazdaság – és 
turizmuspolitikát illetően, a turizmus hazai intézményrendszerének átalakításán túl 
(TDM) a belföldi kereslet erősítésén keresztül a minőségi szolgáltatások további 
fejlesztésééig érzékelhető hatást gyakorolhat a köz- és magánszféra kapcsolatrend-
szerére. 
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A BALATON ÉS A KEMPINGEK 

 
PETYKÓ CSILLA 

 

 
 
Bevezetés 
 
A Balaton és a kempingek – a kempingek hazai elterjedésének kezdete óta egymás-
tól elválaszthatatlan fogalmak. Magyarországon az első kempingeket 1959-ben 
kísérleti céllal a Balaton partján létesítették. Az 1950-es évek közepétől ugyanis 
elindultak azok a nagy természetjáró mozgalmak (pl. Ismerd meg hazádat – gyalo-
gos és kerékpáros túrák), amelyek keretében hosszú évekig rendszeresen járt kirán-
dulni a lakosság jelentős része. A túrák alkalmával általában ideiglenes sátortábo-
rokat létesítettek, mert a túrázók ilyen jelentős mértékben megnövekedett létszá-
mának szállásigényét a turistaházak már nem tudták kielégíteni. A korabeli sajtó a 
következőképpen számolt be az eseményekről: 

„A turistaság növekedésével mind nagyobb gondot jelent a kirándulók elhelye-
zése. Az országot megismerni kívánó emberek gyakran panaszkodnak, hogy a leg-
szebb tájakon nincs szálláslehetőség. Különösen a Balaton környéke érezte meg a 
szállodák hiányát, hiszen ide évente körülbelül 2 millió ember látogat el. A jogos 
panaszok orvoslására az Országos Idegenforgalmi Tanács és a Balatoni Intéző 
Bizottság megszervezte, a külföldön már jól bevált camping-táborozást. Elsőként a 
Balaton partján, az üdülőövezetben, 14 helyen jelöltek ki camping helyeket. … A 
táborokban egyszerre 3 600 személynek tudnak helyet biztosítani…” (KAPALYAG I. 
1959).  

Az első kempingeket a következő településeken jelölték ki, zárójelben a kem-
pingek férőhely-kapacitása található (1. ábra): 

• déli part – Balatonvilágos (200), Balatonföldvár (300), Balatonszárszó (200), 
Balatonboglár (200), Fonyód-Bélatelep (950) és Balatonberény (200); 

• északi part – Balatonakarattya (200), Tihany (300), Kilián-telep (200), Rév-
fülöp (150), Szigliget (200), Balatongyörök (200), Szentmihály-domb (50) 
és Keszthely (200) (ORSZÁGOS IDEGENFORGALMI TANÁCS – BALATONI IN-
TÉZŐ BIZOTTSÁG 1959). 

A kempingezés már a kísérleti évben nagy sikert aratott, a KSH adatfelvétele 
szerint az alig több mint egy hónap üzemelés alatt a táborokban tizenháromezer fő 
fordult meg, akik 130 215 vendégnapot töltöttek el a sátrakban (ORSZÁGOS IDE-
GENFORGALMI TANÁCS 1960). 
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1. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 1959 
Forrás: KSH adatok alapján a szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
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Mindezek alapján teljesen világos, hogy a későbbiekben kibontakozó kem-

pingmozgalom kiinduló helyszíne Magyarországon a Balaton térsége volt. 
Jelen tanulmányban azt kívánom megvizsgálni, hogy milyen képet mutat a bala-

toni kempingek térbeli innovációja, azaz hogyan alakult a kempingek elterjedése a 
Balaton térségében, hogyan változott férőhely-kínálatuk nagysága, valamint hogy a 
vizsgált időszakban mi jellemezte a kempingkínálat minőségi színvonalának hely-
zetét. Ehhez kapcsolódva természetesen kitérek a vendégforgalom időbeli alakulá-
sának és a vendégösszetétel változásainak bemutatására is. Megnehezítette a kuta-
tást, hogy az 1965–1985 közötti időszakra vonatkozóan a KSH egyelőre nem vé-
gezte el az egységszintű adatok feldolgozását, így erre a fejlődési korszakra vonat-
kozóan részletes elemzés készítésére nem volt lehetőségem. Ezért tehát vizsgálata-
imat a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakra koncentráltan készítettem el, 
amely közel húsz év távlatát fogja át. 

Kutatásaim eredményeinek összegzéseként végül kísérletet teszek a fejlődés le-
hetséges irányainak felvázolására is. 

 
 

1. Eredmények 
 
A turizmus rendszerében a kempingek a turisztikai kínálat elemeként, a különböző 
szállástípusok egyik csoportját alkotják. Az egyes szállástípusok a vendégek más-
más szállásigényeinek kielégítésére jöttek létre, biztosítva ezzel a kereslet számára 
a választás lehetőségét. Az utazási szokásokat vizsgáló tanulmányok azt mutatják, 
hogy a Magyarországra érkező külföldi vendégek elsősorban a szállodákat veszik 
igénybe, és az utóbbi években elvégzett elemzések szerint ez immár a belföldi ven-
dégek esetében is így van – főutazások során és fizetős szálláshelyek igénybevétele 
esetén (M.Á.S.T. 2006). Nem meglepő tehát, hogy az idegenforgalmi szakemberek 
törekszenek a szállodai kapacitás arányának növelésére a teljes szálláskínálaton 
belül. Felvetődik azonban a kérdés, vajon szükséges-e az ország valamennyi régió-
jában az azonos kínálati elemeket fejleszteni, vagy nem lenne-e célszerű inkább 
megkeresni az egyedi vonzásadottságokat, az egyedi kínálati elemeket, amelyek 
révén kialakítható lenne az egyes régiók önálló arculata. Különösen is érdemes ezt 
a kérdést átgondolni a Balaton térségére vonatkozóan, hiszen az ország turizmusá-
ban játszott szerepe alapján kiemelt figyelmet érdemel. 

A kempingezők számára Magyarországon is lényeges elem a természeti kör-
nyezet, és ebből is kiemelkedik a vízpartok jelentősége. A belföldi turizmus legfon-
tosabb úti célja a Balaton régió egyúttal a hazai kemping-kapacitás legkiemelke-
dőbb bázisterülete, és a kempingezők által leginkább preferált terület is. 2008-ban a 
Balaton régióban regisztrálták a hazai kempingek vendégéjszakáinak 47%-át. A 
Magyarországon kempingező külföldi turisták számára szintén a Balaton jelenti a 
legnagyobb vonzerőt, ami egy folyamatosan érvényesülő trendnek minősíthető a 
külföldi kempingezők körében. A kempingekben regisztrált összes külföldi ven-
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dégéjszakáknak 43,9%-a ebben a régióban volt mérhető 2008-ban. Indokolt tehát 
azt mondani, hogy ebben a térségben a szállodák mellett a kempingek is kiemelke-
dő szerepet játszanak a vendégforgalom lebonyolításában. S mint ilyenek, megha-
tározóak lehetnek a régió arculatának kialakításában. 
 
1.1. A balatoni kempingek kapacitásának alakulása 

A 1960-as évek elejének robbanásszerű fejlődése után a balatoni kempingek kapa-
citásának alakulása stagnált, majd a 1970-es évek végén újabb ugrásszerű növeke-
dés következett be. Ez összefüggésben van azzal a folyamattal, hogy 1978-ban az 
ország idegenforgalmában hirtelen nagymértékű változás következett be. Jelentő-
sen megnőtt a beutazó-forgalom és ezzel egy időben a belföldi turizmus is, aminek 
következményeként a kempingekben kapacitáshiány lépett fel. Ezért a fejlesztések 
során ismét bővítették a férőhely-kínálatot, elsősorban a Balaton térségében 
(MENYHÁRT Á. 1985). Az 1980-as években az összes kempingnek mintegy 50%-a 
a Balaton üdülőkörzetben, illetve Budapesten összpontosult. A főváros létesítmé-
nyeinek a kereslethez mért kapacitása azonban rendkívül kicsi volt. A kempingezé-
si időszak főszezonjában a létesítményeket – elsősorban a Balaton és Budapest 
térségében – sokszorosan nagyobb számú turista kereste fel, mint amennyinek az 
ellátására ezek a kempingek elegendők voltak (MENYHÁRT Á. 1985).  

A Balaton üdülőkörzet kempingjeinek kapacitása 1989-ben érte el a maximu-
mot, 43 966 férőhellyel (2. ábra). Ettől az évtől kezdődően a kemping-férőhelyek 
száma gyors csökkenésnek indult. Érdekes megfigyelni, hogy míg 1990–1995 kö-
zött az országos kemping-kapacitás növekedett, és 1995-ben érte el a csúcsot, ad-
dig ugyanezen időszakban a balatoni kempingek kapacitása már jelentős csökke-
nést szenvedett el (1. diagram). 

Ennek a jelenségnek a magyarázata részben abban keresendő, hogy a rendszer-
váltást követő években a kempingek vendégforgalma (hasonlóan az ország vendég-
forgalmának változásához) óriási mértékben lecsökkent a korábbi hagyományos 
külföldi - elsősorban német - vendégkör elmaradásának következtében. Ez pedig 
különösen érzékenyen érintette a Balaton térségének kempingjeit. Ráadásul a köz-
vetlenül a part mentén elhelyezkedő kempingek kedvező fekvésük miatt az akkori-
ban meginduló telekspekuláció célpontjaivá is váltak, ami szintén magyarázza a 
kapacitás csökkenését. 
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2. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 1989 
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
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1. diagram: A Balaton üdülőkörzet kemping-férőhelyeinek alakulása az országos kemping-
férőhely kapacitáshoz képest, 1959–2009 

Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
 

A Balaton partjára összpontosuló területi koncentráció a kempingek vonatkozá-
sában egyértelműen kirajzolódik, amely jellemző folyamatosan érvényesült a kez-
detektől napjainkig. Ezt igazolják azok a további elemzések is, amelyek a megyék 
és a települések rangsorát vizsgálják a kemping férőhely-kapacitással összefüggés-
ben. 

1990-ben a legnagyobb kempingszámmal és kapacitással Somogy megye ren-
delkezett, huszonhat kempingben 24 253 férőhellyel. Második volt a sorban Veszp-
rém megye, tizenhét kempingben 16 890 férőhellyel. Ha pedig megvizsgáljuk az 
egyes településekhez kötődő kempingek kapacitását, akkor megállapítható, hogy 
huszonöt település rendelkezett 1000 vagy annál nagyobb kempingférőhely-
kapacitással, amelyek közül tizenhárom város a Balaton partján helyezkedett el. A 
legnagyobb kempingférőhely-kapacitással Siófok rendelkezett, hat kempingben 
7 318 férőhellyel, majd Balatonszemes következett, négy kempingben 6 450 férő-
hellyel, a harmadik pedig Zamárdi volt, szintén négy kempingben 3 690 férőhellyel 
(1. táblázat). Az a huszonöt település, amely 1000 vagy annál több kempingférő-
hely-kapacitással bírt, összesen a teljes befogadóképesség 61,2%-át tudhatta magá-
énak. Jól szemlélteti a Balaton-parti koncentrációt, hogy a huszonötből az a tizen-
három Balaton menti település, az országos kemping kapacitás közel 40%-át birto-
kolta (PETYKÓ CS. 2010). 

A megyék rangsorát 1995-ben is Somogy megye vezette mind a kempingek, 
mind pedig a rendelkezésre álló férőhelyek számát tekintve. Megfigyelhető azon-
ban, hogy ebben a megyében a kempingek befogadóképessége ekkorra már szá-
mottevően csökkent, 24 253 férőhelyről 19 886 férőhely kapacitásra. A rangsorban 
a második helyen huszonkét kempinggel Zala megye állt, de a zalai kempingek 
férőhelyeinek mennyiségét Veszprém megye húsz kempingjének kapacitása két-
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szeresen is meghaladta. Az 1995-ben üzemelt 296 kempingből huszonhárom olyan 
volt, amelynek a kapacitása 1 000 férőhelyes, vagy annál nagyobb volt, és ebből 
tizennégy egység Balaton-parti településen helyezkedett el. A területi koncentráció 
a Balaton partján tehát nem változott, immár negyvenöt kemping üzemelt a part 
menti településeken (összességében valamivel több, mint huszonkétezer férőhelyet 
biztosítva). Ha az egyes településekhez kötődő kemping kapacitás adatokat vizsgál-
juk, akkor megállapíthatjuk, hogy 1995-ben a legnagyobb kempingférőhely-
kapacitással a főváros rendelkezett. A 2–3. helyen Balatonfüred és Balatonszemes 
álltak 3 500–3 500 férőhellyel, melyet Balatonfüreden egy kemping, Balatonsze-
mesen négy kemping biztosított. Érdemes megemlíteni még a 4. helyen szereplő 
Siófok városát, melynek kapacitása 1990-hez képest kevesebb, mint fele mértékűre 
csökkent, 7 318 férőhelyről 3 400 férőhelyre (1. táblázat). A tizennégy Balaton-
parti település még mindig az országos kemping kapacitás közel 30%-át tudhatta 
magáénak (PETYKÓ CS. 2010). 

2000-ben a megyék rangsorában Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
31–31 kempinggel megelőzte Somogy megyét (30 kemping). Azonban befogadó-
képesség tekintetében egyik megye sem tudta meghaladni a Somogy megyei kem-
pingek által kínált 17 565 férőhelyes kapacitást. 17 305 férőhellyel Veszprém me-
gye volt a második a rangsorban, de Zala megye huszonöt kempingje 8 463 férő-
hellyel megelőzte Jász-Nagykun-Szolnok megyét, és a harmadik helyre került. 
Vizsgálva a kempinggel rendelkező 206 települést, megállapítható, hogy 29 telepü-
lés kínálata érte el, vagy haladta meg különböző mértékben az ezer férőhelyes 
kemping-kapacitást. Változatlanul kiemelkedtek közülük a Balaton-parti települé-
sek, mivel a huszonkilencből tizenegy a Balaton partján helyezkedett el. A legna-
gyobb férőhely-kapacitással (hat kempingben 4 650 férőhely) újra Siófok került az 
élre, ismét megelőzve a fővárost. A 3–4. helyre Balatonfüred és Balatonszemes 
kerültek, egyaránt 3 300 férőhellyel, Füreden egy, Szemesen pedig négy kemping 
jóvoltából (1. táblázat). A Balaton-parti települések kempingjeinek összes kapaci-
tása közel huszonhatezer férőhely volt, amely az országos kínálat 25%-át tette ki 
(PETYKÓ CS. 2010). 

A megyék rangsorát 2005-ben Veszprém megye vezette, 29 kempingben 15 160 
férőhely-kapacitással. A 2–3. helyen Somogy és Zala megyék álltak 24-24 kem-
pinggel, azonban a kapacitás alapján Somogy megye foglalta el a második helyet 
12 953 férőhellyel. A kempingekkel rendelkező 184 település között huszonhét 
volt olyan, amelyekben a kempingek kapacitása elérte az ezer férőhelyet, vagy 
meghaladta azt. Ez a huszonhét település az országos kínálatnak több mint felét 
birtokolta (53 308 férőhely, a teljes kapacitás 56,6%-a). A területi koncentráció 
miatt az említett huszonhét településből tizenegy a Balaton partján helyezkedett el. 
A tizenegy település összesített kemping kínálata megközelítette a huszonnégy-
ezer férőhelyet, amely az országos kínálat több mint egynegyedét koncentrálta a 
Balatonnál (PETYKÓ CS. 2010). A legnagyobb férőhely-kapacitással ekkor Hegykő 
rendelkezett (két kempingben 6 300 férőhely), hatalmas kempingjének köszönhe-
tően megelőzte Siófokot, amely így a második helyre szorult vissza (hat kemping-
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ben 4 042 férőhely). A települések rangsorában a harmadik Balatonfüred volt 3 200 
férőhellyel (1. táblázat). 

A férőhely-kapacitás sorrendjében, 2008-ban Somogy megye volt az első 
12 447 férőhellyel, Veszprém megye a második 11 510 férőhellyel, és Jász-
Nagykun-Szolnok megye a harmadik 6 897 férőhellyel. Vizsgálva a kempingekkel 
rendelkező 181 hazai települést, huszonhét olyan található közöttük, amelyeknek a 
kempingekben megtestesülő kínálata elérte, illetve meghaladta az ezer férőhelyet. 
Változatlanul kiemelhetők a Balaton-parti városok, hiszen az érintett tíz település 
összesen közel 19 000 férőhellyel rendelkezett (PETYKÓ CS. 2010). 2008-ban a 
legnagyobb férőhely-kapacitása ismét Siófok városának volt (négy kempingben 
4 460 férőhely), a települések rangsorában a második helyet Balatonfüred foglalta 
el (egy kempingben 2 625 férőhely), a harmadik pedig ebben az évben Harkány 
városa lett, egy kemping esetében 2 500 férőhellyel (1. táblázat). 

A 3. ábra térképéről leolvasható, hogy a kempingférőhelyek még mindig erősen 
koncentrálódtak a Balaton partjára, annak ellenére, hogy 1990 óta ezen a területen 
jelentősen lecsökkent mind a kempingek száma, mind pedig a férőhelyek mennyi-
sége. 2008-ban a Balaton üdülőkörzetben összesen ötven kemping üzemelt, ame-
lyeknek az együttes kapacitása meghaladta a huszonhétezer férőhelyet, biztosítva 
ezzel a teljes kínálat közel 31%-át. 

 

 1990 1995 2000 2005 2008 

sor-
rend település férő-

helyek település férő-
helyek település férő-

helyek település férő-
helyek település férő-

helyek 

1. Siófok 7 318 Budapest 4 157 Siófok 4 650 Hegykő 6 300 Siófok 4 460 

2. Balatonszemes 6 450 Balatonszemes 3 500 Budapest 3 978 Siófok 4 042 Balatonfüred 2 625 

3. Zamárdi 3 690 Balatonfüred 3 500 Balatonszemes 3 300 Balatonfüred 3 200 Harkány 2 500 

4. Budapest 3 133 Siófok 3 400 Balatonfüred 3 300 Balatonszemes 2 650 Paloznak 2 015 

5. Balatonfüred 3 000 Alsóörs 3 000 Szántód 2 750 Gárdony 2 350 Gárdony 1 950 
 

1. táblázat: Az 1000 férőhelyes vagy annál nagyobb kemping-kapacitással rendelkező tele-
pülések rangsora 

Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
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3. ábra: A kempingek elhelyezkedésének és kapacitásának területi jellemzői, 2008 
Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
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1.2. A balatoni kempingek minőségének jellemzői 

A vizsgálati időszakban tendenciaszerűen megmutatkozott a kempingek minőségé-
nek a magasabb kategóriák felé történő elmozdulása. Kezdetben a 2*-os minőségű 
kínálat túlsúlyát a Balaton partjain üzemelő kempingek adták, ami az akkori kem-
pingek jellemzőiből következett. Akkor még a hatalmas, akár több ezer férőhelyes 
sátortáborok jellemezték a Balaton-partot, alacsony színvonalú infrastrukturális 
háttérrel, és igen kevés szolgáltatással. A későbbiekben azonban a kemping-kínálat 
megváltozott (PETYKÓ CS. 2010). Többségükben átalakultak ezek a hatalmas sátor-
táborok, a magasabb minőségi követelményeknek megfelelően egyre nagyobb és 
egymástól növényzettel elválasztott területeket alakítottak ki a kempingezők szá-
mára. A kempingek kapacitásának csökkenése részben annak a következménye, 
hogy a magasabb komfortfokozat elérése érdekében egyrészt nagyobb férőhely-
egységeket (parcellákat) alakítottak ki a vendégek számára, másrészt pedig bővítet-
ték a kemping területén belül igénybe vehető szállástípusok arányát (bungalows, 
mobil homes, stb) Napjainkban ez már alapvető elvárás a turisták részéről. A minő-
ség javulását a kemping-felszerelések fejlődése is szinte kényszerítette, hiszen a 
vizsgálat időszakának elején nagyon gyorsan megnövekedett a lakókocsival érke-
zők száma. A lakókocsik kiszolgálásához pedig kialakított közlekedési folyosókra, 
nagyobb méretű parcellákra, valamint fejlettebb infrastruktúrára is szükség van. 

A rendszerváltás évét követő időszakra vonatkozóan elmondható, hogy a Bala-
ton északi és déli partjain elhelyezkedő kempingek az összesítésben eltérő minősé-
gi színvonalat képviseltek. A két megye kempingjeinek fejlődésében az eltérés 
szembetűnő. A somogyi parti egységek által biztosított férőhely-kapacitást inkább 
a 2*, míg a Veszprém megyeieket inkább a 3* kategória jellemezte. A vizsgálati 
időszak végére ez úgy alakult, hogy Veszprém megyében a férőhelyek 75%-át 
(8 675 fh) a 3* színvonalú, Somogy megyében pedig a férőhelyek 69%-át 
(8 544 fh) a 2* színvonalú kempingek adták. Külön ki kell emelni Zala megye 
jelentőségét, ahol folyamatosan emelkedett a kempingek összesített befogadóké-
pessége, és emellett javult a szolgáltatások minősége is. Ebben a megyében áll a 
vendégek rendelkezésére a legnagyobb mennyiségű 4*-os kapacitás, több mint 
kétezer férőhellyel. Természetesen Zala megyének csak egy kis részterületét adják 
a Balaton üdülőkörzethez tartozó települések, ám a megye legmagasabb kategóriá-
ba tartozó kempingjei közel ezernégyszáz férőhelyet biztosítanak a Balaton partján 
(Keszthelyen és Balatongyörökön). Veszprém megyében jelenleg nem üzemel 4* 
minősítésű kemping, Somogy megye egyetlen ilyen kempingje pedig nem a Bala-
ton üdülőkörzethez tartozik (PETYKÓ CS. 2010). 
 
1.3. A balatoni kempingek vendégforgalmának alakulása 

Ahogy az már korábban is említésre került, a Balaton a külföldi és a belföldi kem-
pingezők esetében is a legkeresettebb régiónak számít. A külföldi vendégéjszakák 
számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 1989–2008 között kempingje-
inkben Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Lengyelország turistái töltötték 
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a legtöbb időt. Mindemellett is ki kell emelni, hogy a rendszerváltás éve után a 
kempingek (és más szállástípusok is) nagyon komoly vendégvesztést szenvedtek el 
a német turisták körében. A német vendégek mellett a korábban jelentős vendég-
forgalmat generáló holland és osztrák vendégek száma szintén jelentősen vissza-
esett, valamint szinte teljesen eltűntek a volt szocialista országok kempingezői. 

A külföldi vendégek mellett a hazai turisták száma is nagymértékben visszaesett 
(33,2%-kal) az 1990–2008 közötti időszakban (2. diagram). Az említett tizenkilenc 
év során a magyar vendégek vendégforgalma rendkívül hullámzó volt, hol növeke-
dett, hol csökkent a forgalom volumene. Ebben az ingadozásban szerepe volt a 
külföldi nyaralások népszerűsége növekedésének, a balatoni szolgáltatások időn-
kénti igen magas árának (a belföldi turisták szempontjából az ár/érték arány felbo-
rult), valamint a kempingek szolgáltatási színvonalbeli fejlődése elmaradásának. 

Napjainkra a vendégforgalom összetétele megváltozott a hazai kempingekben, s 
így a Balaton kempingjeiben is. A német vendégek ma is jelentős tényezőt képvi-
selnek a vendégforgalomban, azonban szociális összetételük és utazásaik indítéka 
is teljes mértékben megváltozott a rendszerváltást megelőző időszakhoz képest. A 
német kempingezőkön kívül a holland és az osztrák turisták bírnak kiemelkedő 
jelentőséggel, de mellettük megjelentek a dán és a belga vendégek is. Fontos meg-
említeni még, hogy 2008-ra visszatértek a cseh és a szlovák turisták, valamint a 
lengyelek vendégéjszakái is emelkedést mutattak. Az utóbbi évek pozitív változá-
sait erősíti az is, hogy a belföldi vendégek részaránya szintén növekedést mutat. 
Napjainkra gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kempingek vendégforgalmában 
szinte azonos súllyal vannak jelen a német (44,5%) és a magyar (40,9%) vendégek 
(PETYKÓ CS. 2010). 
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2. diagram: A vendégéjszakák számának alakulása – külföldi – belföldi megoszlásban – a 
Balaton üdülőkörzet kempingjeiben, 1989–2008 

Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
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3. diagram: A vendégéjszakák számának alakulása a Balaton üdülőkörzet kempingjeiben 
az országos adatokhoz viszonyítva, 1989–2008 

Forrás: KSH adatok alapján szerk. PETYKÓ CS. (2011) 
 

Bármekkora csökkenést is szenvedtek el a vendégforgalomban a hazai kempingek, 
az országos teljesítményen belül a Balaton térségének jelentősége mindvégig meg-
határozó volt (3. diagram). 

A természeti környezethez kötődően a kempingezők szeretnek kirándulni, va-
lamint aktív tevékenységeket végezni, kerékpározni, sportolni. A hazai kemping 
turistákat kétféle típusba lehet sorolni. Az egyik csoportot azok alkotják, akik jel-
lemzően hétvégéken utaznak, felkeresik és kipróbálják az ország több kempingjét 
is. A másik csoportba pedig azok tartoznak, akiknek valamiért megtetszik egy 
kemping, oda kitelepülnek, és amikor idejük engedi, visszajárnak. Ez utóbbi eset-
ben fontos, hogy a kiválasztott kemping a lakóhelytől ne legyen nagy távolságra. A 
belföldi kempingezők átlagos tartózkodási ideje csökkenő tendenciát mutat, hason-
lóan a nemzetközi trendekhez. Értéke 2000–2008 között 3,2 éjszakáról 2,9 éjszaká-
ra csökkent, de még mindig magasabb, mint a kereskedelmi szálláshelyeken ösz-
szességében (2,4 éjszaka), valamint a szállodákban (2,4 éjszaka) mért átlagos tar-
tózkodási idő a belföldi vendégek körében. A kempingezés során az év legkedvel-
tebb időszaka a július és az augusztus hónapok, ami egyértelmű következménye a 
szálláshely sajátosságának (szabad téri és időjárásfüggő), valamint az általános 
szabadságolási szokásoknak. Emellett a június hónap mutat még magasabb vendég-
forgalmat, valamint az utóbbi években az őszi utószezonnal (szeptember) szemben 
erősödni látszik a tavaszi előszezon, a május jelentősége is. Érdemes megemlíteni 
még az október hónap növekvő szerepét, hiszen 2008-ban már 10% körüli volt a 
részesedése a vendégéjszakák számából (PETYKÓ CS. 2010). 

A kempingek külföldi vendégeinek átlagos tartózkodási ideje – hasonlóan a bel-
földi vendégekéhez – csökkenő tendenciát mutat, de lényegesen meghaladja a ke-
reskedelmi szálláshelyek, és azon belül a szállodák külföldi vendégeinek tartózko-
dási időhosszát. 2008-ban a kempingekben a külföldi vendégek átlagos tartózkodá-
si ideje 5,5 éjszaka volt, a kereskedelmi szálláshelyeken ugyanez az érték 2,9 éj-
szaka, a szállodákban pedig 2,9 éjszaka volt. 
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1.4. A balatoni kempingek szolgáltatásainak jellemzői 
 
A kutatás során a balatoni kempingek honlapjaira támaszkodva megvizsgáltam a 
kínált szolgáltatásokat is. Ennek során sajnos több olyan hiányosságra fény derült, 
amelyek meghatározhatják a kempingek jövőjét. 

Feltűnő volt az ún. village-típusú szolgáltatások hiánya. A kempingezésben erő-
teljesebb hagyományokkal rendelkező országok esetében már hosszú évek óta jel-
lemző a camping village-k kialakulása, amelyekben a kemping területén belül egy 
településre jellemző szinte valamennyi szolgáltatás megtalálható: szálláslehetősé-
gek (sátorhely és alternatív szállások is), vizes blokkok, vegyes bolt, büfé, étterem, 
orvosi ügyelet, újságos, WiFi szolgáltatás, medence, stb. Ezek olyan nagy befoga-
dóképességű létesítmények (3 500–4 000 férőhely, vagy akár több), amelyek való-
ban szinte önálló falvakként működnek. A balatoni kempingek ebben egyelőre 
lemaradásban vannak, a napjainkban megfigyelhető fejlesztések főként a szállásle-
hetőségek bővítésére (mobil homes és lakókocsik telepítése) koncentrálnak. Ugya-
nebbe a kérdéskörbe soroltam az úszó- és fürdőmedencék hiányát. A nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kempingek még akkor is rendelkeznek a belső 
területeiken medencével, ha közvetlenül vízparton helyezkednek is el, mert a ven-
dégek részéről erre igény van. A balatoni kempingekben ez egyelőre szintén nem 
jellemző. Kedvező jel azonban, hogy a gyermekbarát kempingek között már talál-
ható olyan, ahol gyermekmedence kialakításra került. 

Meglepő volt a környezetbarát szolgáltatások és szemlélet hiánya. A kempingek 
olyan létesítmények, amelyeknek éppen a természet-közeliségük az egyik legfőbb 
vonzásadottságuk. Ezt erősíthetné tovább például az alternatív energiahordozók 
használata a kemping üzemeltetésében, illetve a szelektív hulladékgyűjtés alkalma-
zása. Sajnos jelenleg egyetlen olyan balatoni kemping sincs, amely hangsúlyt he-
lyezne ezekre a kérdésekre. 

Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya is, amely pedig egy kempingben 
lényegesen egyszerűbben lenne kivitelezhető, mint valamely más szállástípus ese-
tén. Nemzetközi szinten jellemző, hogy a kempingeket rendszeresen látogatják 
mozgásukban valamilyen mértékben korlátozott vendégek. A balatoni kempingek 
elesnek ettől a vendégkörtől, amennyiben nem fordítanak figyelmet az akadály-
mentesítés megoldására. 

Általános gondot jelent a lakókocsikat és lakóautókat kiszolgáló infrastruktúra 
hiánya, vagy hiányosságai. A megfelelő méretű férőhely-egységek (parcellák) ki-
alakítása általában már megoldott, de a további kiszolgáló létesítmények még hiá-
nyoznak. Ritkán találkozhatunk olyan kialakítással, ahol az egyes parcellákhoz 
odavezették az ivóvizet, illetve csatornázták azt. A leginkább jellemző az áram-
szolgáltatás biztosítása a férőhely-egységeknél. Általában problémát okoz a hasz-
nált víz és a kémiai WC-k ürítésének megoldása, valamint a friss vízzel történő 
feltöltés is. 

A felsoroltakon kívül hiányosságokra találtam a programszolgáltatások terén is. 
A kempingekben még nem eléggé terjedt el az animáció, kiemelten is a gyermek 
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animáció alkalmazása, pedig a legfőbb vendégkört a gyermekes családok alkotják. 
Pozitív példaként azonban megemlíthető a Balatontourist-nak az a három kemping-
je, amelyekben 2009 nyara óta gyermekbarát szolgáltatásokat, köztük animációt 
biztosítanak. Hiány mutatkozik továbbá a kempingeken kívüli programok kínálatá-
ban is, pedig ezekkel meg lehetne hosszabbítani a vendégek tartózkodási idejét, és 
növelni lehetne az átlagos költés szintjét. 
 
 
2. Összegzés 
 
Kutatásaim egyértelműen igazolták, hogy a Balaton térsége nem csak a kempingek 
elterjedésének kezdetekor, de a hazai kempingek története során folyamatosan 
meghatározó szerepet játszott. Itt összpontosult és jelenleg is összpontosul az or-
szág kemping-kapacitásának egy jelentős szelete (2008-ban az összes férőhely-
kapacitás 30,8%-a), valamint ide koncentrálódik a kempingek vendégforgalmának 
közel a fele (46,7%). 

Láthatóvá vált, hogy kezdetben óriási lendülettel indult meg a kempingek létesí-
tése azért, mert a rendszeres és nagy létszámú természetjáró csoportok, valamint a 
Balatonhoz utazó nyaralók számára nem állt rendelkezésre elegendő szálláshely. A 
kempingek voltak tehát azok a szállások, amelyek egyszerű feltételek mellett, de 
pótolták ezt a hiányt. 1985-ig folyamatos volt a túlzsúfoltság és a kempingek túltöl-
tése, aminek hatására a belföldi vendégforgalom kezdett elpártolni a Balatontól. 
Ezekben az években a kemping a hazai lakosság számára az olcsó szállást jelentet-
te, melyet kirándulásai és utazásai során az ország sok táján igénybe vehetett. A 
balatoni kempingek kapacitása 1989-ben érte el a csúcsot, attól az évtől kezdődően 
viszont a férőhelyek volumene csökkenésnek indult. Magyarországon és a Balato-
non is a kempingek fejlődése a 1980-as évek közepén leállt.  

A kezdetektől egészen a rendszerváltás időszakáig a balatoni kempingekben 
növekvő és igen jelentős mértékű vendégforgalom realizálódott. A rendszerváltás-
kor megnyíló határok, valamint a többi országokban is végbement változások egyik 
eredményeként azonban a kempingjeink jelentős veszteséget szenvedtek el vendég-
forgalmukban. Nem a korábbi tömegességgel érkeztek már a volt szocialista tömb 
országainak lakói, csökkent a nyugat-német vendégek száma is, és különböző okok 
miatt a hazai turisták egy része is más úti célt választott. 

Napjainkra a globális elérhetőség, az emberek életmódjának megváltozása a 
nyugati országokban abban is megnyilvánul, hogy keresik és igénylik a kempingek 
által nyújtott kötetlen, individuális és mégis közösségi helyszíneket a szabadidő 
eltöltésére. Vagyis teljesen átalakult a kempingek vendégeinek igénye, és ehhez 
átalakult a kempingek szolgáltatási kínálata is. Magyarországon, s így a Balatonon 
is jelenleg az a helyzet tapasztalható, hogy a kempingekben jelen van mindkét ven-
dégtípus, azaz az új igényeket támasztó és a csupán olcsó szálláshelyet igénylő 
vendég is. Ehhez társul egy olyan kínálat, amely összességében még nem tudott 
megújulni, amelyben a változások egyelőre csak egy-egy eleménél tapasztalhatók. 
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A kempingek jövőjének a kulcsa egyrészt a nemzetközi standardokhoz való mi-
nél gyorsabb ütemű közeledésben, másrészt egy meghatározott vendégkörre törté-
nő specializálódásban, valamint ezekkel egy időben az infrastruktúra folyamatos 
fejlesztésében rejlik. A szolgáltatások felvázolt hiányosságait minél hamarabb pó-
tolni szükséges. Ezeken túlmenően a belföldi kereslet növekedése érdekében igen 
fontos előrelépést jelentene a „kemping-kultúra” elterjesztésének elősegítése is. A 
hagyományosan kempingező országokban szakmai folyóiratok sora szól a kempin-
gezőknek, amelyekből megismerhetők a legfrissebb trendek, és a legújabb fejlesz-
tések. Éppen ezért szükséges lenne létrehozni a kempingek kultúráját terjesztő 
médiumokat. Pozitív hatással lenne a kereslet élénkítésére, ha mindezekről Magya-
rországon is olvashatnánk. 
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Bevezetés 
 
Az elmúlt közel három évtizedben jelentős változások következtek be a fejlett 
világ turisztikai piacain. A 1980-as évektől kezdődően változtak a fogyasztói szo-
kások, egyre nagyobb teret nyertek az un. alternatív turizmustípusok, amit az egye-
di speciális igények megléte, illetve a turisták kisebb számából adódó, a terület 
adottságaival jobban harmonizáló turizmus jellemez (PUCZKÓ L.–RÁTZ T.2005). 
Manapság egyre nagyobb az érdeklődés a tömegturizmussal szemben alternatívát 
kínáló idegenforgalmi ágazatok, ezen belül is a kulturális turizmus (minőségi kul-
turális rendezvények) iránt, így a várak, kastélyok, kúriák, templomok iránt is. A 
kulturális turizmus legfontosabb termékei az épített örökségek, és a rendezvények. 
Az örökséghasznosításnak egyre nagyobb figyelmet szerző területe a kastélyhasz-
nosítás. Egy kastély hasznosítását sok, szerteágazó, egymástól nagyon eltérő ténye-
ző (gazdasági-politikai háttér, infrastruktúra, mikrokörnyezet, törvényi szabályo-
zás) határozza meg. 

A 20 század első felében a kastélyok önfenntartó ereje kezdett meggyengülni. 
Ez a folyamat a II. világháborúval tetőzött és okozott változásokat szerte Európá-
ban. A keleti blokk országaiban az államosítás idézett elő komoly fordulatot. Meg-
fogyatkoztak a rendelkezésre álló pénzügyi források és az épületek állapota lerom-
lott. Az a társadalmi és gazdasági struktúra, amely hajdan létrehozta és fenntartotta 
a kastélyokat, aligha tér vissza. Az is világos, hogy a nagyszámban meglévő és az 
európai örökség szerves részét képező épületek fenntartását kizárólag állami pénz-
ből megoldani nem lehet. A történeti örökség megőrzése akkor biztosítható, ha azt 
a társadalom fontosnak és jelentősnek érzi, továbbá ha a nagyközönség számára az 
örökségi érték „hozzáférhető”. Ezen feltételeknek az idegenforgalmi hasznosítás 
felel meg a leginkább. 

A legnagyobb nehézséget a turisztikai célú hasznosításban az jelenti, hogy a 
II. világháborút követően a legtöbb kastély teljes berendezése, vagyontárgyai és 
parkja is megsemmisült vagy eltűnt. A turisztikai hasznosítás legelterjedtebb módja 
a múzeumok mellett a szállodai és rendezvénytípusú hasznosítás. 

Egy hasznosítási projekt kezdetekor az első nehézséget a tulajdonviszony tisztá-
zása jelenti. A hasznosítás során nagyon gondosan kell eljárni a funkcióválasztás-
kor (PRAZNOVSZKY H. 2005). Mérlegelésre kerülnek a következő szempontok: 
gazdaságos üzemeltetés, műemlékvédelmi szempontok, funkcionális szempontok 
(szobák száma, kialakítása, lehetséges közösségi terek), látogathatóság, illetve tu-
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risztikai vagy magáncélú hasznosítás történik-e. Mindezekkel párhuzamosan mér-
legelni kell a finanszírozási lehetőségeket. A magántőkén és a hiteleken kívül, az 
üzemeltetés bevételeiből (szobaár, fotózás vagy reklámfelvételek, belépőjegyek 
vagy bérleti díj a szolgáltatóktól) visszaforgatott hányad lehet finanszírozási forrás, 
valamint a pályázatok által biztosított források. Állami tulajdonú épület azonban 
nem szolgálhat jelzálog fedezeteként. Egy műemlék kastély helyreállítási és fenn-
tartási költségei a többszörösét teszik ki egy klasszikus szálloda költségeinek. A 
költségek fedezéséhez pénzügyi segítséget jellemzően pályázatok útján nyerhetnek 
az erre vállalkozók. 

A tanulmányban figyelemmel előbbiekre a Balaton régióban található kasté-
lyokról és azok jelenéről és lehetőségeiről szeretnék képet adni. 

A téma feldolgozásához szükség volt primer (személyes- és telefoninterjúk, te-
repbejárás) és szekunder (a vonatkozó szakirodalmak, fejlesztési koncepciók, 
szakmai folyóiratok, rendelkezésre álló adatok áttekintése) kutatásra egyaránt. 
 
 
1. Balaton Idegenforgalmi Régió turisztikai jellemzői és idegenforgalmi 

fejlesztési koncepciói 
 
A Balaton idegenforgalmi régió – a 2000. évi CXII. törvény alapján – Veszprém 
megye, Somogy megye és Vas megye egy részét foglalja magában.  
A régióhoz 164 település tartozik, melyeket elhelyezkedés szerint tovább csoporto-
sítunk közvetlen part menti településekre és az ún. háttértelepülésekre (nem part 
menti települések). 

A Balatoni régió ismertségét elsősorban turizmusának köszönheti. Legfőbb 
vonzerőt maga a Balaton jelenti, emellett a Kis-Balaton, a gyógyvízkincs és a Bala-
ton-felvidék természeti adottságai a legjelentősebb attrakciók. A balatoni turizmus 
fő jellemzője továbbra is: a nyári főszezonra összpontosuló vízparti turizmus, 
amely a kereslet mérséklődése folytán – volumenét tekintve – ma már kevésbé 
tömegszerű, mint volt két évtizeddel ezelőtt. 
A vidék gazdag műemlékekben, és a népi élet hagyományaival is találkozhat az 
idelátogató. Valamint évszázados hagyományra tekint vissza a szőlőtermesztés és a 
borkultúra. 

A hazai többnapos utazások legnépszerűbb úti célja a Balaton, ugyanakkor a 
külföldi vendégek számának tartós csökkenése figyelhető meg az elmúlt évtized-
ben. Ennek kiküszöbölésére számos tanulmány készült és számos beruházás zajlott. 
Az utóbbi tizenöt évben történt turisztikai fejlesztések bíztatóak, kezdetben nagy-
részt spontánul és szétszórtan jöttek létre, majd a parti sávra koncentrálódva, és így 
nem tudnak hatékonyan hozzájárulni egy újfajta turizmus kialakulásához, egy új 
arculat megteremtéséhez. Fennáll a térség funkcionális régió besorolása, a Balaton 
idegenforgalmi régió tehát továbbra sem NUTS 2-es régió, így az ország EU-taggá 
válását követően sem tud közvetlenül pályázni a strukturális alapokra, csak a há-
rom dunántúli tervezési-statisztikai régió részeként, azokon keresztül. 
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Mindhárom statisztikai régió – Nyugat Dunántúli Régió, Közép Dunántúli Ré-
gió, Dél Dunántúli Régió – Regionális Operatív Programjában szerepet kapott a 
turizmus „attrakciófejlesztés” és „szálláshely korszerűsítés, kapacitás-bővítés” 
címen, saját prioritásaikat szem előtt tartva.  

Készült továbbá fejlesztési koncepció és program az üdülőkörzetre – Balatoni 
Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja névvel 2005-ben–, melynek pénz-
ügyi fedezetét a három statisztikai régió biztosítja. E program komplex termék 
kialakítását desztinációs szinten fogalmazza meg, amely a Balaton vízparti turiz-
mus jellegére épít, de nem csupán a nyári fürdőzésre koncentrál. A háttértelepülé-
sek bevonásával, a kistérségi sajátosságokat kiemelve a kevésbé nyárra koncentrá-
lódó turizmusfajtákat (például kerékpáros, lovas vagy ökoturizmus) kívánja fejlesz-
teni. 

A koncepció többször említi a Balaton – part tehermentesítését és a szezon 
széthúzását, amelyben a háttértelepülések és az egészségturisztikai létesítmények 
hangsúlyos szerepet kapnak. Itt a már meglévő létesítmények fejlesztésére koncent-
rál, és olyan kínálati elemek előtérbe helyezésére, amelyek a rossz idő esetén alter-
natívát kínálnak, és a szezon meghosszabbításában is szerepet játszhatnak. A kon-
cepció a vonzerőkön alapuló exkluzív termékeket emeli ki, mint a komplexitás 
alapja, amelyek hozzájárulnak a Balaton márka kialakításához. A fejlesztési rang-
sorban legelöl a háttértelepüléseken kiépíthető, egész éves működést lehetővé tévő 
komplex termékek állnak. 

Régiós szinten további koncepció a Balatoni Régió Részletes Fejlesztési Terve 
2007–2013. A dokumentum 2006-ban készült a Balatoni Fejlesztési Tanács kez-
deményezésére. Ez a program a térséget átfogó fejlesztési terv, amely a turizmus 
mellett egyéb gazdasági ágak fejlesztését is tartalmazza. Így többek között a vidéki 
gazdaságok, vállalkozások és a közlekedés fellendítése is az elérendő célok között 
szerepel. A terv is hasonló módon épül fel, mint a BTFKP. Mivel ez egy átfogó 
fejlesztési dokumentum, amely nemcsak a turizmus emeli ki, ezért a terv idegen-
forgalomra vonatkozó része nagyrészt a BTFKP programjából táplálkozik. Leg-
főbb célja szintén a balatoni fenntartható és nemzetközileg versenyképes turizmus 
megteremtése és egy komplex turisztikai termék kialakítása. 

A fejlesztések koordinálására, valamint a fejlesztési igények és ötletek össze-
hangolására működik siófoki központtal 1997 óta a Balaton Fejlesztési Tanács, 
közhasznú nonprofit szervezet. 

Az alábbiakban ábrák segítségével a turizmusban történt szálláshely- és attrak-
ció-fejlesztéseket foglalom össze. 

Idegenforgalmi beruházások elsősorban part menti településeken történtek (1–
2. ábra), továbbá az infrastrukturális és településkép javító projektek terén is ezen 
települések jártak élen. Nagyarányú szállodai kapacitásbővülés és korszerűsítés 
jellemzi a part menti terültet – 5 év alatt (2003–2007) közel 1600 férőhelybővülés 
– különösen Siófok, Balatonfüred és Zalakaros településeket és környezetüket. A 
korszerűsítések Balatongyörökön (2003) érintették a kastélyt, mely már akkor szál-
lodaként üzemelt. A második ábrán, a kínálati paletta bővítésére történt lépések 



 

 
132 

Nagy Adrienne 

között szintén találunk kastélyt, mégpedig Balatonlellén a művelődési házat, mely 
az egykori Szalay kastélyban kapott helyet és parkjában szabadtéri színpadot hoz-
tak létre. 
 

 
 

1. ábra: Megvalósult szálláshely-fejlesztések Balaton üdülő körzetben 
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok 

 

 
 

2. ábra: Kínálatbővítést célzó fejlesztések Balaton üdülő körzetben 
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok 
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Az eddig megvalósult fejlesztések ellenére a Balaton megközelítése nehézkes, 
több vonatkozásban rossz (pl. határig kiépített autópályák hiánya miatt főleg Nyu-
gat felől, a vasúti hálózat korszerűtlensége miatt főleg az északi partszakasz felé). 
A régió belső közlekedése szintén gondokkal küzd, pl. zsúfolt part menti utak, 
kiépítetlen vasúti körpálya, ritka belső járatok (LT CONSORG 2005). Idegenforgal-
mi szempontból ez az egyik legfontosabb külső tényező. 

Bár a tó vizének minősége kiváló és mennyiségi szintje is visszaállt, a megelőző 
időszak 4–6 hetes átlagához képest Balaton parti főszezon 4 hétre csökkent. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a turizmus teljesítménye az elmúlt 5 évben 
következő módon alakult: 

• A Balaton turisztikai régió hosszú évek óta őrzi kiemelkedő szerepét a be-
utazó és a belföldi turizmusban. Budapest–Közép–Dunavidék régiót követő-
en a második leglátogatottabb idegenforgalmi régió az országban a regiszt-
rált, kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma alapján. 

• A régió idegenforgalmát összességében azonban a csökkenő tendencia jel-
lemzi. 2005–2007 közötti években egy 3%-os növekedés, majd kisebb csök-
kenés volt a jellemző a vendégéjszakák tekintetében. Azonban 2008-ról 
2009-re a csökkenés mértéke közel 9%-os volt. 

• A külföldi átlagos tartózkodási idő (a kereskedelmi szálláshelyeken) tekinte-
tében is csökkenést figyelhetünk meg, 2009-ben átlagosan 5,1 éjszakát töl-
töttek el a külföldiek a Balatonnál, míg 2005. évben 6 éjszakát. A belföldiek 
átlagos tartózkodási ideje azonban változatlan, ez 2,9 éjszakát jelent átlago-
san. Ez azonban mindkét esetben meghaladja az országos átlagot (2,6 éjsza-
ka, 2009-ben), ami a vízparti utazások jellemzőivel magyarázható. 

• Az üdülőkörzet sajátosságaihoz tartozik, hogy a férőhely-kapacitás eltér az 
országostól, és itt nagyobb arányt képviselnek a kempingek, míg a panziók, 
turistaszállók aránya kisebb az országosnál. 

• A szállodákban az átlagos szobakapacitás-kihasználtság 2009-ben 41,2%, 
amely csupán 4%-kal marad el Budapest–Közép–Dunavidék régióban mért 
kapacitás–kihasználtságtól. A legnagyobb érdeklődés a négy- és háromcsil-
lagos szállodák iránt mutatkozott a tavalyi évben, 33 négy- és 99 háromcsil-
lagos szálloda várta a vendégeket. Az előbb említett kategóriában 46%, az 
utóbb említettben pedig 43 % volt a kapacitás-kihasználtság 2009. évben. 

• A magánszálláshelyek vendégforgalma jelentős növekedést mutat a 2005. 
évhez képest, ugyanis a vendégek számában ez 29%, míg a vendégéjszakák 
számában 20%–os növekedést jelent. Hasonlóan a kereskedelmi szálláshe-
lyekhez, a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma e téren is csökkenést 
mutat, miközben a belföldiek tekintetében mindkét mutató jelentősen javult. 
A terület adja az összes magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszaka közel fe-
lét. 
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3. ábra: Egyéb turisztikai fejlesztések az üdülőkörzetben 
Forrás: Balaton Fejlesztési Térkép (2008), Balaton Fejlesztési Tanács, Siófok 

 
A vízparthoz közvetlenül nem kapcsolódó idegenforgalmi fejlesztéseknek kö-

szönhetően (3. ábra) a háttértelepülések szerephez jutottak a golf-, öko- és lovas-
turisztikai beruházásokban. Ugyanakkor jellegükből adódóan a kerékpáros és bor-
turizmus témában lezajlott fejlesztések a szálláshelybővítéshez hasonlóan egy szűk 
part menti sávban történtek. Balatonfenyvesen és Szentkirályszabadján volt a fej-
lesztések részese kastély vagy annak valamely része. 
 
 
2. Kastélyok hasznosítása a Balatonnál 
 
Épített örökségünk jelentős részét képezik a kastélyok, melyek szép számmal talál-
hatók a régióban (4. ábra). Sajnos naprakész adatbázis még nem készült e téma-
körben, ami jelentősen megnehezítette a vizsgálódást. 

Az idegenforgalmi régió 38 kastély épületének kétharmada –a nem vízparti te-
lepülésen található. A part menti települések épületei sem közvetlenül a vízparton 
fekszenek. Ennek egyik oka, hogy az épületek keletkezése idején a tópart és a víz-
szint változást, ingadozást mutatott. Másik ok, hogy a kastélyok jellemzően birtok-
igazgatási-, valamint birtokközpont-funkciót töltöttek be, és ezek a központok is a 
parttól távolabb helyezkedtek el. 

A déli parton nagyobb számban épültek kastélyok. Ezen a részen a talaj és a 
domborzati viszonyok miatt több birtok volt és építkezni is egyszerűbb volt itt, 
mint az északi parton. Az épületek méretben, kialakításban és tulajdonlásban válto-
zatos képet mutatnak.  
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A kastélyok négy tulajdonosi kör kezében vannak: 
• Az állam a legnagyobb kastélytulajdonos hazánkban. Ebben az esetben a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt és a MNG (korábban MÁG) képviseli 
az államot, mint tulajdonost. A régióban a keszthelyi Festetics kastély ál-
lami tulajdonú.  

• Másik nagy tulajdoni kör az önkormányzat. Ilyen esetekben a kastély va-
lamely önkormányzati feladat ellátásához biztosít helyszínt. Számos ebbe a 
kategóriába tartozó épület található a régióban, mely az önkormányzat hi-
vatalának, iskolának (Somogyvár-Vityapuszta – Széchenyi kastély) vagy 
egészségügyi intézménynek ad otthont. (Lesencetomaj – Nedeczky kastély). 
Amennyiben az épületek önkormányzati hasznosítása nem megoldott, cél 
az értékesítés (Balatonkeresztúr, Lengyeltóti – Zichy kastély). 

• Magántulajdonban elsősorban a védettség alatt nem álló épületek vannak 
(Paloznak, Somogybabod).  

• A legsajátságosabb helyzet az előzőek kombinációjából adódó vegyes tu-
lajdon. Ilyen helyzetben az szokott problémát jelenteni, hogy nem tudnak 
egyezségre jutni a tulajdoni hányad és a kötelezettségek tekintetében.  

 

 
 

4. ábra: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kastélyállománya 
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011) 
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A kastélyok általában kisebb településeken, vagy a városokon kívül helyezked-
nek el, ideális helyszínt kínálva a pihenésre, relaxációra. Hasznosításuk széles ská-
lán mozog. 

A hasznosítást három típusba lehet sorolni annak függvényében, hogy az épü-
let értékei megmaradnak-e, illetve a nagyközönség számára hozzáférhetőek-e.  

• Így beszélhetünk adekvát hasznosításról, amikor az épület az eredeti funk-
cióhoz hasonló szerepet kap, a nagyközönség számára hozzáférhető és ér-
tékeit maximálisan igyekeznek megóvni. Ez jellemzően az igazgatási és 
turisztikai funkció (Boros kastély – Fonyód Önkormányzat). A kastélyok 
hasznosításának legdinamikusabban fejlődő ága a turisztikai célú működte-
tés (5. ábra, kockával jelölt települések). A kastélyok az idegenforgalomban 
szolgálhatnak: 
o szálláshelyül, (Chateau Visz Kastélyszálló, Visz; Cseri Kastély, Tótvá-

zsony; Batthyány Kastélyhotel, Zalacsány; Kastélyhotel, Balatongyö-
rök; Boros Kastély, Fonyód); 

o alkalmasak lehetnek rendezvények lebonyolítására, (Szalay kastély 
Balatonlelle, Művelődési ház); 

o otthont adhatnak közérdeklődésre számító gyűjteményeknek (Helikon 
Kastélymúzeum, Keszthely, Bormúzeum, Szőlőskislak). 

• Gyakori, a minél gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a komplex haszno-
sítás, azaz több turisztikai funkció egymás mellett élése (PRAZNOVSZKY H. 
2005). 

• Inadekvát hasznosítás során az épületbe kastély-idegen funkció költözött 
és ennek megfelelő átalakítás miatt az értékek megsemmisültek. Az ilyen 
épületek leggyakrabban közösségi funkciókat látnak el, sokuk egészség-
ügyi intézményként, szociális otthonként működik, de számos példát lehet 
találni oktatási intézményi hasznosításra is. (Széchenyi kastély Marcali, 
kórház; Széchenyi kastély Balatonfüred, középiskola; Hunyady kastély 
Balatonszemes, általános iskola; Weslesheim kastély Tab, szociális ott-
hon). 

• Az előbbi kettő kombinációjából adódik a vegyes hasznosítás. Ebben az 
esetben az épület a nagyközönség számára látogatható, azonban értékei 
megsemmisültek vagy a benne elhelyezett gyűjtemény „kastély idegen”. 
További eset a kastélyok kizárólag magánszemélyek általi hasznosítása –
tehát a nagyközönségtől elzártan, ellenben az épület értékeinek gondos 
megőrzésével. A jelentős tőkeigénynek köszönhetően többnyire csak ki-
sebb kastélyok, kúriák, váltak magánlakhellyé, üdülővé (Pongrácz kastély – 
Paloznak; Pántlika kastély – Balatonakali; Inkey kastély – Somogybabod). 
Szintén ebbe a csoportba tartozik, amennyiben több, eltérő funkció él egy-
más mellett egy kastélyban (Kastély Nikla, Önkormányzat és Múzeum). 
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5. ábra: A nagyközönség előtt nyitva álló kastélyok a Balatonnál 
Forrás: szerk. SZELESI T. (2011) 

 
A turizmus egyik alaptörvénye, hogy jól működő színvonalas szállások nem le-

hetnek meg turisztikai attrakciók nélkül, ami fordítva is igaz, azaz a turisztikai 
attrakciók sem képesek gazdaságosan működni a vonzáskörzetükben levő megfele-
lő színvonalú szálláshelyek nélkül. A 3. és 4. ábrán látható megvalósult attrakció 
fejlesztések helyszíneihez közel találhatunk kastélyt, számosat. Sajnálatosan a 
turisztikai komplexum, illetve a szórakoztató objektum beruházások nem kastély-
ban történtek. 

Manapság egyre több turista választ kastélyt szálláshelyéül, annak elsősorban az 
a magyarázata, hogy nagyobb igény mutatkozik a vidéki, csendes, nyugodt környe-
zet iránt, nő a minőségi turizmus, és csökken a tömegturizmus jelentősége 
(PRAZNOVSZKY H. 2005). A műemlékekre, jelen esetben a kastélyokra nem lehet 
azt mondani, hogy tömegtermékek. Minden esetben valami egyedit nyújtanak, és 
ezt a tulajdonosoknak ki kell használni és hangsúlyozni. A régióban található 
9 kastélyszálló épít erre az adottságra és honlapjaikon kiemelt elem, ha van 
(1. táblázat). Ezen szolgáltatók felismerve a komplexitás jelentőségét, a szállásadá-
son túl nyújtanak lovaglási lehetőséget (Nagyvázsony, Tótvázsony, Zalacsány), 
vállalti tréningekhez helyszínt és technikát (Balatongyörök, Balatonszepezd, Fo-
nyód, Visz), továbbá medencét és sportpályát mind, wellness lehetőséget (Balaton-
szepezd, Visz), és családi rendezvényekre, esküvő lebonyolítására vállalkoznak. A 
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szigligeti Alkotóház is nyitva áll a nagyközönség előtt, ha kapacitása megengedi. 
Egyedi kínálati elem a vadászati lehetőség és a sármelléki Fly-Balaton reptéri 
transzfer a Chateau Visz szolgáltatásai között. Szintén egyedi elem a kerékpározási 
lehetőség a Sir David Kastélyszálló kínálatában, mert kerékpárt tudnak biztosítani. 
 

Kastély neve Település Szobák száma Nyitva tartás honlap 
Batthyány Kastélyhotel Zalacsány 29 +12 ap. külön egész évben van 
Boros Kastély Vendégház Fonyód 9 + 3 ap. 04.01 – 09.31 van 
Cseri Kastély Tótvázsony 35 egész évben van 
Chateau Visz Visz 14 egész évben van 
Esterházy kastély 
Alkotóház Szigliget 29 egész évben nincs 

Kastély Hotel Balatonboglár 9 + 7 külön egész évben van 
Kastély Hotel Balatongyörök 8 + 20 Húsvét – 10.30 van 
Sir David Kastélyszálló Balatonszepezd 6 + 4 külön Húsvét – 09.31 van 
Zichy Kastély Nagyvázsony 20? 04.01 – 09.31 nincs 

 

1. táblázat: Kastélyszállók 
Forrás: szerk. NAGY A. (2011) 

 
Az kastélyok egy ötöde szálláshely. Ez kedvezőbb arány, mint az országos átlag 

(8–10%), ugyanakkor a jelenleg üresen álló épületek további potenciális lehetősé-
get kínálnak szálloda kialakítására. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen beruházások-
nál a műemlék-jelleg és a műemléki védettség jelentős költségnövelő tényező. 

A korábban említett koncepciókban hangsúlyosan szereplő „komplex turisztikai 
termék kialakítása”, az „exkluzív termék” és a „Balaton márka” kiváló kapcsolódá-
si pont a kastélyokhoz, illetve a már megvalósult kínálatbővítő beruházásokhoz.  

Amennyiben az egyre sikeresebb zenei-, gasztronómiai-, egyéb kulturális fesz-
tiválok egyes eseményeinek, esetleg egy egész eseménysorozatnak kastély lesz a 
színhelye, ahol a tulajdonos elemi érdeke a kifogástalan megjelenésen túl a barát-
ságos vendégfogadás, akkor kezdődhet – a nemzetközi hírverésnek köszönhetően – 
a kastélyok tudatos imázs-építő szerepe.  

Az internes megjelenést vizsgálva a kastélyok imázs-formáló ereje a portál te-
matikájától függ. Azokon az oldalakon számottevő, melyek nevükben is tartalmaz-
zák a kastély szót, illetve az egyes épületek saját honlapjain – ha van. Sajnálatos, 
hogy a 21. században, az internet világában van még olyan kastélyszálló a régió-
ban, melynek nincs saját honlapja. Az is előfordul, hogy honlap van, de csak stati-
kus információforrás, közvetlen szállásfoglalásra nem ad lehetőséget. Az érintett 
önkormányzatok honlapjai esetén megfigyelhető, hogy a legalább külsejében ren-
dezett épület háttér, link, esetleg hirdetés formájában megjelenik az oldalon. A 
régió turisztikai portálján önálló link a várak és kastélyok, adatbázis jelleggel. In-
nen a kastélyok honlapjai nehezen vagy egyáltalán nem elérhetők. 

További lehetőséget jelent egy kastélyokra épülő tematikus útvonal kialakítása, 
ahol a múzeumok (2. táblázat) hangsúlyos szerepet kaphatnak. A múzeumok kap-
csán kell megjegyezni, hogy a szigligeti Alkotóházban, a Batthyány Kastélyhotel-
ben és Niklán az önkormányzat épületében is helyet kapott már kiállítás. 
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Kastély Település Hasznosítás Tulajdonos Nyitva tartás 

Kastély/kúria Balatonberény kiállító tér magántulajdon szezonban 
Szalay Kastély Balatonlelle Művelődési Ház önkormányzat egész évben 

Festetics Kastély Keszthely Helikon 
Kastélymúzeum állam egész évben 

Gaál Kastély Szőlőskislak Bormúzeum magántulajdon szezonban 
 

2. táblázat: Múzeumok, kiállítóhelyek kastélyban 
Forrás: összesítette NAGY A. (2011) 

 
A meglévő kastélyszállókat az építészetük vagy kapcsolódó szolgáltatásaikon 

keresztül lehet tematizálni: lovaglás, kulináris élvezetek, „két keréken a tó körül”, 
klasszicizmus a Balatonnál, vendégváró kastélyok, egykori tulajdonosaik, stb. Ez 
egyik eszköze lehet a fejlesztési programokban megcélzott szezon – széthúzásnak.  
 
 
3. Összegzés 
 
A vizsgált területen a mikrorégió, egyéb turisztikai adottságok, megközelíthetősé-
gen túl markáns eltérés a tulajdonlásban, az épületek jelenlegi állapotában és hasz-
nosítási (3. táblázat) módjában van. További meghatározó tényező a tulajdonosi 
akaraton túl az épület mérete, szobák száma és megközelítése, valamint a tulajdo-
nosi szerkezetből következően az elérhető pénzügyi források. 

Levonható az a következtetés, hogy az állam mint tulajdonos elsődleges célja a 
megőrzés és csak ezt követi minden egyéb, a magánszektornak pedig nyílt funkció 
esetén a gazdaságos üzemeltetés vagy zárt funkciónál a lakhatás, rekreáció. Az 
ilyen hasznosítási mód abban az esetben egyértelműen támogatandó, ha az épületet 
megmenti a pusztulástól. 

 
Magántulajdonban, nem látogatható 5 db  
Oktatási intézmény 5 db Idegenforgalom számára 
Önkormányzat épülete 2 db nem elérhető 
Egészségügyi létesítmény 3 db épületek 
Hasznosításáról nincs adat  5 db  
Üres 4 db ? 
Múzeum 2+1 db  
Művelődési ház  1 db Turisztikai 
Alkotóház (vendégház) 1 db hasznosítás 
Szálláshely 9 db  

Összesen: 38 db  
 

3. táblázat: Összefoglalás a körzet kastélyainak hasznosításáról 
Forrás: szerk. NAGY A. (2011) 

 
A nagyközönség számára is „hozzáférhető” kastélyok (3. táblázat kiemelt sorai) 

esetében – szállás és múzeum – a vendégforgalom térben és időben egyaránt kon-
centrálódik. Az időbeli koncentráció vezetett oda, hogy a gazdaságos működés 
szempontjait szem előtt tartva kilenc szálláshelyből négy télre bezár (!). Szintén a 
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gazdaságos fenntartáshoz kapcsolódik a gazdaságos üzemméret, jelen esetben a 
szobák száma. Megállapítható, hogy ez a fent említett szolgáltatók esetében 
(1. táblázat) átlag 23 szobát jelent, a gazdaságos üzemeltetéshez nyugat-európai 
tapasztalatok szerint minimum 30 szobára van szükség. Jövedelmező működésre 
ott van nagyobb esély, ahol a szobák száma átlag feletti. Megfigyelhető továbbá, 
hogy a kastély korlátozott szoba kapacitását a szállásadók többsége az épületen 
kívüli szobák, apartmanok kialakításával próbálja enyhíteni. 

A kastélyszállókhoz a vendégek jellemzően közúton érkeznek, ellenben a mú-
zeumokhoz gyalogosan, kerékpárral továbbá buszos kirándulás keretében is eljut-
hatnak. A látogatók és vendégek közel kétharmada a főszezonban érkezik. A hosz-
szú hétvégék és ünnepnapok a szezonon belül további időbeli koncentrációt ered-
ményeznek. 

A múzeumok közintézmények, így működési kereteiket törvény határozza meg. 
A tulajdonos a nyitva tartás megállapításában dönthet. A két magántulajdonban 
lévő múzeumként hasznosuló kastélynál látható, hogy ezzel a lehetőséggel él a 
tulajdonos és szezonon kívül a költségek csökkentése érdekében bezár. 

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a nagyközönség számára látgatható épüle-
tek esetén nem elég szálláslehetőséget, programot kínálni, a vendéget ott is kell 
marasztalni. Ez pedig különféle szolgáltatások nyújtását, a turizmus különféle ága-
inak összekapcsolását jelenti. A fejlesztési koncepcióban hangsúlyosan szereplő 
„komplex turisztikai termék” kialakítása a kastélyokra alapozva is megvalósítható, 
természetesen nagyon fontos az adottságok maximális figyelembe vétele. A „Bala-
ton márka” kialakításába szintén bekapcsolhatók ezen épületek. 

A kastélyok internetes megjelenésében hiányosság mutatkozik, bőven van lehe-
tőség fejlődésre e téren. 

A fejlesztési koncepciók számos fejezetéhez nyújt kapcsolódási pontot ez az 
épületállomány és erre található példa Balaton régióban is, ugyanakkor célzott terv, 
program, sem megyei sem regionális szinten nem készült.  

Ezek az épületek jellemzően nem a part menti településeken találhatók, ezért 
egy összehangolt kastélyfejlesztési koncepció a parttól távolabbi települések turisz-
tikai szerepében és jelentőségében mutatkozó különbségek mérséklésének eszköze 
is lehet. 

Mindezek alapján megállapítható hogy a kastélyok nem kellően kiaknázott tu-
risztikai potenciált és imázs formálási lehetőséget jelentenek Balaton idegenfor-
galmi régió számára. 
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A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE  

A TURIZMUSBAN 
 

HANUSZ ÁRPÁD 
 

 
 
1. Helyi vonzerők kialakítása, desztinációk 
 
A turizmus meghatározásánál nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, de ha 
ezek között rangsort szeretnék felállítani, akkor első helyre a desztinációt helyez-
ném. Legyen olyan vonzerő egy adott területen, amiért a turista késztetést érez arra, 
hogy felkeresse a területet. A kutatók általánosságban megegyeznek abban, hogy a 
desztináció kiterjedtebb értelemmel bír, mint csupán fizikai, vagy földrajzi tekin-
tetben körülhatárolható területi egység.  

Egy – a turizmus számára közömbös – területen is lehet fejleszteni turizmust, ha 
megtaláljuk azokat a helyi kezdeményezéseket, helyi hagyományokat, amelyek 
turisztikai csomagként kiajánlva ráirányítják a figyelmet egy-egy területre. Létre 
lehet tehát hozni egy új turisztikai desztinációt ha a területen élő emberek össze-
fognak és a közös célért tenni is akarnak. 
 
Melyek a desztináció legfőbb jellemzői? 

• célterület, amelyet a turista mint utazási célt kiválaszt; 
• nem csak célterület, hanem fogadó terület is; 
• a turizmus alapvető egysége; 
• meghatározása a turista szemszögéből történik; 
• fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség; 
• a turista legalább egy éjszakát eltölt itt; 
• egy olyan hely/térség, amely legalább egy nap eltöltéséhez szükséges turisz-

tikai vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttér-
szolgáltatásokat tartalmaz; 

• számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek egymással 
• rendelkezik imázzsal; 
• rendelkezik percepcióval (azaz minden turista a maga „szűrőjén” keresztül 

szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt); 
• integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára; 
• tágabb értelemben turisztikai termék, amely a turizmus piacán más turiszti-

kai termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez; 
• egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez 

korszerű turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi 
• alulról építkező és felülről támogatott rendszer. 
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Mindezek figyelembevételével viszont kijelenthető, hogy nem minden helyszín, 
térség válhat tehát turisztikai desztinációvá. Vannak olyan alapvető kritériumok, 
amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy hely, térség turisztikai desztinációvá 
válhasson. Nem elég kialakítani a desztinációt, azt úgy kell működtetni, hogy a 
fenntartható fejlődés biztosított legyen, és a területen élők életminősége folyamato-
san javuljon. 
 
 
2. A turizmus gazdasági szerepe és jelentősége 
 
A turizmust húzó ágazatként szokták emlegetni, amely elősegítheti az elmaradot-
tabb térségek gazdasági felzárkózását, a természeti és kulturális értékek megőrzését 
és hasznosítását, valamint a lakosság életkörülményeinek javítását. 

Az elmúlt harminc évben a turizmussal kapcsolatos gazdasági teljesítmények 
növekedése nemzetközi szinten folyamatosan, jelentősen meghaladta a gazdaság 
egészének növekedési ütemét. Az Idegenforgalmi Világszervezet előrejelzése alap-
ján ez a tendencia az elkövetkező években is tartósan fennmarad 
Mindezek hatását még ma is érezzük, így a magyar turizmust a következők jellem-
zik: A turisták száma alapján a világforgalomban kb. 4 százalékot képviselünk, a 
nemzetközi bevételekből azonban csak 0,5 százalékkal részesedünk. A világrang-
listán az érkező turisták számát illetően a 7. a bevételek alapján a 35. helyen állunk. 

A magyar turizmus elmúlt húszévi teljesítménye azonban számos erősségünkre 
is rámutat: A turizmus 300–350 ezer embernek nyújt munkaalkalmat. Több térség-
ben (pl. Budapesten, Balatonnál) a legjelentősebb gazdasági tevékenység, de más-
hol is jó lehetőséget kínál a gazdaság élénkítéséhez. A multiplikátor (megtöbbszö-
röző) hatása révén legalább hasonló vagy jobb foglalkoztatást és jövedelemképzést 
jelent, mint a gazdaság más, kapcsolódó területei. A tömegturizmus megszokott 
formái mellett (mediterrán tengerparti üdülés, magashegységi síelés, a metropoli-
szok városnéző turizmusa) az utóbbi évtizedekben felerősödtek az igények, olyan 
aktív turizmus változatok iránt, amelyek viszonylagos épségben fennmaradt ter-
mészeti területeket tárnak fel, közeli kapcsolatot biztosítanak a gazdag tradíciókkal 
rendelkező tájak és lakóik, valamint a turisták között. Megteremtődik a helyi kez-
deményezés, amely nem más, mint a helyben található természeti- és társadalmi 
értékek újra gondolása és turisztikai termékké formálása. Ezek a formák alter-
natívát jelentenek a tömegességgel szemben, megadják a személyes ismeret- és 
élményszerzés lehetőségét, valamint teret adnak az aktív sportolási, kikapcsolódási 
igények kielégítéséhez. Ezek az igények összekapcsolódnak a helyi kultúrák iránti 
érdeklődéssel és tisztelettel, lehetővé teszik a táj megkímélését, rendben tartását, és 
– lehetőség szerinti – fejlesztését is. 

A vidéki turizmus fő vonzerőiként a természet közelsége, a még élő tradíciók 
(tárgyi, szellemi, kulturális, valamint termelési hagyományok), a vidéki életmód, a 
családi miliő, az emberi kapcsolatok emelhetők ki. 
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Mindezek azonban nem egy meghatározott turizmus-változat alapját jelentik, 
hanem sokszínű, tájegységenként, településenként, de akár vendégfogadónként is 
eltérő (sajátosságaikhoz kötődő) kínálat, és annak megfelelő vidéki turizmus-
formák kialakulásához adnak jó feltételeket.  

A vidéki turizmus kínálati csomópontjai a falusi turizmustól az ökoturizmuson 
és az agroturizmuson át, egészen - a pálinka utat is tartalmazó - tematikus kínálato-
kig terjednek. Az egyes terméktípusok, amelyek lehetnek egy-egy kistérség sajá-
tosságai vagy speciális termékei, tartalmi keretüket az alábbi rövid meghatározások 
körvonalazzák.  

• Az agroturizmus: Magában foglalja elsősorban az agrártérségekbe települő, a 
mezőgazdasági adottságok és termékek értékesítésére szerveződött turiz-
must, valamint a vidéki portákon folytatott növényi és állati biotermelést és 
termék-előállítást. 

• ÖkoturizmusA turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, 
amelynél a turisták fő motivációja a természet megismerése és megóvása. 
Emellett a helyi kultúra emlékeinek megismerése is előtérbe kerül, a tanulás 
alapmotiváció. 

• Falusi turizmusA vidéki tájak és települések tradícióit bemutató, helyi össze-
fogáson alapuló kínálat, amely a helyi szállásadáson és ellátáson túl progra-
mok és rendezvények szervezését is magába foglalja. 
o Tematikus kínálatok, tematikus utak: Természeti értékek által biztosí-

tott, érdeklődésre számot tartó kínálati elemek felfűzése egy meghatáro-
zott témára. 

o Történelmi múlt közössége, műemlékek, hagyományos kereskedelmi 
kapcsolatok. 

o Táji termelési kultúrák és termékeik (sajt, bor, pálinka, gyümölcs stb.) 
bemutatása. 

o Kézműves hagyományokon és népművészeten alapuló útvonalak. 
A rurális térségek értékeinek valorizálásában kiemelt jelentőségű vidéki turiz-

mus fentebb vázolt terméktípusai mind azon alapulnak, hogy a vidéki lakosság 
felfedezte azokat az értékeket, amelyek alkalmasak arra, hogy ezek megismerése 
vagy a folyamatokba való aktív bekapcsolódás a turisták számára élményt biztosít. 
A helyi kezdeményezések tehát mára kielégítik a turistáknak azt a megváltozott 
igényét, hogy nem elég a látvány, hanem az élmény kell.    
A vonzerők azonossága azt jelenti, hogy három vonzerő csomópont köré csoporto-
sítható valamennyi tevékenység attrakció, kínálati elem alapja (1. táblázat).  
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Attrakciók A helyi kezdeményezések speciális 
termékei a vidéki turizmusban 

Kapcsolódó vidéki turizmus 
terméktípusok 

 
I. A vidék természeti 
értékei 

 
Aktív üdülés falun 

túrázás, horgászat, kerékpározás 
 
 

Üdülés a lovasudvarban 
 

Környezetbarát vendéglátó porta 
helyi termékek, 

természeti értékek 
 

 
 Természetjárás, turisztikai 

 Kerékpáros turizmus 
 Horgászat, vadászat 

 
 Lovas turizmus 

 
 Agroturizmus 
 Ökoturizmus 

 
II. A vidék tárgyi és 
szellemi öröksége 

 
Hagyományok vendégfogadó portája 

 
Gasztronómiai, kézműves, és kulturá-

lis hagyományok 
 

Csoportok vendégháza a falusi portán 
 

Falusi életmód ifjúsági porta 
A célcsoport bekapcsolódása a mg. 

munkálkodásba 
 

Gyermekbarát vendéglátó porta 
 

 
 
 

 Kulturális turizmus 
 
 
 
 

 Ifjúsági turizmus 
 
 
 

 Agroturizmus 

 
III. Az agrárium értékei 
és termékei 

 
Egészségporta 

Gyógynövények, speciális betegségek 
gyógyítása, 

biotermékek, 
reform életmód, 

egészséges helyi élelmiszerek. 
 

A „kistermelői vendégasztal” 
gasztronómiai élmények és az  

agroturizmus speciális termékei 
 

Látogatás tematikus gasztronómiai 
úton (borút szilvaút, pálinkaút… 

falusi turizmus a borutak kínálatában 
 

 
 Egészségturizmus 

 
 
 
 
 
 

 Agroturizmus 
 
 
 

 Agroturizmus 
tematikus, helyi termék utak 

 

1. táblázat: A vidéki vonzerők, a helyi kezdeményezések termékei, valamint a kapcsolódó 
további vidéki turizmus termékek rendszere 

Forrás: szerk. HANUSZ Á. (2011) 
 
3. A helyi kezdeményezés a szatmári térségben 
 
A turizmus nem lehet egy település egy kistérség, vagy egy régió egyedüli gazda-
sági-, társadalmi felemelkedésének meghatározója. Hiszem és vallom viszont, hogy 
egy halmozottan hátrányos terület felzárkóztatásához jelentősen hozzájárulhat a 
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turisztikai kínálat. Azok az elméleti tételek, amelyek számos szakirodalomban 
megfogalmazásra kerültek, arra adtak magyarázatot, hogy hogyan kell a vidék tu-
rizmusát úgy fejleszteni, hogy közben a hagyományai, népi értékei ne sérüljenek, 
érvényesüljön a helyi kezdeményezés. 

18 évvel ezelőtti célom, hogy a Szatmár–Beregi-síkság területén élő emberek 
közreműködésével hazánk néphagyomány ápolásában élen járó turisztikai mintate-
rülete jöjjön létre, ahol a természeti érték megóvása, a rendezvények szervezése, a 
turisztikai fenntartható fejlődés biztosítása mindennapi együttgondolkodásán alap-
szik. A helyi kezdeményezés az, amit nem kell megtanítani az embereknek, hiszen 
birtokolják mindazt az ismeretet, amiből turisztikai termék formálható.  Turisztikai 
desztinációt kellett megvalósítani. 

Nem lehet színvonalas turizmusfejlesztést generálni akkor, ha a helyi lakosságot 
nem sikerül turistabarát magatartásra szoktatni.  Nem elég a vendégszeretet, az 
összefogás a lényeges a közös cél érdekében. A közös programok voltak a fonto-
sak, ahol valamennyi résztvevő tudatosan tevékenykedett a Szatmári Fesztivál, 
valamint a Jeles Napok a Beregben című rendezvények sikeréért! 

A bemutatkozás, a népi gasztronómia, a népi iparművészet, a turista számára 
nyújtott egyedi élményszerzés mindig meghatározó volt és lesz a rendezvények 
életében, de kiemelném, hogy mindez hozzájárul az itt élő emberek identitástuda-
tának erősítéséhez, és a terület gazdasági felzárkózásához.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejletlensége, az agrárorientáció, ala-
csony jövedelmi- és foglalkoztatási szint, az infrastruktúra hiányossága, és e ténye-
zők következményei közvetlenül is jelentkeznek az itt élő emberek életkörülmé-
nyeiben, tudati viszonyaiban.  

A gazdasági szerkezet átalakítása során sajátos irányt jelenthet a turizmus, illetve 
annak speciális ágazata a falusi turizmus. A varázslatos tájat, a néprajz, a népi építé-
szet kincsesbányáját, műemlék templomok és kastélyok együttesét, és az itt élő em-
berek hagyománytiszteletét felhasználva lehet új turisztikai terméket előállítani. A 
termék egyúttal jövedelem-kiegészítés vagy jövedelem-szerzés lehet az itt élő embe-
reknek, amely javítja az életminőségüket. Van azonban a térségnek még ezeknél az 
értékeknél is nagyobb kincse: a szabolcsi-szatmári ember romlatlan lelkülete és ven-
dégszeretete.  

Olyan része az országnak, amely az urbanizációs ártalmak közepette is képes volt 
megőrizni a régit, az ősit s a természet szépségét, mely itt számos területen még 
érintetlenül megtalálható. A vidék kiemelkedő hatású vonzerői (a tiszta levegő, 
csend, falusi életmód, a táj érintetlensége, a természet közelsége) önmagukban nem 
elegendőek a vidéki turizmus színvonalas műveléséhez. A turizmus „közösségi alko-
tás” A falusi vendéglátásra vállalkozónak ki kell tudnia egészíteni saját lehetőségeit 
települése, tájegysége lehetőségeivel, s mindezeket összefogva, vonzó kínálattá ala-
kítani. Meg kell teremteni a helyi kezdeményezést, amely csak összefogással végez-
hető 

Bármilyen akció, program, fejlesztés azonban csak abban az esetben lehet sike-
res, ha azok, akik részt vesznek benne, valóban hisznek is a megvalósításában. 
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Nyilvánvaló, hogy egy-egy vendégfogadásra vállalkozó, falun élő ember aligha 
tudja felvirágoztatni vállalkozását, ha egyedül kell elindulnia, nem pedig egy szer-
veződés tagjaként. Nem elég a „tiszta szoba”, a kiváló főztjéről híres háziasszony, a 
gyönyörű táj és önmagában még a nyelvtudás sem. Tudni kell informálódni a keres-
letről, megszerezni a vendéget, együttműködni más vendégfogadókkal is. 

A vidéki turizmus szempontjából az esetek jelentős részében azok a települések 
a legvonzóbbak, amelyek az ipari munkahelyek hiányában és a központoktól való 
távolság miatt hátrányos helyzetűeknek minősülnek. Ilyen falvakra talál a turista a 
szatmári és beregi tájon. Falvaink fogadóképességét biztosítja az itt élő emberek 
vállalkozó-készsége. Messze földön ismert a szatmári és beregi ember vendégszere-
tete, s ennek őszinte megnyilvánulása. Az a szeretet és gondoskodás, amit ezek a 
családok nyújtanak vendégeik számára, maradandó élményt jelent. 
A vidéki turizmus hogyan hat az itt élőkre? 

• A vidéki turizmusból helyben képződik a jövedelem, és ez a lakosságot ma-
radásra ösztönzi 

• Ez a turisztikai tevékenység újfajta vállalkozásként jelenik meg falun, erő-
sítve ezzel a vállalkozói kedvet, alternatív mozgásteret nyitva a vidéki embe-
rek számára 

• A turisták érdeklődése a település esetleges felértékelődését vonja maga 
után, egyrészt a helybeliek rádöbbennek szülőfalujuk értékeire, erősödik lo-
kálpatriotizmusuk, másrészt a kereslet az ingatlanok esetében értéknöveke-
dést jelenthet 

• A falusi életstílus a programszervezés révén mobilizálódik 
• A vendégek igényei a szállásadókon kívül más vállalkozóknak is helyi pia-

cot teremtenek, pl.: szolgáltatás, szállítás, kereskedelem (helyi export). 
Sokan állítják, hogy a vidéki turizmus megmentheti az elmaradott térségeket. Ez 

nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen lehetőség fennmaradásának érdekében, de ez 
szerves része lehet az átgondolt és mindenkire kiterjedő falufejlesztési programnak. 
Tehát jelentős szerepet játszhat a hátrányos térségek lakosságának foglalkoztatásá-
ban és jövedelem-kiegészítésében  

A falvak adottságainak, sajátos vonzerőinek figyelembe vételével elkezdték a 
turisztikai létesítmények kiépítését és programok kidolgozását: pl. a kézműves 
műhelyek helyreállítását (fazekasság, faragás, szövés), a gasztronómiai fesztek 
szervezését és a turisztikai csomagok kidolgozását. A turisták termelésbe való be-
vonásának lehetősége még várat magára, de az új irányzat megköveteli majd, hogy 
a turista élményszerzésének egyik fontos eleme, hogy részesévé váljon a helyi te-
vékenységek valamelyikének. (kerti munkák, gyümölcsszedés, gyógynövénygyűj-
tés, biotermékek előállítása, stb. 
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4. Speciális programok, mint turisztikai desztinációk 
 
A helyi kezdeményezések kezdete (a filozófiaváltás) az 1990-es évek közepén kö-
vetkezett be, amikor rádöbbentek a vidéki turizmus résztvevői, hogy nem a szállás-
helyeket kell reklámozni, hanem olyan – a térségre jellemző – hagyományőrző 
programokat kell szervezni, amelyek csak az adott desztinációt jellemzik, és a tér-
ségbe vonzzák a turistát biztosítva, ezzel a térség vendégfogadóinak és szállás-
szolgáltatóinak vendégkörét is (1. ábra).  
 

 
 

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye „gasztro-feszt” rendezvényei  
Szerkesztette: HANUSZ Á. 2010. 

 
Az első rendezvény szervezői még nem akarták elhinni, hogy igazi turisztikai 

attrakciót készítenek, és olyan terméket állítanak elő, amely alkalmas a turisztikai 
piacra.  A termék, a szilvalekvár, amely évek óta a szilkékben állt és nem tudták 
értékesíteni. 

Mára megváltozott a szemlélet. Első jele az volt a fejlesztésnek, hogy egyre több 
család ültetett „nemtudom vagy penyigei” szilvafát. Bizonyítva azt, hogy kezdenek 
hinni abban, hogy a megtermett szilvából készült lekvár, mint késztermék is eladha-
tó. Mind a szilvát, mind a belőle készült lekvárt sokféle formában lehet fogyasztani. 
A szilvából frissen és aszalva szilvaételt (habart levest, kompótot) lehet készíteni. A 
lekvárral lekváros laskát (mocskos galuskát), pirított laskát, kalácsot, palacsintát, 
fánkot, gombócot, derelyét lehet tölteni, lehet puliszkára és kenyérre kenni. Min-
denképp egészséges, közkedvelt eledel. Egyedülállóan finom íze, zamata, tartóssá-
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ga, sokféle felhasználási lehetősége teszi e térség egyik legnagyobb gasztronómiai 
kincsévé.  

A magas cukortartalmú gyümölcs a szilvapálinka főzésre is igen alkalmas. A 
rendezvénnyel meghosszabbodott a szatmári térség turisztikai szezonja, és az idelá-
togató turisták azzal, hogy megvásárolják a helyben készült termékeket, megterem-
tették a „helyi exportot”.  
 
4.1. Tematikus gasztronómiai utak 
 
A „Szatmári Fesztivál” országosan követendő példaértékű gasztronómiai rendez-
vénysorozat, ami augusztus végén úgy kerül megrendezésre, hogy a turista akár egy 
hetet is a térségben tölthet, és gazdag, tartalmas rendezvények során vehet részt. 
Eközben alaposan megismerheti a Szatmári-síkság épített népi építészeti emlékeit, 
és megtapasztalhatja a szatmári emberek mérhetetlen vendégszeretetét. Ma még 
nem elfogadott kifejezés, de a fesztivált nyugodtan lehet a „Népi Ételek Útjának” 
nevezni (1–2. ábra).   
 

 
 

2. ábra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tematikus útjai  
Forrás: szerk. HANUSZ Á. (2010). 

 
Természetesen azokat a kínálati elemeket, amelyek az év minden szakában be-

mutathatók a településeken a „Szilvaút és Pálinkaút” keretében tudják a turisták 
részére bemutatni.  

A „Szilvaút és Pálinkaút” nem egy most kialakításra váró, a térségben nem léte-
ző turisztikai termék, amit ki kell találni. Azokat a tevékenységeket és késztermé-
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keket kell bemutatni, kóstoltatni és kapcsolni a térség egyéb turisztikai termékeihez, 
amelyek már évszázadok óta készülnek ezen a vidéken.  

A termékbemutatás, kóstolás nem jön létre, ha nem komplex minőségi szolgálta-
tásban gondolkodnak a vállalkozók. Fontos a szállás, az étkezés és a szabadidős 
programok megléte. Itt kapcsolódhatnak a programba azok a szállásadók, akik a 
falusi turizmus keretében már bizonyítottan minőségi szálláshellyel rendelkeznek. 
Szabadidős programot képesek szervezni, és hozzájárulnak a kulturált települési 
környezet kialakításához. 

A „Szilvaút és Pálinkaút” illetve valamennyi turisztikai kezdeményezés ered-
ményes működtetésének egyik záloga a partnerségi viszonyok kialakítása és mű-
ködtetése. Ez szemléleti kérdés, és kialakítása egy hosszabb folyamat eredménye 
lehet, megteremtve ezzel a jól működő turisztikai desztinációt a térségben. 
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MAGYARORSZÁG MINI BALATONJAI: 

GYOPÁROS 
 

BLAHÓ JÁNOS 
 

 
 
Bevezetés 
 
A víz szerepe és jelentősége tájanként más és más lehet. Napjainkban nyilvánvaló-
vá vált, hogy a természeti erőforrásokat a világgazdaság új értékrendje folyamato-
san felértékeli. A modern közgazdaságtan a tőke és a munkaerő mellett a természe-
ti erőforrásokat is termelési tényezőknek tekinti. Ezzel az értékkel való környezet-
tudatos gazdálkodás lokális és nemzeti szinten is felelősséget követel, és a gazda-
sági valamint társadalmi élet területén számos lehetőséget is kínál. A vízenergia 
megújuló erőforrás, amely mégsem korlátlan mértékben hasznosítható. Korunk 
piacgazdaságában a víz közvetve vagy közvetett módon egyben termék is. A 
Kárpát–medence geológiai adottságaiból adódóan világviszonylatban is egyedülál-
ló rétegvíz tengerrel rendelkezünk. Felszíni vizeink közül kiemelkedik a Balaton, 
ugyanakkor a varázslatos holtágakról és érdekes kis tavainkról sem feledkezhetünk 
meg. Ezt azért is fontos leszögezni, mert az Alföldön a rendszerváltozás után két 
évtizeddel még mindig a gazdasági útkeresés zajlik és jelen van a magas inaktivitás 
és munkanélküliség. A turizmus kínálta lehetőségek számbavételét szükséges 
hangsúlyozni, hiszen világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban 
növekvő ágazat. A Balaton Régió és Gyopáros adottságaiban, a felszíni és felszín 
alatti vízkészlet kínálta lehetőségekben jelen van a luxus és a minőségi tömegtu-
rizmust szolgáló komplex turisztikai értékek sokasága. 
 
 
1. Paradigmaváltás a turistaiparban 
 
Hazánkban a turizmus szereplői mindig a rövid szezonális lehetőségekre panasz-
kodtak. Budapest lépett először és valósította meg az egész éves turisztikai kínála-
tot. A legpregnánsabb vidéki példa Hajdúszoboszló irigyelt, elsősorban gyógyvízre 
épülő turisztikai szolgáltatása. Mi rejlik a csoda mögött? A turisztikai kínálat meg-
tervezése, mely multiplikáló erővel hatott és folyamatosan magába olvasztja a helyi 
kezdeményezéseket. Létrejött egy kreatív export termék. Ennek a terméknek a 
sajátossága, hogy nem a termék utazik, hanem a fogyasztó.  A versenyképes turisz-
tika terméket a magas fokú komplexitás, az attraktivitás és a kiváló minőség együt-
tesen jellemzi. A turisztikai termék különlegességét a fogyasztók percepcionális 
magatartásából adódóan jelentős érzelmi tartalma jelenti. Az emócióknak óriási 
szerepe van már a termék kiválasztásában, jelen van a termék „fogyasztásakor” és 
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hatása hosszú időre szól. A termék elemei között szinergikus kapcsolat áll fenn. A 
turisztika rendkívül komplex ágazat, releváns fejlesztése hozzájárulhat a terület- és 
településfejlesztés várt sikereihez. A turistaipar a kreatív ágazatok közé tartozik, és 
határa nem különül el élesen a többi ágazattól. A hazai turizmus területi képét vizs-
gálva (1. ábra) a vendégéjszakák száma alapján kirajzolódik a nyugat-kelet és ki-
sebb mértékben az észak-dél lejtő. Az Alföld, és ezen belül Békés megye-
turistaforgalma alacsony. A vendégforgalom döntő része a belföldi eredetű. Romá-
nia uniós tagsága érezhetően növelte az utóbbi évek külföldi vendégeinek számát. 
Gyopáros vendégforgalma az elmúlt három év átlagában, Békésben a 3–4. helyre 
elegendő. A Dél-alföldi Régióban kiszorult az első tíz legnagyobb vendégforgalmú 
település közül.    
 

 
 

1. ábra: Turistaforgalom területi képe a vendégéjszakák alapján 
Forrás: KSH (2005) CD-ROM melléklete alapján szerk BLAHÓ J. (2011) 

 
 
2. Gyopáros helyi turisztikai értékei  
 
A felhasznált és a kevésbé, vagy egyáltalán nem felhasznált értékek bemutatásával 
törekszem bemutatni Gyopáros turisztikai kínálatát és a fejlesztés lehetőségeit. 
Egyfajta szcenáriókat is igyekszem felvázolni a meglévő értékek, valamint lehető-
ségek összefüggésében.  
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2.1. Turisztikai kínálat – Az érdekes név nyomán 
 
A misztikus, a titokzatos, a meghökkentő mindig vonzó. Az átlagember Alföldről 
alkotott képébe nem illik bele a gyopár növény képe. Ez a növény az Alpesiekkel 
társított. A tó neve már egy eladható attrakció. Az attrakció értékét növelné, ha a 
tórendszer körül védett tenyészterületen pompázna.  

A tó első írásos emlékeke a török kiűzését követő katonai térképészeti munkála-
toknak köszönhető. Az 1780-ból származó térképen szerepel a „Lacus Gyaparas” 
elnevezés. A tó a nevét az egykor honos gyopárvirágtól kapta.  

Az Alföldön többféle gyopár fordul elő, úgymint: erdei gyopár, halovány gyo-
pár, homoki szalmagyopár. A szalmagyopár a homokpuszták száraz lejtőjén fordul 
elő, a Tiszántúlon nem őshonos. Az itt honos növény az iszapgyopár (2. kép) lehe-
tett, ugyanis a halovány gyopár a sós altalajokat nem kedveli. 
 

 
 

2. ábra: Iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum)  
Fotó: TURCSÁNYI G. 

 
Többek között az iszapgyopár is a fészekvirágzatúak rendjébe tartozik. A rend 

maradványai a középső oligocén rétegekben jelennek meg először, fajaira a nagy 
ökológiai plaszticitás jellemző. Az egész virágzatot murvalevelek veszik körül. A 
virágok tövében is gyakran találunk pikkelyszerű murvaleveleket Előfordulása 
iszaptársulásokban, ártereken, és nedves réteken. Évente magról kel, virágzása 
júniusra, augusztusra esik (TURCSÁNYI G. 1998). 
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2.2. turisztikai kínálat – Biodiverzitás és kulturális dimenziói  
 
Gyopáros és a hozzá kapcsolódó Kerek-tó, Kakasszék-ér, Kakasszéki-tó földtani és 
biológiai értelemben is egyfajta rezervátumnak tekinthető. A környezetvédelem 
térnyerésével és a puffer területek kiszélesítésével a környezet újraéledése is meg-
figyelhető, ami a fajok számának bővülésében is megmutatkozik. A biológiai di-
verzitás természeti és gazdasági érték, ugyanakkor hangsúlyozni kell kulturális 
dimenzióit is. Ezek az értékek termékek is egyben, és eladhatóak a turisztika pia-
cán. A minőség és árszínvonal mellet az egyediség növelheti egy adott terület tu-
risztikai vonzerejét. E tekintetben Gyopáros kínálata még a hazai viszonylatban 
sem nevezhető komplexnek, mivel többek között a terület gasztronómiáját, gazdag 
paraszti folklór hagyományait csak most kezdik újra felfedezni. Ebből egy vékony-
ka szeletet szeretettel nyújtok át a becses olvasónak. 

Orosházán még a múlt század előtt létezett a pékász, a piócás és a táragyos em-
ber, aki csomóba kötve árulta a gennyszívó táragy- vagy tályoggyökeret, ami nem 
volt más, mint az erdélyi hérics (3. ábra).  
 

 
 

3. ábra: Erdélyi hérics (Adonis x hybrida) 
Fotó: BLAHÓ J. (2008) 

 
Valószínűleg ők voltak a tájban élő, a tájból élő ember utolsó mohikánjai. A pa-

raszti konyha és folklór is több szállal kapcsolódott a vadvizek világához  
A 30–40 centiméteresre is megnövő réti csík (Misgurnus fossilis) őshonos hal a 

(4. ábra) volt a mocsaras területeknek, lápréteknek. A nedves fűszálak között 
ügyesen mozgó csík, egyedüli halunkként képes volt elviselni a vizek időszakos 
kiszáradását, és akár hetekig is kibírta a lápok nedves iszapjában átvészelve a kriti-
kus időszakokat. Ez a hal szolgáltatta az alapanyagát a ma már csak leírásokból 
ismert csíkos káposztának. 
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4. ábra: Réti csík (Misgurnus fossilis) 
Forrás: Sulinet  

 
A réti csík a levegőből is közvetlenül képes oxigént felvenni, az erekkel sűrűn 

behálózott bélrendszerén keresztül. A pákász csapda erre a tulajdonságára épült. A 
vesszőből font varsát a pákászok a vízinövénytől megtisztított és így oxigénben 
gazdagabbá váló vízbe helyezték. Ezeket a láprészeket csíkbányának is nevezték. 
Időjós halnak is hívták, mert érzékelte a légnyomásváltozást. Vihar közeledtével 
felélénkült, és tömegesen a felszínre úszott. A népi mondavilágban is szerepel, az 
aranyhal meséje és ez is a réti csíkhoz kapcsolódik. Mivel létezik egy csíkmentes, 
arany változata, ez volt a „csíkkirály”. Kifogása és azonnali visszaengedése nagy 
szerencsével járt, ugyanis nagyon ritkán lehetett találkozni a faj e különleges válto-
zatával, ez egy halász életében csak nagyon ritkán következett be. A fajnak volt 
egy teljesen fehér, albínó változata, amit „csíkdámának” neveztek és a „csíkkirály” 
párjának tekintették. 
 
2.3. Turisztikai kínálat – A tó és környékének fel nem fedezett szépségei 
 
Gyopárost földtani értékei alapján joggal sorolják a legérdekesebb kistavak közé. 
Sajnos erről, az ide érkező nagyon kevés információt kap. A dűnevonulatok között 
kialakított útvonalak a tájak mozaikján keresztül elvihetnék a vendéget a Kardos-
kúti puszta szívébe. A pusztaprogrammal és paraszti gasztronómiával kiegészítve a 
földtani kirándulás, emlékezetes nap kínálatát rejti. A tórendszert egykoron gondo-
zott liget és sétány valamint parkrészletek tagolták. Mára már csak maradványai 
láthatóak. Gyopárosnak számos híres vendége volt, közöttük jó néhány világhírű 
tudós, művész, sportoló. A „beszédes sétányok” kialakításával – amelyek a híres 
személyiségeket mutatnák be – a tórendszer közvetlen környezetében is vonzó 
turisztikai látványosságot, érdekességet lehetne felkínálni.   

A Marosnak az Alföld peremén a Dunáéval vetekedő hatalmas hordalékkúpja 
jött létre. A hordalékkúp a pliocéntől kezdve képződött és az ó-holocén végén ju-
tott a folyó a mai helyére. A Békési-hát nyugati részén, Orosházán a pliocén, ple-
isztocén és holocén rétegek 660 méter vastagságban rétegződnek a következő 
mélységtartományokban: 

• 0,0 – 1,0 m  HOLOCÉN 
• 1,0 – 650,8 m  PLEISZTOCÉN 
• 650,8 – 660,0 m  FELSŐ PLIOCÉN /LEVANTEI/  

A vándorló Maros fokozatosan dél-nyugati irányba tartott, számos meder-
reliktumot hátrahagyva. Az egyhangú vidéket az egykori folyók kanyarulatai és 
holtágai mentén sorakozó parti dűnék és övzátonyok teszik változatosabbá. A szá-
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raz hordalékkúp-felszínből a deflációs folyamatok indították meg a partidűne-
vonulatok képződését. 

A Békési-hát felszíni vizekben szegényes. Nem mindig volt ez így, a folyósza-
bályozás előtt igazi vadvízország húzódott Orosháza határában. A Maros szabályo-
zását az 1816. évi nagy árvíz után kezdték meg, ami megváltoztatta hordalékkúpján 
csordogáló érhálózat vízutánpótlását és a terület arculatát. Gyakorlatilag eltűntek 
ezek a szerteágazó ökológiai-folyosók, hisz jó néhánynál már az ér partját is fel-
szántották, és művelés alá vonták. 

A közel 2 millió hektár mocsárvilág lecsapolása és agrár-ökoszisztémává alakí-
tása miatt egyes becslések szerint a fauna és flóra fajainak legalább 60%-a szorult 
vissza „jobb esetben” a reliktum élőhelyekre, vagy pusztult ki (CZEGLÉDI B. 1996). 

A Békési-háton a víz vagy sok, vagy kevés. Az aszályos évek a talajvízszint je-
lentős süllyedését eredményezték, melynek során több reliktum erdő pusztult e, és 
az agyagréteg kiszáradása következtében több településen megrepedtek a házak 
falai. A vadvíz ország a nagy esőzések, és a gyors hóolvadás kapcsán időnként 
visszatér. Így volt ez a csapadékos 1939-es télen, amikor egymillió hold került víz 
alá. Az elöntés 1943-ban szűnt meg. Újabban az elmúlt évek nagy esőzései hatásá-
ra kirajzolódnak az egykori mederrészek.  

A kistájon jelenleg 9 természetes állóvizet tartanak nyilván. Együttes területük 
kicsi, alig haladja meg a 20 hektárt. Medencéjük sekély, ezért a kiszáradás veszélye 
is fennáll. A Gyopáros–Kakasszék-tórendszer a legnagyobb és állandónak tekinthe-
tő felszíni víz, összterülete meghaladja a 18 hektárt. 
 

 
 

5. ábra: A középső tó panorámája a strand-és élményfürdővel 
Fotó: SZŰCS L. (2010) 

 
Gyopáros önmaga is több részmedencére tagolódik, a terület átalakítása fejlesz-

tése következtében földsáncokkal választották el, és átereszekkel kapcsolták egybe 
a mai fürdő és üdülőterület egykoron összefüggő vizét. Három egység jött létre, az 
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északi tó 5 ha, a középső tó 6,6 ha (5. ábra) és a déli tó 3,6 ha területű. A tórend-
szert 130 ha erdős üdülőterület veszi körbe, ami a dűnevonulatokon helyezkedik el, 
és szegélyezi a tavakat. 

A tókörnyék mikroklímája nem minősül tipikus tóparti klímának, de a szegélye-
ző parkerdővel együtt orvosi szempontból ingerklímának tekinthető, jegyezte meg 
1869-ben DR. LÁSZLÓ ELEK községi főorvos. Személyéhez köthető Gyopáros is-
mert fürdővé való kiépítése. A tó vizének tudományos vegyelemzése mellett figye-
lembe vette az emberek tapasztalatait is. Az egykori kenderáztatót a 21. század 
elején már az „Alföld gyöngyének” nevezték és keresett fürdőhely volt.  

A tórendszer átlagos vízmélysége 1–1,5 m. A középső tó átlagos és relatív víz-
mélysége a legnagyobb, sziksóstónak tekinthető, 3000mg/l meghaladó oldott 
anyagtartalommal, amely főleg NaHCO3. Tehát a víz kationok szerint nátriumos, 
míg anionok szerint karbonát-hidrokarbonátos. 

A víz pH-értéke 8,8 és 9,6 közötti értéket mutat. Mindezek a kémiai értékek a 
Maros törmelékkúppal való kapcsolatára is utalnak, pontosabban az abból történő 
vízpótlásra. Ezt az összefüggést látszik alátámasztani az 1966 és 1969 között Oros-
házán, Gerendáson, Csorváson, Csanádapácán megtörtént csőkutas öntözővíz-
vizsgálat. Érdekes a kémhatás és a sótartalom változatos területi eloszlása a tórend-
szerben. A Szentesi úttól az északi tó felé az értékek növekednek.  

 
2.4.Turisztikai attrakció – „Csoda a mélyből” 
 
A rétegvíz a medencék belső területeire jellemző porózusos termálvíztárolókból 
nyerhető ki, szemben a hegyvidéki illetve a hegyvidékperemi karbonátos, hasadé-
kos termálvíztárolókkal. 

A hévizet kisebb mélységből és ezért olcsóbban lehet a felszínre hozni, mint 
Európa más országaiban. A geotermikus gradiens hazánkban 1 Celsius fokot 15–25 
méter között emelkedik, míg Európában csak 31–45 méter között. Erre az eltérésre 
a Kárpát-medence geológiai adottságai adják meg a választ. Hazánk felszíne alatt 
csaknem 90%-ban fordul elő víznyerő réteg. Az Alföld felszíne alatt húzódó felső 
pannon réteg egy valóságos láthatatlan tengert képez. A hidrológiai feltárások azt 
erősítik, hogy legalább 10%-át gazdaságosan ki lehet termelni. Felfoghatatlanul 
hatalmas mennyiség ez, hisz a jelenlegi fogyasztás mellett, ha 200 évig használjuk 
ezt a kincset, akkor ez az összes mennyiség mindössze1%-a. Hazánk termálvizei-
nek ásványi anyag összetétele nagyon változatos, de általában igaz, hogy kevesebb 
ásványi anyagot tartalmaznak, mint Európa más országának hasonló vizei. 

Hazánkban a 35°C hőmérsékletű, míg Európában a 20°C fölötti víz termálvíz-
ként történő elfogadása általános (ALBEL A. – UNK J. 1999). 

Az Alföld nagyszámú artézi kútjainak vízhozama és mélysége nagyon eltérő. 
Keletről nyugatra a mélység növekszik, a vízhozam pedig enyhén csökken. Az 
artézi kutak átlagos mélysége 100–200 méter, vízhozamuk 100–200 liter között 
található. Csanádapácán 39°C, Nagymágocson 96°C, Nagybánhegyesen 72°C, 
Orosházán 95°C meleg vizet (1. táblázat) tárt fel a fúró. A felszín alatti termál ten-
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ger jelentős gazdasági potenciált képvisel. A gőzfelhalmozódásokat csak néhány, 
kellően még nem kutatott nagymélységű feltárásból ismerjük. Hazánk nincs olyan 
kedvező helyzetben, mint az aktív vulkánossággal jellemezhető országok. Magyar 
viszonylatban is ritka, nagynyomású gőzelőfordulás Gádoros határában van.  
 
Minta: H-1 sz. kút  Mintavételi pont: Felszíni 
  Vízhozam [l/p]: 250 
Talpm. [m]: 93  Mintavétel dátuma: 98.07.29. 
 

V Í Z V I Z S G Á L A T I  E R E D M É N Y  
Kation mg/l mg eé/l Thán % Anion mg/l mg eé/l Thán % 

Na+ 275 11,96 84,88 NO3
- <1,0 0,00 0,00 

K+ 1,0 0,03 0,18 NO2
-
 0,05 0,00 0,01 

Li+ <0,05 0,00 0,00 Cl
- 18 0,51 3,59 

NH4
+

 0,85 0,05 0,34 Br
-
 <0,05 0,00 0,00 

Ca2+ 15,0 0,75 5,31 I
-
 0,106 0,00 0,01 

Mg2+ 15,6 1,28 9,11 F
-
 0,57 0,03 0,21 

Fe 0,49 0,03 0,19 SO4
2-

 <10 0,00 0,00 

Mn2+ <0,02 0,00 0,00 HCO3
-
 830 13,61 96.19 

    CO3
2-

    
    S

2-
 nmk   

Összesen 307,94 14,09 100,00 Összesen 843,73 14,15 100,00 
Anionok–Kationok összesen: 1157 mg/l 

 

1. táblázat: Orosháza-Gyopárosfürdő rétegvizének jellemzése 
Forrás: BLAHÓ J. (2006) 

 
A gyopárosi tavak vizének és iszapjának gyógyhatása ismert volt már a 19. szá-

zad embere előtt is. Főleg köszvényes és csúzos betegségek csillapítására volt kivá-
ló. Az első fürdőtelep 1901–1913 között létesült, a kor hagyományainak megfele-
lően elkülönített női és férfi területekkel. A két világháború között jelentős fejlő-
désnek indult, és 1927-ben az Országos Közegészségügyi Tanács javaslata alapján 
gyógyfürdő lett. A második világégés jelentősen megtörte a fejlődést. Az államszo-
cializmus időszaka csendes éveket hozott Gyopáros életében. A korszakos válto-
zást 1999 januárja nyitotta meg, amikor „A”-kategóriás gyógyfürdő minősítést 
kapott. Gyopáros korszerű, gyógy, strand és wellness részleggel rendelkezik. 
Azonban a szezonalitás és a sokszínű szolgáltatások szűk keresztmetszete korlátoz-
za a vendégszámot, pontosabban a vendégéjszakák számát Valószínű a szállodai 
kínálat bővítése csak a hiátusok felszámolásával, a kínálati sokszínűség és attrakti-
vitás növelésével válik realitássá.  
 
Összegzés 
 
A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő 
ágazat. Jövedelemtermelő képessége alapján a szénhidrogén ipar, a gépkocsigyár-
tás után következik. Gazdasági jelentőségét jelzi, hogy 1999-ben a világon meg-
termelt GDP-nek közel 12 százaléka ebből az ágazatból származott és mintegy 
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200 millió ember foglalkoztatását biztosította. Hazánkban is a közvetlen bevételek 
a GDP 5 százalékát, közvetett bevételek pedig, a GDP 10 százalékát teszik ki. 
Nemcsak a gazdaság, hanem a társadalmi fejlettség indikátora is, és fontos szerepet 
játszik az egészség, a harmonikus életvitel megóvásában valamint az egyéni ön-
megvalósításban is. Magyarország adottságai rendkívül kedvezőek Európában a 
világ legnagyobb turisztikai piacának központi részén fekszik. Hazánk a Föld leg-
kedveltebb célállomásai között a 14. helyen áll, de a bevételek nagysága szerint 
még csak a középmezőnyben, a 38. helyet foglalja el. Magyarország a világturiz-
musból a látogatók száma alapján 3–4 százalékkal, a nemzetközi turisztikai bevéte-
lekből viszont csak 1,1 százalékkal részesedik. További probléma, hogy a hazai 
kínálatból javarészt még ma is hiányoznak azok a komplex termékek, amelyek 
egyszerre több, versenyképes elemet is tartalmaznak, ennek megfelelően igényes és 
fizetőképes vendégkört vonzanak. A turizmus fenntartható fejlődésének az alapját 
szolgáló erős belföldi turizmus, gazdasági és társadalmi okok miatt még nem éri el 
a kívánt szintet. A magyarországi turizmus további hiányossága, hogy a szakértői 
számítások szerint az országban mintegy hatezer turisztikai vonzerő található, 
ugyanakkor ezeknek csupán egyharmada szerepel valamilyen szervezett turisztikai 
kínálatban. 

A turisztika kreatív gazdasági ágazat. Az egyediség az attraktivitás és a minőség 
jellemzi a keresett, az eladható turisztikai terméket. Gyopáros még mindig nem 
tudta termékként megjeleníteni egyediségét. Gyopáros értéke több mint a gyógy-
vízvagyon. Természeti különlegességek veszik körül a területet, jelentős néprajzi 
és gasztronómiai hagyományokkal, értékekkel. Jelenleg a termékkínálat nélkülözi 
ezt a komplexitást. A regionális terület-és településfejlesztés releváns tartalmi cél-
rendszerével a turisztikai szolgáltatások vonzerejét, a civil aktivitást egyaránt szük-
séges fejleszteni. A fejlesztések multiplikáló hatása pozitívan befolyásolhatja a 
súlyos problémákkal küzdő kistérség a társadalmi-gazdasági életét.         
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A BALATON A MAGYAR TELEPÜLÉSRENDSZER 

ÁTALAKULÁSI FOLYAMATÁBAN 
 

KŐSZEGFALVI GYÖRGY – TÓTH JÓZSEF 
 

 
 
Bevezetés 
 
A Balaton-térség településrendszerének formálódása egyrészt sajátos, másrészt 
része az ország településrendszerében zajló folyamatoknak, ugyanakkor közvetle-
nül és közvetve magán viseli a világtrendek nyomait is. 

Ebben az áttekintésben a világban érvényesülő megatrendek vázlatos bemutatá-
sával az a célunk, hogy érzékeltessük, a balatoni településrendszer fejlődése a fő 
irányokba mutat, annak legfeljebb befolyásolása lehetséges (és szükséges), gátlása, 
méregzöld álmok világába kergetése illúzió. Ahogy a magyar településrendszer 
formálódása szükségszerűen igazodik a világtrendekhez, azokon belül természete-
sen az európai folyamatokhoz és formációkhoz, úgy tekinthetők a balatoni térség-
ben zajló változások az országos átalakulások részeinek. 

A specifikumok természetesen mindhárom szinten érvényesülnek és időben is 
változnak. Az időbeni változások olyan értelemben is értelmezhetők, hogy az egyes 
szinteken lezajló folyamatok sajátosságai egyes fejlődési szakaszokban közelebb 
kerülnek egymáshoz, máskor az eltérések növekedhetnek. Optimális esetben a 
közeledésnek úgy kell megvalósulnia, hogy az alapvető sajátosságok megőrzése 
biztosítható legyen. E csak látszólagos ellentmondás feloldásában, a megfelelő 
szinteken zajló fejlődés optimalizálásában, az egyes szintek összehangolásában 
komoly szerepet játszhat a komplexitásra törekvő tudományos kutatás és az ennek 
eredményeit felhasználó terület- és településfejlesztési politika. 
 
 
1. Világszintű folyamatok 
 
A 21. század elejére a Föld népessége elérte a 6 milliárd főt, napjainkra pedig meg-
közelítette a 7 milliárdot. A megelőző negyed évezred alatt lényeges változások 
következtek be az egyes kontinensek között. Ezek még a stabilan első Ázsia és 
egyértelműen utolsó Ausztrália esetében is kifejezésre jutnak, amennyiben Ázsia 
részaránya kétszáz év alatt fokozatosan csökken, míg Ausztráliáé növekszik, a II. 
világháború utáni demográfiai robbanás pedig markánsan megnövelte a legnépe-
sebb kontinens részarányát: a más térségek mellett a világ két legnépesebb országát 
is magában foglaló Ázsia súlya ismét 60% fölé emelkedett. A változások leglénye-
gesebben Európát érintették: az 1900-ra fokozatosan csaknem 25%-ra növekvő 
részaránya az évszázad közepére mérséklődött, majd a 21. század elejére alig több 
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mint 10%-ra zuhant. Alacsonyabb értékek mellett, de a lényeget tekintve hasonló 
folyamat zajlott le Angolszász-Amerika esetében is: a 20. század első felére meg-
előzte Latin-Amerikát, de napjainkra lényegesen elmarad tőle, miután az utóbbi 
fokozatosan és folyamatosan növeli a súlyát. Afrika a 21. század végéig tartó visz-
szaesés után előbb lassan, majd rendkívül gyorsan javította pozícióját a Föld népes-
ségéből való részesedését tekintve és napjainkra a legdinamikusabban növekvő 
lélekszámú kontinens lett. Az ENSZ demográfiai prognózisai (változatlan para-
digmák mellett és közepes variánssal számolva) a korábbi trendek folytatódását 
vetítik a jövőbe: 2050-ben pl. már csak minden 14. ember lesz európai, viszont 
minden ötödik afrikai, 2150-ig pedig további drasztikus módosulások várhatók – 
ha valamilyen, remélhetőleg pozitív következményeket hordozó paradigma-
váltásra nem kerül sor (1. táblázat). 

 

Kontinens 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2150

Afrika 106 107 112 133 221 767 1 766 2 380

Ázsia 502 635 808 947 1 401 3 681 5 268 5 560

Európa 163 203 276 408 547 682 628 517

Latin-
Amerika 16 24 38 74 167 511 809 912

Észak 
Amerika 2 7 26 82 172 307 392 398

Óceánia 2 2 2 6 13 30 46 51

Világ 
összesen 791 978 1262 1 650 2 521 5 978 8 909 9 746

Részarány (%) 

Afrika 13,4 10,9 8,8 8,1 8,8 12,8 19,8 23,7

Ázsia 63,4 64,9 64 57,3 55,6 61,6 59,2 57

Európa 20,6 20,8 21,9 24,7 21,7 11,4 7 5,3

Latin-
Amerika 2 2,5 3 4,5 6,6 8,6 9,1 9,4

Észak 
Amerika 0,3 0,7 2,1 5 6,8 5,1 4,4 4,1

Óceánia 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Világ 
összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

 

1. táblázat. A világnépesség alakulása kontinensenként (1750–2150) millió fő 
Forrás: ENSZ és KSH (2001)alapján szerk. BECSEI J. (2005). 

 
Két évvel ezelőtt bejárta a világsajtót a hír, megragadva a laikusok figyelmét is: 

a Föld össznépességéből immár többen élnek városokban, mint falvakban. Elte-
kintve most a város-fogalom és a várossá-nyilvánítási gyakorlat rendkívüli eltéré-
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seitől (KOCSIS ZS. 2008; TÓTH J. 2008), mindenképpen rögzíthető, hogy történelmi 
fordulópontról van szó: az urbánus túlsúly egy sok tekintetben az eddigiektől kü-
lönböző helyzetet teremt. 

Ennek az új helyzetnek a legfőbb sajátosságai annak következtében jönnek lét-
re, hogy egyrészt térben és időben differenciált módon ugyan, de egyre erőteljes-
ebben érzékelhetően különböznek a rurális és urbánus terek népesedési folyamatai, 
másrészt a két tértípus közötti migráció egyre kifejezettebb.  

Az 1975–2025 közötti fél évszázad tényszerű és részben prognosztizált adatai-
nak tükrében a folyamatok eredményei és sajátosságai úgy összegezhetők, hogy 

• az urbánus terekben élők túlsúlya (az 1975–2000 közötti gyors aránynöve-
kedés és az ezredforduló utáni dominánssá válás után) 2025-re kifejezetté 
válik a Földön; 

• az első negyedszázadban tapasztalható két és félszeres urbánus növekedési 
ütem-különbség 2000 és 2025 között úgy módosul, hogy a rurális terek né-
pessége már nem nő, míg az urbánus térségek átlagos évi lélekszám-
növekedési üteme 2% fölött marad; 

• a fejlett országok urbánus népességének részesedése már 1975-ben megha-
ladta a kétharmadot, mely arány 2000-re háromnegyedre, 2025-re 84%-ra 
nőtt; 

• a fejletlen országokban a folyamat még a kezdeteknél tart: 25%-nál alig ma-
gasabb szintről csak a 2010-es évek végére éri el a túlsúlyt az urbánus térben 
lakók aránya; 

• a fejlett országokban az urbánus terek mérsékelt és csökkenő ütemű népes-
ségnövekedése a rurális térségek lélekszámának növekvő mértékű csökkené-
sével párosul; 

• a fejletlen országok urbánus térségeiben is csökken ugyan a népességszám-
növekedés üteme, de az arányszámok négyszer-ötször magasabbak a fejlett 
térségekben tapasztalhatóknál; 

• a rurális terek népességszáma a fejletlen országokban még növekszik, de az 
évi átlagos ütem a két negyedszázadban már tízszeres eltérést mutat, napja-
inkra lényegesen csökkent; 

• az általában véve fejlettnek minősíthető kontinensek (Európa, Észak-
Amerika, Ausztrália és Óceánia) közül egyedül az utóbbiban tapasztalható a 
rurális terek népességének növekedése; 

• figyelemre méltó az Európa és Észak-Amerika között megmutatkozó fejlő-
dési ütem-különbség megnyilvánulása az adatokban; 

• ez mutatkozik meg Latin-Amerika, Ázsia és Afrika viszonyszámaiban és 
ütem-differenciáiban is, mintegy előre vetítve a népesedés jövőbeni inter-
kontinentális eltéréseit (2. táblázat). 
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  A résznépesség szintje (%) A résznépesség átlagos évi 
növekedése (%) 

Világ 1975 2000 2025 1975–2000 2000–2025 

Urbánus 37,7 47,5 61,1 2,57 2,19 

Rurális 62,3 52,5 38,9 0,97 0 

Fejlett országok           

Urbánus 69,8 76,3 84 0,86 0,56 

Rurális 30,2 23,7 16 -0,45 -1,4 
Fejletlen orszá-
gok           

Urbánus 26,7 40,7 57,1 3,66 2,75 

Rurális 73,3 59,3 42,9 1,13 0,11 

Afrika           

Urbánus 25,2 37,3 53,8 4,37 2,08 

Rurális 74,8 62,7 46,2 3,81 1,13 

Ázsia           

Urbánus 24,6 37,7 54,8 3,46 2,63 

Rurális 75,4 62,3 45,2 1 -0,15 

Latin-Amerika           

Urbánus 61,3 76,6 84,7 2,86 1,61 

Rurális 38,7 23,4 15,3 -0,04 -0,47 

Észak-Amerika           

Urbánus 73,9 77,4 84,8 1,18 1,11 

Rurális 26,1 22,6 15,2 0,4 -0,82 

Óceánia           

Urbánus 71,8 70,3 74,9 1,34 1,42 

Rurális 28,2 29,7 25,1 1,64 0,49 

Európa           

Urbánus 67,1 75,1 83,2 0,76 0,34 

Rurális 32,9 24,9 16,8 -0,82 -1,63 
 

2. táblázat. A városodás üteme és arányai a Földön (1975–2025) 
Forrás: UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK alapján szerk. TÓTH J. (2011) 

 
A globális világot létrehozó, vagy annak létrejöttét lényegi módon előmozdító 

folyamatok egymással szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak, bonyolult 
ok-okozati összefüggés-rendszerben működnek. Ezek közül egyike a legfontosab-
baknak az okként és okozatként egyaránt értelmezhető urbanizáció, mely a meny-



 

 
167 

A Balaton a magyar településrendszer átalakulási folyamatában 

nyiség oldaláról, a városodás adatai alapján viszonylag jó pontossággal nyomon 
követhető. A globalizáció korában különösen felgyorsult a nagyvárosok növekedé-
se és megerősödtek azok a folyamatok, amelyek e városok funkcionális gazdago-
dásához, sokoldalú jelentőségük növekedéséhez, a településrendszer többi elemé-
nek összességéből, a településállományból való kiemelkedésükhöz vezettek. A 
nagyvárosok szuperszintjéhez tartozó mega-city-k, és méginkább az elemeik szoros 
kölcsönhatásában, de egységes entitásként működő megalopoliszok azzal párhu-
zamosan, hogy a termelés, az irányítás, a pénzügyi folyamatok egyre inkább túllép-
ték a nemzeti kereteket, a multi- és szupranacionális vállalatok székhelyeivé, a 
nemzetközi pénzügyi rendszer központjaivá, az innovációk legteljesebb körének 
gócaivá válnak. Ez a nagy horderejű folyamat hierarchia-szintek (globális, konti-
nentális, makroregionális) szerint differenciált, időben is tagolódik és a világgazda-
ság súlypont-áthelyeződéseinek megfelelően dinamikáját tekintve is sokszínű. Né-
hány kisebb, összegző jellegű kérdéskör érintése után ezekre a lényegi kérdésekre 
térünk vissza. 

Az össznépességre, a városi lakosság számára és arányára, valamint a legna-
gyobb népesség-koncentrációra vonatkozó adatok és azok lassan rendszeressé váló 
korrekciói teszik elfogadhatóvá egy számos forráson és vizsgált trenden alapuló 
saját számítás eredményeinek közlését is. Ezek a becslések annyiban is eltérnek az 
eddigi adatsoroktól, hogy nem éles határokon alapuló kategóriákkal operálnak, 
hanem szélesebb, átmeneti sávokkal elkülönülő csoportokat vesznek figyelembe 
(3. táblázat). 

 
Klasszisok 

Népességszám-határ 
(millió) 

Az agglomerációk 
száma (db) száma 

jellemző 
népessége 

(millió) 
I. 1 0,75–1,25 139 
II. 1,5 1,25–1,75 111 
III. 2 1,75–2,50 72 
IV. 3 2,50–4,00 78 
V. 5 4,00–6,00 32 
VI. 7,5 6,00–9,00 24 
VII. 10 9,00–12,00 12 
VIII. 15 12,00–17,00 7 
IX. 20 17,00–23,00 11 
X. 34,2 Tokyo 1 

I–X. összesen: 487 
 

3. táblázat. Napjaink agglomerációi a Földön klasszisok szerint (2010) 
Forrás: szerk. TÓTH J. (2011) 

 
Ezzel a módszerrel közel félezer milliós vagy népesebb város különíthető el 

mintegy másfél milliárd lakossal. Ezek fele kétmilliónál kisebb lélekszámú (300 
milliós népesség-koncentráció) további 150 két-, illetve hárommilliós (közel 400 
milliós összlakossággal). A táblázat elit-csoportját a 31 mega-agglomeráció adja, 
tízmillió körüli és annál több lakossal, együttesen közel félmilliárd főt koncentrál-
va. 
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A Világbank néhány évvel korábbi (2004-es) összeállításában 25 megacity sze-
repel. Ezek területi elhelyezkedése egyrészt jelzi a korábban urbanizálódott fejlett 
térségeket (Európa, Észak-Amerika), Japán és holdudvara kiemelkedését (Japán, 
Dél-Korea, Fülöp-szigetek), az indiai szubkontinens változásait, az átmeneti státu-
szú világrészeket (Dél-Amerika) és a legfejletlenebb kontinens, Afrika felzárkózási 
kísérletének kezdetét is. Az óriás-városok, illetve agglomerációk tehát egyrészt az 
urbanizált terek szerves fejlődésének produktumai, másrészt a túlnépesedett rurális 
terek „kilökött” lakosságának szükség-koncentrációi (6. ábra). 

A globalizációval válik kifejezetté a nagyvárosok szoros és sokrétű kapcsolat-
rendszerrel jellemezhető szuperkoncentrációja, a megalopoliszok formálódása. Az 
első megalopoliszt az Egyesült Államok ÉK-i tengerpartján írták le és értelmezték 
(GOTTMANN, J. 1964). Ez a mintegy 800 km hosszan elnyúló „Boswash”, a Bos-
tontól Hartfordon, New Yorkon, Philadelphián, Baltimore-on át Washingtonig érő, 
szűken számolva is legalább 65 millió lakost koncentráló óriástelepülés a világnak 
az a térsége, ahol a globális hatású döntések sora születik, ahol a tudományos kuta-
tás, a pénzügyi tevékenység, a politikai, gazdasági, társadalmi innovációk lehető-
sége a leginkább adott, intézményrendszere és infrastruktúrája kiépült. A későbbi-
ekben többen külön megalopoliszként írják le a Milwaukee – Chicago – Detroit – 
Cleveland – Buffalo – Hamilton – Toronto – Montreal – Ottawa várossort, többen 
pedig úgy fogják fel, hogy a felsorolt városok együttes térsége szorosan kötődik a 
Boswash-hoz, mintegy annak kiteljesedése. Itt említendő az is, hogy az Egyesült 
Államok nyugati részén is értelmezhető egy megalopolisz (Sansan = San Fransisco, 
Sacramento, Los Angeles, San Diego), sőt a Mexikói-öböl térségében is formáló-
dik egy (Dallas, Fort Worth, Houston, New Orleans). Egyes források (Editions 
Atlas 2007–2009) az eddig felsoroltak egészét tekintik egy megalopolisznak 
(1. ábra). 

A másik, az előbbitől térben mindenképpen független megalopolisz Japánban 
alakult ki. A Tokaydo – Senyodo település-óriás közel ezer km hosszan terül el, és 
olyan városokat foglal magába, mint Chiba, Tokyo, Yokohama, Kawasaki, 
Yokosuka, Gifu, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Hirosima, Kitakyushu, Nagasaki – 
együttesen több mint 55 millió lakossal, az ország össznépességének közel felével. 
Világfunkciói, ha nem is olyan globálisak, mint a Boswash-éi, számottevőek és egy 
földi makrorégióra vonatkozóan dominánsak. 
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1. ábra: Az Amerikai Egyesült Államok 50 milliós agglomerációja (SMSA) 2005-ben 
Forrás: CARTOGRAPHIA (2006) és UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 

 
A Föld harmadik megalopolisza Európa nyugati részén alakult kis. A szintén 

mintegy ezer km hosszanti kiterjedésű, de helyenként több száz km szélességű 
óriás-település közel 50 millió lakost tömörít és Manchestertől Liverpoolon, Bir-
mingham-en, Londonon, a Benelux-térségen, Párizson, a Ruhr-vidéken, Frankfur-
ton, Stuttgarton, Zürichen át Milanoig terjed. A felsorolt városok jelzik mindazon 
pénzügyi, tudományos, gazdasági és egyéb funkciók világ egészén, koncentráltab-
ban a Föld egy makrotérségén kiteljesedő súlyát, melyek allokációja a 
megalopolisz jelentőségét vitathatatlanná teszik (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra: Az „európai pentagon” 
Forrás: EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE (2009) 
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Természetesen nem véletlen, hogy a mai világgazdaság térbeli konfigurációjá-
ból kiemelkedő triád szinte visszaköszön a megalopoliszok számában és elhelyez-
kedésében. Ezek a térségek az integrált gazdasági erőforrások és teljesítmények, 
valamint az egymás közötti és a Föld többi részére kiterjedő kapcsolatrendszerük 
révén gócai a világgazdaságnak, mely centrum-szerep viszont a városok, óriás-
agglomerációk, megalopoliszok útján, a bennük koncentrált irányító – szervező – 
innovatív – hatalmi funkcióikon keresztül manifesztálódik. A világ, benne a világ-
gazdaság folyamatos, lassúbb – gyorsabb változási szakaszokon át megvalósuló 
átformálódása ugyanakkor természetessé teszi azt is, hogy a harmadik évezred 
elejére kialakult kép (3. ábra) sem tekinthető maradandónak, új és újabb tendenci-
ák színesítik a fejlődés strukturális és térbeli képét is. 

 

 
 

3. ábra: A világ megalopoliszai és kapcsolódásaik 
Forrás: EDITIONS ATLAS (2007–2009) 

 
Nem vitatható, hogy új szereplőkként jelennek meg a világgazdaság színpadán a 

gyors növekedéssel és lényeges strukturális átalakulással kitűnő ún. BRIC-államok. 
A rövidítés Brazíliát, Oroszországot (Russia), Indiát és Kínát (China) jeleníti meg. 
Ezek az államok kötődnek ugyan a világgazdasági triád valamely tagjához, de erő-
södő önállósággal, egyre többoldalú saját kapcsolatrendszert működtetnek. A vi-
lággazdasági triád elemei és a Föld három megalopolisza közötti összefüggés ana-
lógiájára nem nehéz észrevenni, hogy a történeti fejlődés sajátosságainak megfele-
lően vagy előre, jelzésszerűen, vagy utólag, konzekvenciaképpen a BRIC-
országokban is megjelennek a megalopolisz-képződés kezdeti stádiumai. Az első 
típusra Latin-Amerika és a Szovjetunió (Oroszország), a másodikra Kína és India 
jelenthet példát. Ha viszont ez az akár ok-okozati, akár párhuzamos fejlődésként 
jellemezhető kapcsolat a világgazdasági gócterületek és a megalopoliszok között 
fennáll, lehetőségünk adódik egyfajta prognózisra is. Ennek valószínűbb, időben 
közelebbi változataként utalhatunk a DK-ázsiai megalopolisz körvonalazódására, 
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vagy egy közel-keleti (arab) óriás-település kialakulásának lehetőségére, Bangkok, 
Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Shi Minh-város, Szingapur, Jakarta, Surabaya, illetve 
Kairó, Rijadh, Amman, Dubai, Baghdad, Kuwait jelentőségének növekedésére. Az 
őket emelő nemzeti és nemzetközi gazdasági, kulturális, vallási tényezők hosszabb 
távon is megmaradandónak látszanak lenni, így a fenti fejleménnyel célszerű szá-
molnunk (4. ábra). 

 

 
 

4. ábra: Az új megalopoliszok illeszkedése a mega-kapcsolatrendszerbe 
Forrás: EDITIONS ATLAS 2007–2009. alapján szerk. TÓTH. J. (2011) 

 
Más kérdés, hogy hosszabb távon, a ma még bizonytalanul átlátható jövőben 

újabb térségek (Dél-Afrika, Ausztrália, Közép-Amerika) kerülhetnek előtérbe, így 
a világgazdaság térszerkezeti alakulásának, a megalopoliszok képződésének és a 
két, azonos gyökerű folyamat közötti kölcsönhatások vizsgálata továbbra is fontos 
feladatunk lehet. 

Ez az a világgazdasági és globális urbanizációs háttér, melynek ismerete és fi-
gyelembe vétele minden nemzeti stratégia kimunkálásakor elengedhetetlen éppúgy, 
mint egyes kiemelt régiók fejlesztési politikájának megfogalmazásakor. 

 
 

3. Országos tendenciák 
 
Az 1870-től áttekintett 140 esztendő alatt Magyarország lélekszáma ötmillióról 
tízmillióra emelkedett. A népességszám-növekedés – népszámlálási időpontok 
szerint – 1941-ig eltérő ütem mellett ugyan, de folyamatos volt, majd a II. világhá-
ború és a vele kapcsolatos, a népességet markánsan érintő események következté-
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ben, 1949-re csökkenés következett be. Az újra meginduló, állami intézkedésekkel 
is ösztönzött, egyre csökkenő ütemű lélekszám-növekedés 1980-ig tartott, majd az 
ország népességszáma mind a mai napig tartós fogyásba ment át. A csúcsot 1981-
re érte el több mint 10,7 millió fővel, míg az utóbbi években csak a pozitív nem-
zetközi vándorlási egyenleg tudja a lélekszámot tízmillió fölött tartani.  

A városok mindvégig egyre növekvő szerepet töltenek be az ország népesedé-
sében. A nemzetközi városi jogú településeket alapul véve 1870-ben alig több mint 
egymillió, ma pedig közel hétmillió ember tekinthető urbánusnak. A ma városi 
jogállású települések adatainak visszavetítésével a helyzet annyiban változik, hogy 
az induló időpontban több mint kétmillió városi lakos az 1980-as évek közepén 
közel 7,3 millióra nő és csak ezután csökken a mai hétmilliós értékre. 

A városi lakosság számának változását tekintve ez azt jelenti, hogy a viszony-
szám – tükrözve az urbanizáció erejét – kereken 20%-ról megközelítően 70%ra 
nőtt – ha a mindenkori városokat vesszük számba. Ez esetben szembetűnők a ma-
gyar urbanizációs folyamat sajátos szakaszai is: az első világháborúig tartó gyors 
növekedés (a városi lakosság aránya másfélszeresére nő), a két világháború közötti 
stagnálás (az urbánus-arány 30%-os marad), majd a II. világháború utáni gyors, 
társadalmi-gazdasági folyamatokon túl politikai intézkedésekkel is segített 
városodás (a viszonyszám 1970-re mintegy 45%, mára közel 70%). 

A mai városi jogú települések adatainak visszavetítésével némileg árnyaltabb 
képet kapunk. Az urbanizációs folyamatok magasabb arányszámmal (40%) indul, 
kisebb ingadozásokkal jut el az extenzív városnövekedés 1980 körüli csúcsérték-
éhez, majd napjainkig lényegében stagnál. Ebben a két különböző megközelítésben 
az is megnyilvánul, hogy városi jogú települések a korszakokon átívelő módon sem 
mindig ténylegesen urbánus jellegűek voltak, a demográfiai folyamatok kedvezőt-
lenre fordulása is megmutatkozik és az utóbbi időszak adataiban a rendszerválto-
zást kísérő gazdasági átrendeződés városi lélekszámot hátrányosan befolyásoló 
következményei is tükröződnek.  

A városi jogállású és a ténylegesen urbánus jellegű települések hazai gyakorla-
tunkban megvalósuló éles eltérését a makroregionális adatok különösen jól mutat-
ják. Jellemző példa: 1870-ben az Alföldön csaknem félmillió, ugyanakkor Észak-
Magyarországon mindössze 80 ezer városlakó volt, de még a Pest-Budát magába 
foglaló Központi Régióban is csak háromnegyede, mint az abban a korban kifeje-
zetten rurális jellegű Alföldön. A makrorégiók közötti különbség a későbbi, ismert 
irányú és arányú folyamatok hatására lényegesen változik, esetenként a visszájára 
fordul. Ezek a differenciák – bár tompított formában – akkor is érzékelhetőek, ha a 
mai városok visszavetített népességszámával operálunk (4. táblázat). 

Magyarország lélekszáma kétszeresére nőtt a 140 esztendő alatt. A növekedés 
úgy következett be, hogy amíg a rurális térségek lakossága közel 4 millióról alig 
több mint 3 millióra csökkent, addig az urbánus térségek népessége hatszorosára 
nőtt. A regionális differenciák számottevő és időszakonként is sajátosságokat mu-
tatnak. Legdinamikusabb lélekszám-növekedéssel a Központi Régió tűnik ki, 
amely Budapest világvárossá fejlődése, majd agglomerációjának kialakulása kö-
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vetkeztében több mint 350%-kal nagyobb népességet koncentrál az időszak végén, 
mint annak kezdetén. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a városi lakosság növe-
kedési üteme nem itt, hanem a Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legmaga-
sabb annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben az agglomeráció egyre több tele-
pülése kap városi rangot. 

 

Évek Régiók Központi 
régió Dunántúl Észak-

Magyarország Alföld Együtt 

1870 

Összlakosság 232,2 1929,6 712,9 1736,6 5011,3 

Akkori városi lakosság 358,3 216,3 80,1 457,5 1112,2 

Mai városi lakosság 464,5 554,1 205,5 1005,1 2229,2 

1900 

Összlakosság 1311,6 2352,2 878,3 2312,4 6854,5 

Akkori városi lakosság 344,5 334,3 125,6 618,8 2013,3 

Mai városi lakosság 1086,6 776,2 307,9 1353 3523,7 

1920 

Összlakosság 1803,8 2550 1013,1 2620 7886,9 

Akkori városi lakosság 1312,1 419,3 159,8 763 2654,2 

Mai városi lakosság 1533,4 911,7 377,3 1555,9 4378,3 

1945* 

Összlakosság 2277,3 2767,8 1161,7 2998 9204,8 

Akkori városi lakosság 1680,6 515,4 225,3 851 3272,3 

Mai városi lakosság 1969,8 1062,9 445,7 1708,2 5186,6 

1970 

Összlakosság 2879,7 3087,3 1351,3 2982,7 10301 

Akkori városi lakosság 2140,5 1108,3 455,7 1156,5 4861 

Mai városi lakosság 2540,2 1551,6 645,9 1876,3 6614 

1985 Összlakosság 3020 3190 1360 3010 10580 

** Akkori városi lakosság 2265,9 1549,7 581,2 1382,8 5779,6 

Mai városi lakosság 2654 1864,9 724,5 2021 7264,4 

2000 Összlakosság 2861,8 3117,3 1290,4 2928,8 10198,3 

*** Akkori városi lakosság 2215,3 1757,5 641,8 1880,5 6495,1 

Mai városi lakosság 2471 1843,4 681,4 2001 6996,8 

2008 Összlakosság 2897,3 3062,9 1236,7 2846,5 10045,4 

**** Akkori városi lakosság 2421,2 1833,1 658,2 1968 6880,5 

Mai városi lakosság 2421,2 1833,1 658,2 1968 6880,5 
 

4. táblázat: Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai)  
lakosságának alakulása /1000 fő (1870–2009) 
*1949, **Becslés, ***2001, ****2008.01.01. 

Forrás: szerk. TÓTH J. (2011) 
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Az Alföld az időszak elejét jellemző gabonakonjunktúra és infrastrukturális fej-
lődés következtében kedvező dinamikával tűnik ki, de később mind az összlakos-
ság, mind pedig az urbánus népesség növekedése tekintetében elmarad a többi 
makrorégiótól. Az 1980-as évektől az össznépesség minden régióban csökken és 
hasonló helyzet alakul ki az urbánus lakosság esetében is. A csökkenési ütemdiffe-
renciák jellegzetesek: először az államszocialista időszak legfejlettebb, ipari jellegű 
régiói (Központi Régió, Észak-Magyarország) vesztettek a legnagyobb arányban 
korábbi lélekszámukból, majd – már a 21. században – helyreállni látszik a „rend”: 
a Központi Régió és a Dunántúl revitalizációja sikeres, míg – bár helyzetük a múlt-
hoz képest javul – Észak-Magyarország és az Alföld társadalmi-gazdasági problé-
máinak érdemi enyhülése várat magára és ez a helyzet a népesedésben is tükröző-
dik. 

A városi lakosság növekedési üteme régiónként és időszakonként igen nagy 
mértékben eltér. Ebből a szempontból a Központi Régió vezet – bár egyre csökke-
nő lendülettel – egészen a II. világháborúig, de onnan – az extenzív iparosítás 
nyomán – a Dunántúl és Észak-Magyarország tör az élre (az 1970-ig terjedő idő-
szakban urbánus lakók száma megduplázódik!), míg az évezred utolsó másfél évti-
zede (a várossá nyilvánítások nyomán) az Alföldé. 

A 21. század első évtizede (alacsony dinamikával) az újrarendeződésé, de a mai 
városállomány visszavetített adatai alapján már negatív értékek mellett (5. táblá-
zat). 

1870-ben 42 olyan település volt Magyarország mai területén, amely városi jog-
állással rendelkezett. Ez a szám a 19. században – dacára a közigazgatás polgári 
reformjának – már nem változott. 1920-ig további kettő, 1945-ig újabb hat telepü-
lés kapott városi jogokat. Innen kezdve a várossá nyilvánítások felgyorsultak, így 
1986-ra már több mint kétszer annyi városunk volt (108), majd 2009-re ez a szám – 
újabb háromszoros növekedéssel – 328-at ért el. A regionális különbségek is szá-
mottevőek: a vizsgált 140 év során az Alföldön kezdetben (egy évszázad alatt!) 
mindössze héttel nőtt a városok száma, majd utána közel százzal és a 1870-es húsz-
szal szemben meghatszorozódott és elérte a 121-et. Ugyanakkor ez a legalacso-
nyabb regionális növekedési ráta: a többi három makrorégióban meghaladja 
(Észak-Magyarország) vagy megközelíti (Központi Régió, Dunántúl) a tízszeres 
arányt. 

A városállomány növekedése természetesen együtt járt a városok sűrűsödésével. 
Általánosságban ezt a folyamatot a két végponton az az adatpár jellemzi, hogy 
1870-ben 1000 km2-re alig fél város jutott, míg 2009-re ez a szám 3,5-re nőtt. A 
régiók egymáshoz viszonyított arányszámai lényegében nem változtak, a városodás 
mutatói megközelítően azonosan alakulnak. 
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Évek Régiók Központi 
régió Dunántúl Észak-

Magyarország Alföld Együtt 

1870-
1900 

Összlakosság 107,5 21,9 23,2 33,2 36,8 

Akkori városi lakos-
ság 106,8 54,6 56,8 35,3 81 

Mai városi lakosság 133,9 40,1 49,8 34,6 58,1 

1901-
1920 

Összlakosság 37,5 8,4 15,3 13,3 16,5 

Akkori városi lakos-
ság 40,4 25,4 27,2 23,3 31,8 

Mai városi lakosság 41,1 17,5 22,5 15 24,3 

1921-
1945 

Összlakosság 26,3 8,5 14,7 14,4 15,2 

Akkori városi lakos-
ság 28,1 22,9 41 11,5 23,3 

Mai városi lakosság 28,5 16,6 18,1 9,8 18,5 

1946-
1970 

Összlakosság 26,5 11,5 16,3 -0,5 11,9 

Akkori városi lakos-
ság 27,4 115 102,3 35,9 48,5 

Mai városi lakosság 29 46 44,9 9,8 27,5 

1971-
1985 

Összlakosság 4,9 3,3 0,6 0,9 2,7 

Akkori városi lakos-
ság 5,9 39,8 27,5 19,6 18,9 

Mai városi lakosság 4,5 20,2 12,2 7,7 9,8 

1986-
2000 

Összlakosság -5,2 -2,3 -5,1 -2,7 -3,6 

Akkori városi lakos-
ság -2,2 13,4 10,4 36 12,4 

Mai városi lakosság -6,9 -1,1 -5,9 -1 -3,7 

2001-
2008 

Összlakosság -0,5 -1,4 -2,9 -1,8 -1,5 

Akkori városi lakos-
ság 7,4 2 1 2,5 3,9 

Mai városi lakosság -3,7 -2,8 -4,8 -3,7 -3,6 

1870-
2008 

Összlakosság 353,5 59,4 75,6 65,6 100,5 

Akkori városi lakos-
ság 664,3 828,8 809,6 421,2 606,7 

Mai városi lakosság 664,3 828,8 809,6 421,2 606,7 
 

5. táblázat: Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai)  
lakosságváltozási üteme (1870–2008, %) 

Forrás: KSH-adatok alapján szerk. TÓTH J. (2011) 
 

A várossá nyilvánítások gyakorisága alapján a vizsgált időszak több kisebb in-
tervallumra bontható. Az első harminc évben nincs ilyen aktus, míg a második húsz 
évben kettőre is sor került. A harmadik időszak negyed évszázada már hat új város-
sal gyarapítja az állományt, a negyedik 25 éves intervallumban pedig már 23 új 
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város születik. A következő 15 év (1971–1985) átmeneti jellegű és 35 új várost 
avat. Az 1986–2009 közötti időszak közel negyedszázada jelenti a csúcsszintet: 
ekkor 220 új várost avatnak Magyarországon, lényegesen többet, kétszer annyit, 
mint amennyi addig létezett (108). Más megközelítésben: amíg a 20. század elején 
egy évben átlagosan 0,1 várossá nyilvánítás jutott, tehát tíz évenként került sor egy 
új város avatására, addig a század végén és a 21. század elején évente átlagosan 
kilenc új város született. (Ha figyelembe vesszük, hogy a választások évében nem 
került sor várossá nyilvánításra, így minden negyedik év kiesik, ez a szám még 
nagyobbra nő.) 

Az Alföld és a Dunántúl áll az élen a makrorégiók közül nagyjából azonos ér-
tékkel, bár csúcs-intervallumukat nem azonos időszakban érik el. A Központi Ré-
gió az agglomerációs fejlődés felgyorsulásával, a szuburbanizáció megerősödésé-
vel az utóbbi évtizedekben megkezdte a felzárkózást, ami viszonylag rövid idő alatt 
látványos eredményekhez vezetett. 

1870-ben egy átlagos magyar városban 26,5 ezer fő élt. Ez az érték a Központi 
Régió közel 72 ezres és a Dunántúl alig 17 ezres átlagos városi lélekszáma és az 
Alföld, valamint Észak-Magyarország országostól alig elmaradó adatának eredője-
ként jött létre. Az átlagértékek száz éven át, egészen 1970-ig országosan és regio-
nálisan egyaránt növekedtek (az átlagos magyar városban 1970-ben már csaknem 
67 ezren éltek), a Központi Régió (természetesen elsősorban a főváros mentén) 
magasan kiemelkedett, míg a másik három makrorégió megközelítően 40 ezer fős 
szinten nivellálódott. A második szakasz négy évtizede alatt viszont (természetesen 
elsősorban a várossá nyilvánítások egyre gyakoribbá válása révén) látványosan 
csökkent az átlagos magyar város lélekszáma és napjainkra a 140 évvel ezelőtti 
értéknél is alacsonyabban, 21 ezer főnél állapodott meg. A regionális különbségek 
is csillapultak: a Központi Régió az 1970-es csúcséveinek (356,8 ezer fő) mintegy 
hatodával (49,4 ezer fő) vezet, míg a többi régió 15–16 ezer fő körüli átlaglélek-
számot tud felmutatni. Nem kétséges, hogy a várossá nyilvánítások folytatódnak, 
ami – természetes következményként – maga után vonja az átlagos népességszám 
további csökkenését is. 

A 140 év alatt a városi lakosság arány 22,2%-ról 68,5%-ra nőtt. Ebben az 
aránynövekedésben összegződött a meglévő városok gyakran igen nagy mértékű 
migrációs nyeresége, ennek korspecifikus volta miatt a megnövekedett természetes 
szaporodás, a nem városi jogállású települések városokba csatolása, majd végül 
egyes központi szerepkört betöltő községi/nagyközségi jogállású települések város-
sá nyilvánítása. A lassú aránynövekedés a II. világháború után gyorsul fel és ettől 
kezdve jut egyre nagyobb szerephez a várossá nyilvánítás. 
Ragaszkodva a népszámlálási időpontokhoz, az eltelt időszak így átfogható 131 
évét (1870–2001) együttesen tekintve és a városodási különbségeket vizsgálva 
érdekes megállapításokat tehetünk. A népességszám-változás ütemkülönbségeire 
vonatkozóan ezek közül az alábbiak emelhetők ki: 

• a különbségek óriásiak: a többször tíz százalékos lélekszám-csökkenéstől a 
több mint 230-szoros népességszám-növekedésig terjednek; 
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• van olyan városunk is, amely egyáltalán nem létezett az elemzett korszak 
kezdetén: Sándorfalvát a településüket elpusztító tiszai nagyárvíz (1879) 
után alapították Algyő lakói a Palavicini-birtokon; 

• 19 olyan városunk van, amelynek 2001-ben kevesebb lakosa volt, mint ti-
zenhárom évtizeddel azelőtt; 

• a legnagyobb arányban Gönc veszített lélekszámából (38%), de további há-
rom város (Mindszent, Dunaföldvár, Abaújszántó) népessége negyedével, 
további kettőé (Battonya, Nagybajom) ötödével csökkent; 

• a népesség-vesztett városok egy csoportja a hagyományos agrárszerepkör 
helyébe nem (vagy elégtelen mértékben) tudott más funkcióra szert tenni e 
hosszú időszak alatt sem (Túrkeve, Gyomaendrőd, Körösladány, Füzes-
gyarmat, Nagybajom, Szarvas, Tótkomlós); 

• a strukturális váltás elmaradásának következményével küszködő városok kö-
zül Szarvas és Tótkomlós esetében a szlovák-magyar lakosságcsere társa-
dalmi szerkezet-romboló hatása is szerepet játszott; 

• külön csoportot képeznek azok a városok, amelyek korábbi funkcióikat a 
vízre telepítették és a vasúti közlekedés dominánssá válása forgalmi árnyék-
ba szorította őket (Dunaföldvár, Dunavecse, Adony, Mindszent, Abádsza-
lók); 

• tartós válságba kerültek a Tokaj-Hegyalja bortermelésre, az azt szolgáló ipa-
rokra és a borkereskedelemre szakosodott kisvárosai is (Tokaj, Gönc, Abaúj-
szántó); 

• a hátrányos helyzetbe került városok sajátos csoportját alkotják végül a tria-
noni határ mellé került kisebb-nagyobb települések is (Battonya, Makó, 
Bácsalmás, Létavértes); 

• véletlen egybeesés, hogy ugyancsak 19 azon városaink száma, amelyek ext-
rém lélekszám-növekedést produkáltak (ha az extremitást tízszeres vagy na-
gyobb növekedésként értelmezzük); 

• az időszak legnagyobb arányban növekvő városa Szigethalom (23 292 %); 
• a növekedési ütem szerinti sorrend első hat helyén a budapesti agglomeráci-

óhoz tartozó városok állnak, mint a gyorsan növekvők legdinamikusabb cso-
portja; 

• a vidéki nagyvárosok körül formálódó agglomerációs gyűrű városainak lé-
lekszáma a budapestieknél mérsékeltebben ugyan, de a környékhez és a lét-
rehozó nagyvárosukhoz képest gyorsan nő; 

• néhány bányaváros extrém mértékben nő (Tatabánya, Komló, Oroszlány), 
bár legdinamikusabb intervallumuk nem esik egybe; 

• a többi bányaváros (Dorog, Ajka, Salgótarján, Ózd) is több mint ötszörös lé-
lekszám-növekedést ért el; 

• külön kategóriát képviselnek a II. világháború utáni extenzív iparfejlesztés 
szocialista városai (Kazincbarcika, Százhalombatta, Dunaújváros, Tiszaújvá-
ros), jellemzően 10–15-szörös lélekszám-növekedéssel; 
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• két település képviseli az állami agrárfejlesztés gyors népességszám-
növekedésben máig is kitűnő eredményeit: Mezőhegyes lélekszáma 14-
szerese, Bábolnáé 5 és félszerese az 1870-esnek; 

• az ugyancsak külön típust jelentő Martfűt a telepített cipőipar, Balatonfűzfőt 
a vegyipar/hadiipar lendítette fel;  

• Balatonfűzfő fejlődésében később már a tó idegenforgalmi vonzereje is sze-
repet játszott, csakúgy mint Fonyód 11-szeres, Balatonboglár, Siófok és Ba-
latonfüred 5–8-szoros lélekszám-növekedésében; 

• a 19–20. századi vasútépítések nyomán csomóponti szerephez jutott városok 
(Pusztaszabolcs, Dombóvár, Hatvan, Szentlőrinc) népességszáma is többszö-
rösére növekedett; 

• az előbbi városokhoz hasonlóan, de más időszakban nőtt nagyra Záhony, a 
különleges vasúti csomóponti szerepkörű város népességvonzó szerepe; 

• a közigazgatási szerepkör kiemelkedően nagy szerepet csak Zalaegerszeg 
fejlődésében mutatott fel; 

• az említett típusok majdnem mindig keverve, komplexitásra mutató módon 
jelennek meg. 

 
Az urbanizációs folyamat előrehaladtával a települések társadalmi-gazdasági 

infrastrukturális szférái átalakulnak és átformálódik természeti környezetük is. Az 
egyes települések között horizontális és vertikális kapcsolatok jönnek létre, ezek a 
kapcsolatok egyre erőteljesebbek és sokoldalúbbak, a társadalmi-gazdasági tér 
textúrájának különbségei a település együtt élő csoportjain keresztül is megnyilvá-
nulnak. A hagyományos, alapvetően hierarchikus jellegű kapcsolatrendszerre épülő 
centrum-vonzáskörzet relációk átalakulnak, illetve horizontális elemekkel bővül-
nek, így létrejönnek az együttélés laza, de kölcsönös kapcsolatrendszert manifesz-
táló településcsoportok, melyek a kapcsolatrendszer intenzitásának fokozódásával, 
többoldalúvá válásával település-együttessekké alakulnak, majd a funkcionális 
egységgé szerveződés minőségileg új stádiumba lépve agglomerációkká formálód-
nak. Felfogásunk szerint tehát a településcsoportok, a település-együttesek és az 
agglomerációk egy, az urbanizálódási folyamat során megvalósuló, az azzal együtt 
járó területi koncentrálódás által életre hívott fejlődési sor elemei, amelyeken túl 
csupán formai elemek alapján különböztethetünk meg különböző településkép-
ződményeket. Ilyenek főleg KŐSZEGFALVI GYÖRGY munkássága nyomán ismer-
tek, mint például az urbanizált terület, a városhármas, a település-pár, az urbanizált 
tengely stb. 

A magyarországi jelentősebb településképződmények területi elhelyezkedése 
követi a településrendszer alapvető konfigurációs vázát.  

A fejlődési sor három stádiuma (agglomeráció, település-együttes, településcso-
port) tehát elsősorban a kapcsolódások intenzitása és sokoldalúsága révén különbö-
zik egymástól. Vizsgálataink alapján hat település-csoportot, hét település-
együttest és tizenegy agglomerációt különítettünk el (5. ábra). 



 

 
179 

A Balaton a magyar településrendszer átalakulási folyamatában 

 
 

5. ábra: Településcsoportok, település-együttesek és agglomerációk Magyarországon 
Forrás: szerk. TÓTH J. (2011) 

 
KŐSZEGFALVI GY. kutatásai nyomán elkülönített település-képződmények fej-

lettségi, strukturális és formai jellemzők alapján hét csoportba soroltattak. Összes 
számuk 32 volt, melyek közül 3 agglomerációnak, 5 agglomerálódó térségnek, 3 
urbanizálódó térségnek, 8 kisebb és 8 nagyobb városkörnyéki település-
együttesnek, 5 pedig várospárnak, illetve városhármasnak minősíttetett. A Közpon-
ti Statisztikai Hivatal mintegy negyven válogatott adat, illetve mutató közzétételé-
vel 1985-től megkezdte a településképződmények bemutatását, fejlődésük, változá-
suk nyomon kísérését (6. ábra). 

Egy évtizedes adatközlés után a Központi Statisztikai Hivatal 23-ra redukálta a 
megfigyelt település-képződmények számát. Ezek így a korábbi 646-tal szemben 
1996-tól 517 települést foglaltak magukban. Összevonások történtek a megmaradt 
képződmény-elnevezésekben is.  

A 2001-es népszámlálás adatainak részletes feldolgozásakor derült ki, hogy 
újabb pontosítás válik szükségessé. A változtatás (2003) ezúttal nem érintette a 
település-képződmények számát, de alaposan csökkentette az egyes formációkhoz 
tartozó települések mennyiségét. Ez az általános csökkenés differenciált, konkrét 
elemzésekre támaszkodó volt és esetenként növekedést is megtűrt. A pécsi, szom-
bathelyi, zalaegerszegi, debreceni, soproni, szekszárdi település-együttesekbe so-
rolt települések számának esetenként drasztikus csökkenése mellett a balatoni és az 
egri agglomerálódó térség, valamint a szegedi és kaposvári település-együttesnél 
növekedést tapasztalunk, míg néhány estben nem regisztrálható változás. Mindent 
egybevetve a település-képződményekhez 2003-ban már csak 386 település sorol-
tatik (6. táblázat). 
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6. ábra: A magyarországi településrendszer strukturális változása 
Forrás: KŐSZEGFALVI GY. 

 
Két sajátosság mindenképpen megemlítendő. Az egyik az, hogy valamennyi 

megyének van település-együttese. Ebben valószínűleg szerepet játszik a megye-
székhelyeknek a redisztribúcióban betöltött, természetesen nem önzetlenül ellátott 
feladata, mely főleg az Országos Település-fejlesztési Koncepció időszaka (1971–
1984) alatt jelenthetett szignifikáns fejlesztési többletforrásokat. A rendszerváltás 
óta pedig a megyékre épülő választási szisztéma ösztönzi az éppen aktuális képvi-
selőket, hogy lobbizzanak a megyei vagy annak vélt érdekekért, így a megyeszék-
hely (megyei jogú város!) renoméjának megtartásáért vagy növelésért. 

A másik karakterisztikus vonása a változásoknak, hogy az így létrejött helyzet 
már egészen közel van a 2. ábrán bemutatott kutatási eredményeinkhez. Hasonló-
ság van a szintek számában, kicsit a tartalmában és a területi konfigurációban is 
(4. ábra). 

Az agglomerálódás folyamatának és stádiumának kutatása multidiszciplináris 
feladat, melynek elvégzésében a geográfiának is lényeges szerepe lehet. A kérdés-
kör fontosságát aláhúzza, hogy ezekben a település-képződményekben él a magyar 
népesség mintegy kétharmada és továbbra is, belső átrendeződések mellett is – 
migrációs céltérségek. Minden lényeges ismérv, minőséget is reprezentáló mutató 
alapján ezek Magyarország fejlesztési gócai, innovációs központjai, a legfejlettebb 
termelőerők allokációi terei. A részletes kutatások feltárhatják azokat a szerkezeti 
elemeket, melyekre építve hatékonyan, az egész ország javára fejleszthetők ezek a 
településcsoportok, település-együttesek, agglomerációk. 
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Megnevezés Az 1998. évi lehatárolás sze-
rinti településszám 

A 2003. évi lehatárolás szerinti 
településszám 

Budapesti agglomerációa/ 79 81 
Győri agglomeráció 30 29 
Miskolci agglomeráció 17 13 
Pécsi agglomeráció 62 21 
Balatoni agglomerálódó térségb/ 41 52 
Egri agglomerálódó térség 8 10 
Szombathelyi agglomerálódó 
térség 45 31 

Zalaegerszegi agglomerálódó 
térség 44 29 

Békéscsabai településegyüttes 10 10 
Debreceni településegyüttes 18 9 
Kaposvári településegyüttes 13 14 
Kecskeméti településegyüttes 18 9 
Nyíregyházi településegyüttes 12 5 
Salgótarjáni településegyüttes 19 9 
Soproni településegyüttes 21 6 
Szegedi településegyüttes 10 12 
      
Szekszárdi településegyüttes 16 5 
Székesfehérvári településegyüttes 17 13 
Szolnoki településegyüttes 11 6 
Tatabányai településegyüttes 15 12 
Veszprémi településegyüttes 11 10 
Összesen 517 386 

 

6. táblázat: A település-együttesek lehatárolásának összehasonlítása 
a/ Az agglomeráció területe nem változott, de 2002. október 20-án Nagykovácsi község 

területrészéből Remeteszőlős néven, valamint Sződ község területrészéből Csörög néven új 
község alakult. 

b/ Az 1996. évi lehatárolás a part menti településeket, a 2003. évi lehatárolás a Balaton-
törvényben rögzített part közeli településeket tartalmazza  

(2000. évi CXII. Törvény 2. számú melléklete). 
Forrás: KSH 
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7. ábra: Agglomerációk, település-együttesek (2003) 
Forrás: KSH 

 
4. Balaton  
 
Az igazság az, hogy a balatoni településrendszer egészére irányuló vizsgálatoknak 
híján vagyunk. Néhány szempontból történetek kísérletek, illetve néhány 
mikrotérségre vonatkozóan rendelkezünk többé-kevésbé reális képpel, de a térség 
egészét és a problematika teljességét átfogó, holisztikus szemléletű kutatás még 
nem történt. A számos akadályozó tényező köréből ki kell emelni a szervező in-
tézmény és erő hiányát, a közigazgatási és szervezési – tervezési széttagoltságot, az 
érdekviszonyok kuszaságát, a pénzügyi források allokációjának nem mindig nyil-
vános módját. 

Annak elkerülése céljából, hogy konkrét vizsgálatok hiányában szakmai közhe-
lyeket hangoztassunk, a következőkben néhány tényleges sajátosság kiemelésére, 
az azokból fakadó feladatok megfogalmazására szorítkozunk. Ezek közül az aláb-
biak nem maradhatnak ki: 
 

• A Balaton-térség sajátosságai időben vizsgálva erőteljesen eltérőek. A tér-
struktúra lényegesen más a Festeticsek által fémjelezhető és Keszthely do-
minanciájával jellemezhető 18. században, mint a reformkor Balatonfüred 
uralta időszakában, vagy a déli part vitalizációját jelentő, Siófokot kedvező 
helyzetbe hozó, a 19. század harmadik harmadától számítható korszakban. 
Ennek a lényegében napjainkig tartó intervallumnak is számos időszaka van, 
melyek a nagy történelmi fordulókhoz (Trianon, II. világháború, rendszer-
változás) igazodva új és új feltételrendszert jelentettek. Ezen intervallumok 
szerkezeti és térbeli sajátosságainak összegzett lenyomatát vizsgálja az, aki a 
balatoni településrendszer mai képét azzal a szándékkal kutatja, hogy a fej-
lesztés leginkább adekvát és célszerű útjait megtalálja. 
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• A Balaton-térség településrendszere nagyarányú és többszöri funkcionális 
átalakuláson ment keresztül. Ez alapvetően a térség országos (és nemzetkö-
zi) munkamegosztásban betöltött szerepének változásából következett, 
melynek során a túlnyomórészt agrártelepülések üdülési- turisztikai szerep-
kört vettek fel, másrészt azt is jelentette, hogy létrejött az elemek 
hierarchizálódása, a központi szerepkörök koncentrálódása. Mindez úgy 
folyt le, hogy az alacsonyabb hierarchia-szintű településekben is megmaradt 
(legalább szezonálisan) az alapszint intézményrendszere. 

• A balatoni településrendszer fejlődésében és differenciálódásában az átla-
gosnál nagyobb szerepet játszott a közlekedési feltártság javulása. Ez min-
den szinten érvényes, így a Budapest-Balaton reláció 19. századi vasúti és 
20. századi közúti megteremtésére a térségi kapcsolatok kiépítésére, a kapa-
citások bővítésére, a településközi és településen belüli kapcsolatok feltétele-
inek javítására egyaránt. 

• A térség földrajzi elhelyezkedéséből és a kialakult domináns funkcióból, az 
üdülési-turisztikai szerepkörből adódóan a Balaton mindent befolyásoló jel-
legzetessége a szezonalitás. Ez azt jelenti, hogy a települések állandó lakos-
ságszámának öt-tízszeresét kell ellátni szezonban úgy, hogy szezonon kívül 
is megmaradjanak a normálisnak tekinthető ellátási szintek és életkörülmé-
nyek. 

• A térség fő funkciójából következően rengeteg a magán és közösségi nyaraló 
és üdülő épület. Ezek kommunális ellátottsága, biztonsága, fenntartása, mor-
fológiája számos speciális, másutt nem, vagy csak parciálisan megjelenő 
probléma forrása. A legfontosabban ezek közül az adózási kérdések és az 
üdülők – őslakosok közötti érdekellentétek. 

• Ma már akár evidensnek is vehető (bár a közelmúlt szakmai vitái azt bizo-
nyítják, hogy ma sem mindenki számára, és – főleg – az evidenciát a parciá-
lis érdekek markánsan felülírják), hogy a Balaton-térség településrendszere 
agglomerációt alkot. Ez az agglomeráció multicentrikus, térben tagolt és 
időben is – a szezonalitás miatt – eltérő intenzitású. Mai szintje azonban 
egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy (a számtalan gát és ellenérdek mel-
lett is) egységes kezelése – éppen az egységes működése következtében – az 
egyedül célszerű út. 

• A térség fő funkciójából adódóan a települések és rendszerük minden szférá-
ja (társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, természeti) speciális, így a kuta-
tásban, majd az erre alapozott fejlesztésben különös figyelmet érdemel. 

• A balatoni térség települései országos viszonylatban is sajátosak. E sajátos-
ságok differenciáltan érvényesülnek és határuk időben is eltérő intenzitású. 
A jelenség a balatoni városok országos sorrendben elfoglalt helyének válto-
zásán és a rangsorban elfoglalt helyezési számok hányadosán alapuló rang-
koefficiensen keresztül mutatható be és számos részletes elemzés alapjául 
szolgálhat (7–8. táblázat). 
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  1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2010 

Badacsonytomaj 292 295 284 292 278 284 283 289 283 294 307 315 317 317 318 

Balatonalmádi 304 307 306 304 303 302 286 244 232 214 196 195 160 172 162 

Balatonboglár 300 293 291 296 286 279 274 257 274 271 250 228 214 224 221 

Balatonföldvár 324 325 326 326 327 327 327 327 327 326 325 324 322 322 322 

Balatonfüred 233 235 250 259 252 242 239 223 210 174 148 105 96 103 103 

Balatonfűzfő 322 323 324 324 325 325 308 283 298 263 227 246 253 267 269 

Balatonkenese 262 264 278 293 297 300 291 269 284 264 276 284 280 298 295 

Balatonlelle 284 292 298 302 301 301 293 287 275 275 270 261 252 253 249 

Fonyód 317 321 318 315 313 308 307 304 295 287 274 265 244 246 244 

Hévíz 315 318 321 321 321 321 319 319 316 296 310 240 268 266 266 

Keszthely 105 101 97 92 90 87 87 79 79 66 62 56 53 56 55 

Siófok 161 158 163 174 175 176 151 135 112 83 67 63 52 54 51 

Zamárdi 308 311 317 318 318 317 314 309 309 313 312 318 321 320 317 

Tapolca 119 113 106 117 116 121 120 132 139 124 103 80 74 74 84 

Marcali 99 98 111 112 115 126 129 139 143 135 132 109 103 111 116 

Tab 231 243 246 257 242 250 247 242 249 259 279 256 245 247 259 

Lengyeltóti 248 240 248 254 263 271 284 284 281 282 295 295 294 294 292 

Veszprém 35 36 40 42 43 46 43 35 42 33 23 17 15 15 16 

Zalakaros 307 308 311 314 316 318 324 325 326 327 328 328 328 325 325 

Enying 159 165 181 187 190 194 185 193 176 173 179 186 184 189 189 
 

7. táblázat: A balatoni városok országos sorrendben elfoglalt helyének  
változása (1870–2010) 

Forrás: TÓTH J. 
 

  1870-
2010 

1870-
1910 

1910-
1949 

1949-
1990 

1990-
2010 

Badacsonytomaj 0,92 1,6 0,97 0,89 1 

Balatonalmádi 1,88 1 0,31 1,45 0,99 

Balatonboglár 1,36 1,05 1,04 1,29 0,97 

Balatonföldvár 1,01 0,99 1 1,02 1 

Balatonfüred 2,26 0,92 1,2 2,19 0,93 

Balatonfűzfő 1,2 0,99 1,09 1,18 0,94 

Balatonkenese 0,89 0,88 1,05 0,99 0,95 

Balatonlelle 1,14 0,94 1,09 1,09 1,01 

Fonyód 1,3 1,01 1,06 1,21 1 

Hévíz 1,18 0,98 1,02 1,18 1,01 

Keszthely 1,91 1,17 1,14 1,49 0,96 

Siófok 3,16 0,92 1,56 2,15 1,02 

Zamárdi 0,97 0,97 1,03 0,96 1,01 

Tapolca 1,42 1,03 0,83 1,88 0,88 

Marcali 0,85 0,86 0,8 1,39 0,89 

Tab 0,89 0,95 0,97 1,02 0,95 

Lengyeltóti 0,85 0,94 0,94 0,96 1,01 

Veszprém 2,19 0,81 1,02 2,8 0,94 

Zalakaros 0,94 0,97 0,97 0,99 1,01 

Enying 0,84 0,84 1,08 0,96 0,97 
 

8. táblázat: A balatoni városok országos rangkoefficiensének változása (1870–2010) 
Forrás: TÓTH J. 
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• Speciális funkciójuk révén a balatoni térség településrendszerének elemei a népes-
ségszám-változás tekintetében kedvező helyzetben vannak az egészében véve csök-
kenő lélekszámú Magyarországon belül. E fő megállapítás azonban árnyalható és 
árnyalandó: a tó északkeleti részének települései növelik lélekszámukat a legutóbbi 
adatok szerint is, míg a többiek inkább a csökkenés országos átlagnál kisebb arányá-
val tűnnek ki (8. ábra). 

 

 
 

8. ábra: A balatoni városok lélekszám-változási üteme országos összevetésben (2002–2010) 
Forrás: TÓTH J. számításai alapján szerk. SZELESI T. (2011) 

 
• A balatoni településrendszer térbeli differenciálódásának két aspektusa eme-

lendő ki. Ezek közül az első a tóhoz való kapcsolódás intenzitása, melynek 
alapján tóparti és háttér-településeket különíthetünk el. Mindkét települészó-
nának megvannak a sajátosságai, melyek leginkább abban különböznek 
szignifikánsa, hogy a belső zóna intenzívebb növekedéssel és funkcionális 
fejlődéssel jellemezhető, míg a háttér-települések között inkább a hierarchia-
szint differenciál. A másik tényező, mely a rendszer egyes elemei között kü-
lönbséget generál mind a mai állapot, mind a jövőbeni perspektíva tekinteté-
ben, a mikrotérségek sajátosság-összlete. Itt különleges szerepük van az 
egyes mikrotérség-központoknak (Balatonfüred, Siófok, Fonyód Keszthely, 
Révfülöp) és a természeti szféra eltéréseinek is (9. ábra). 
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9. ábra: A Balaton-térség mikrokörzetei 
Forrás: TÓTH J. 

 

• Nagy jelentősége van a Balaton-térség egységes voltának minél sokrétűbb 
elismerésének. Ennek megfelelően elismerésre méltó az idegenforgalmi ki-
emelt kezelés ténye, de éppen az idegenforgalom sokrétű kapcsolatrendszere 
okán nem elégséges. Szükséges lenne a térség, szervező központjául Veszp-
rémet elismerni és a szükséges közigazgatási változásokat ennek függvényé-
ben és szellemében, az országos átalakításokkal összhangban végrehajtani. 

• A formálódó balatoni agglomeráció egységének elismerése és a gyakorlat-
ban való alkalmazása ugyancsak elengedhetetlen. Fel kell tárnunk ennek a 
már ma is az országos átlag kétszeresét mutató népsűrűségű területnek (mely 
szezonban akár ezer fős négyzetkilométerenkénti értéket is elérhet) a belső 
szerkezetét és optimális fejlődési – fejlesztési irányait (9. táblázat). 

 

Részrendszer Településszám Ebből 
város 

Terület 
(km2)* 

Lélekszám 
(fő) 

Népsűrűség 
fő/km2 

I. Balatonfüred 7 4 255,8 34 061 133,2
II. Siófok 6 3 243,86 31 391 128,7
III. Fonyód 11 4 359,58 26 981 75
IV. Keszthely 5 2 154,66 32 148 207,9
V. Révfülöp 13 1 240,18 9 584 39,9
Összesen 42 14 1 254,08 134 165 107
Szárazföld     660 134 165 203,3

 

9. táblázat: A balatoni agglomeráció adatai (2008) 
Forrás: TÓTH J. 
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A MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK SAJÁTOSSÁGAI  

A BALATON TÉRSÉGÉBEN 
 

DÖVÉNYI ZOLTÁN 
 

 
 
1. A probléma felvetése és módszertani háttere 
 
A Balaton környékének a vándorlási folyamatokban játszott szerepével kapcsolat-
ban a probléma viszonylag egyszerűen megfogalmazható: milyen migrációs von-
zóerőt jelenthet egy monofunkciós térség, ahol meghatározó az üdülés, pihenés, 
rekreáció, turizmus stb., ráadásul mindez erős szezonalitással megterhelve.   

Más megközelítésben úgy tehető fel a kérdés, hogy a balatoni üdülés, turizmus 
stb. elég erős-e ahhoz, hogy migrációs célterületté tegye a térséget. Ez annál is 
inkább problémát jelenthet, mivel az ország népességének hagyományosan ala-
csony szintű a mobilitása, utoljára az 1950-es és 60-as években voltak jelentősebb 
vándormozgalmak hazánkban. Így az eredeti lakóhelyét elhagyni hajlandó népes-
ség száma meglehetősen alacsony, ugyanakkor a konkurens vonzásterületek száma 
nem csekély – elég itt a fővárosra és környékére utalni. 

Mivel a migráció peremfeltételei időről-időre változnak, mindenképpen szüksé-
ges a téma vizsgálatát hosszabb időtávon megejteni, azaz addig visszamenni az 
időben, amikor a Balaton térsége még belesimult a környékébe, a mai arculat még 
nyomokban sem látszik. Praktikus okokból ez az időszak az 1780-as évekre tehető, 
amikor a II. József uralkodása alatt elvégzett „népszámlálás” adatai alapján valami-
lyen kép már felvázolható a Balaton térségéről.  

A vizsgált terület lehatárolásánál abból a közismert tényből lehetett kiindulni, 
hogy a Balaton partján fekvő települések és az ezek mögött közvetlenül elhelyez-
kedő helységek között szinte minden szempontból jelentős különbségek és eltéré-
sek vannak. Így joggal merül fel a kérdés, hogy ez a kétosztatúság jelentkezik-e a 
migráció terén is? A kérdés megválaszolása érdekében a vizsgálati területet is két 
részre osztottuk: 

• a parti övezetbe az a 42 település került, amelyek ténylegesen a tó partján 
fekszenek. JANKÓ J. (1902) plasztikus kifejezését használva ezeket lehet a 
„Balaton tükrére dűlő” településeknek is nevezni. 

• A háttértelepülések közé egyéni mérlegelés alapján 32 helység került besoro-
lásra. Az utóbbi azt jelenti, hogy a második vonal települései nem automati-
kusan kerültek be ebbe a csoportba, hanem csak abban az esetben, ha a Bala-
tontól való távolságuk és a közlekedési útvonalak kiépítettsége megteremtet-
te a szorosabb kapcsolatok létrejöttének lehetőségét. 
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• Végezetül a vizsgálati terület kétosztatúsága abban is jelentkezett, hogy a 
hagyományos déli és északi part megkülönböztetést is alkalmaztuk (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A vizsgálati terület övezetei és települései 
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010) 

 
 
2. Történeti fejlődés és migrációs korszakok 
 
Mivel a Balaton-térség mai arculata, ill. társadalmi–gazdasági sajátosságai hosz-
szabb idő alatt alakultak ki, van lehetőség a korszakolásra, s ezen túlmenően arra 
is, hogy ezekre vonatkozóan a migráció jellemző vonásait feltárjuk. 
 
2.1. Pillantás a régmúltra 
 
Évszázadokon keresztül a Balaton-térségébe igazából nem volt miért költözni. A 
középkor évszázadaiban a tó nem sokat jelentett, lokális gazdasági jelentőségű 
legfeljebb a halászat volt. A tartós megtelepedést a természeti viszonyok inkább 
akadályozták, mint segítették: itt elegendő a tó vízszintjének jelentős ingadozására 
utalni a Sió-zsilip 1863-as kiépítését megelőzően. 

Így nem különösebben meglepő, hogy a Balaton mentén az 1784–87-es nép-
számlálás általában szerény népességszámú településeket talált. A helységek túl-
nyomó része néhány száz lelkes falu, s közülük messze kiemelkedik a mezővárosi 
jogállású Keszthely a maga 4208 jelenlevő népességével (BENDA GY. 2001). A 
jelenlegi balatoni központok közül Siófok lakosságszáma az ezret sem érte el, de 
nem sokkal volt ennél népesebb Balatonfüred sem (1136 lakos). A korabeli hátrá-
nyos természeti viszonyokra utal, hogy a népesebb települések a Balatontól kicsit 
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távolabb alakultak ki (pl. a déli oldalon Marcali és Lengyeltóti, északon pedig Sü-
meg, Tapolca, Szentkirályszabadja). 

A 18. század záró évtizedei azonban azért is fontosak, mert nagyjából ettől az 
időszaktól mutathatók ki a migrációt indukáló első impulzusok. Ez megfogható 
néhány település – esetenként látványos – fejlődésével. Ebben a megközelítésben 
elsősorban Keszthely dinamikus növekedését kell kiemelni: a mezőváros mint a 
hatalmas Festetics-uradalom szervező központja éppen ebben az időszakban éli 
egyik fénykorát, amit népességszámának gyors növekedése is jelez. Az 1828-as 
országos összeírás adatai szerint közel hétezren élnek itt, s ez a lakosságszám egé-
szen 1900-ig (!) lényegében nem változott (VIRÁG Á. 1997). Az 1828-as adattal 
kapcsolatban azonban vannak kételyek, nehezen illeszthetők az 1785 és 1851 kö-
zötti trendekhez (BENDA GY. 2001). 

Keszthely gyors népességnövekedésében a bevándorlásnak bizonyosan volt sze-
repe, mivel ekkora gyarapodás a korabeli természetes szaporodással nem magya-
rázható. BENDA GY. (2001) szerint a népességnövekedésen nagyjából fele-fele 
arányban osztozott a természetes szaporodás és a migrációs nyereség. A bevándor-
lók egy része egy kb. 20–30 km-t nem meghaladó körzetből jött, de az iparosok 
között jelentős a külföldiek aránya is (Cseh- és Morvaország, valamint Grác). 

Bizonyos szempontból látványos Balatonfüred nekilendülése is ebben az idő-
szakban. Szerény népességszáma ellenére egyre ismertebb lesz, ennek alapja azon-
ban nem a Balaton, hanem a gyógyhatású szénsavas forrásai, az ún. savanyúvizek. 
Fürdőhelyi jelentősége a reformkorban bontakozik ki, akkor neves politikusok, 
művészek találkozási helye, s ez a társadalom más rétegeit is ide vonzotta. Ahogy a 
kortárs írta: „Savanyúvize s fürdője Magyarországon az elsők közé tartozik” (FÉ-
NYES E. 1851). 

Füred azonban csak a nyári hónapokban volt Magyarország egyik központja, s 
ez kevés volt ahhoz, hogy komolyabb bevándorlást indukáljon. Ezt jelzi többek 
között lassan növekvő népességszáma is, amit hosszabb ideig még Balatonkenese 
is felülmúlt.  

A Balaton parti települések átfogó fejlődésében elengedhetetlen volt az archai-
kus állapotok felszámolása, a táj „modernizálása”. Ennek első lépése a közlekedési 
viszonyok javítása volt, ami ebben az esetben a vasúthálózat kiépítését jelentette. 
Ebből a szempontból egyértelműen a déli part volt kedvező helyzetben, mert itt 
nyílt meg 1861-ben a Buda–Kanizsa közötti vasúti pálya. Ez azonban csak jelentős 
késéssel kezdte dinamizálni a déli part településeit, akkor is csak néhányat, első-
sorban Siófokot és Balatonboglárt. 

Paradox módon a déli vasút megnyitásával – legalábbis a korabeli közvélekedés 
szerint – egy olyan Balaton-parti település nyert a legtöbbet, amelyet ez a vonal el 
sem ért: ez pedig Balatonfüred. Ebben volt is valami, mert rövidesen megoldották, 
hogy a Budáról Szántódra menő vonat utasait innen gőzhajóval átvitték Füredre. Ez 
az út mindössze öt órát vett igénybe (FRISNYÁK ZS. 1999).  
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2.2. Az átmenet időszaka (1867–1919) 
 
A dualizmus kora már csak azért is átmenetnek nevezhető, mert az üdülőfunkció 
érzékelhető kiépülése csak az 1890-es évektől regisztrálható. Az I. világháború 
előtt azonban ez még meglehetősen szerény dimenziókat takart: 15–20 üdülőhelyet 
évente 20–30 ezer fürdővendég keresett fel (VIRÁG Á. 1997). 

Ettől függetlenül azonban a part menti települések népességszáma ebben az idő-
szakban már jó tempóban növekedett. Ez főleg az északi parti övezetre jellemző, 
ahol 1870–1910 között mintegy 52%-os a népességszám gyarapodása, de a mutató 
értéke a déli oldalon is meghaladta a 40%-t. A parti övezet és a háttér népesedési 
mutatói már ekkor lényeges különbséget mutatnak, mivel itt délen 17, északon 
pedig csak 13%-os a lakosság gyarapodása ebben az időszakban (1. táblázat). 

 

 
 

1. táblázat: A népességszám alakulása a Balaton térségében (1870–2001) 
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010) 

 
Mivel ebbe az érába beleesik a hazai népességnövekedés legjobb néhány évti-

zede, a népességszaporodás meghatározó részét bizonyosan a természetes szaporo-
dás tette ki. Ezt egy, az 1890-es években végzett vizsgálat is alátámasztotta: ennek 
keretében sikerült igazolni, hogy a Balaton térségében a vándormozgalom intenzi-
tása meglehetősen alacsony szintű. 

„Mindezekből pedig kitűnik az, hogy a Balaton északi és déli partja között, Ti-
hany vidékét a vele szemben fekvő Zamárdi vidékével együtt kivéve, a népesség 
áramlása, kicserélődése csaknem semmi, a Balaton víztükre a népáramlások útjául 
nem szolgált, ez a nagy vízfelület a mellette lakó népeket nem kötötte össze, hanem 
inkább szétválasztotta; a Balatonnak tehát a mellette élő népek kialakulásában 
egészen más szerep jutott, mint más hasonló vízfelületeknek, melyek a parti lakos-
ság teljes összekeverődésének útjául szolgáltak s ennek oka kétségtelenül a népes-
ség kizárólagosan szárazföldi természetében rejlik. A Balatonpart lakója nem vízi 
ember, úszni közülük kevés tud, a Balatont szereti, mert fölségesen nyugodt, vagy 
rettenetesen háborgó tömege imponál neki, de nem szeret benne fürdeni, nem sze-
ret rajta utazni, még télen sem, mikor a jégpánczél több biztosítékot nyújt, mint a 
gördülő hullám.” (JANKÓ J. 1902). 
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JANKÓ J. (1902) térképen is ábrázolta azt a területe, ahonnan a Balaton-
mellékének népe a 19. században bevándorolt. Ezt a nem túlságosan nagy térséget 
egyúttal néprajzilag különálló tájnak is tekintette (2. ábra). 
 

 
 

2. ábra. A Balaton térségének migrációs szempontú lehatárolása a 19. század végén 
    Forrás: JANKÓ J. (1902) 

 
2.3. A két világháború között: a nekilendülés kora 
 
Az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum még olyan – látszólag marginális – 
területeken is alapvető változást hozott, mint pl. az üdülés. Ez ugyan a 20. század 
első évtizedében sem volt még széles tömegek problémája, az viszont Trianon után 
egyértelmű lett, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia látogatottabb fürdőhelyei 
mind kívül maradtak az új országhatárokon. Az 1920-as évek elejének válságos 
éveiben ezek hiánya annyira még nem tűnt fel, a konszolidáció után azonban hamar 
világossá vált, hogy az elveszett üdülőhelyeket valamiképpen pótolni kell. 



 

 
194 

Dövényi Zoltán 

Nagy választék nem volt, így a Balaton hamar „képbe került”, s 1928-ban már 
meg is született az első állami szintű Balaton-koncepció, majd 1929 májusában 
törvény született a gyógyfürdőkről, üdülőhelyekről, az ásvány- és gyógyvizekről 
(SIPOS P. 1999). A koncepciót és a törvényt jelentős fejlesztések is követték a Bala-
ton térségében, lényegében ekkor jött létre a tömeges vendégforgalom infrastruktu-
rális háttere. A (magyar) „tengerhez magyar” elképzelés az üdülővendégek számá-
nak ugrásszerű növekedését hozta magával, s a csúcsévnek számító 1937-es évben 
Balatonhoz látogatók száma meghaladta a 200 ezret (VIRÁG Á. 1997). 

A jelentős fejlesztések, az üdülési funkció megerősödése azzal a következmény-
nyel is járt, hogy megnőtt a térség migrációs vonzereje. Értékelhető adatok ugyan 
csak az 1920-as évekre vannak, de már ezek is mutatják a migrációs egyenleg ked-
vező alakulását. A vándormozgalom mérete is jelzi, hogy a pozitív változások jó-
részt a part menti övezetet érintették, a tó partjától kicsit is távolabb fekvő települé-
sek ebből kimaradtak (2. táblázat).  

 

 
 

2. táblázat: A migráció alakulása a Balaton térségében (1921–2001) 
Szerkesztette: DÖVÉNYI Z. (2010) 

 
Ezt a markáns különbséget jelzi az is, hogy a legnagyobb vándorlási nyereséget 

elérő települések kivétel nélkül a parti sávban feküdtek. Ezek közül három már 
korábban is a térség vezető települései közé tartozott, Balatonkenese és Balatonlel-
le vonzereje viszont jórészt ebben az időszakban alakult ki. Keszthely esetében egy 
sajátos tényező is szerepet játszott a pozitív migrációs egyenlegben: a kisvárosban 
jelentős számban telepedtek le nyugdíjas családok, ezért meg is kapta a „magyar 
Grác” elnevezést (SIPOS P. 1999).  
 
2.4. Az államszocializmus évtizedei: jön a tömeg! 
 
Az 1940-es évek végétől új korszak kezdődött a balatoni üdülés történetében is. 
Ennek egyik sajátossága, hogy az államhatalom ezt is igyekezett kézbe venni, így a 
Balatonhoz pihenni érkezők jelentős része az állami, szakszervezeti, vállalati stb. 
üdülőkbe kapott beutalókkal tudta igénybe venni a tó és környéke nyújtotta lehető-
ségeket. Ezzel párhuzamosan az üdülési funkcióban mindvégig ott volt a magán-
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szféra is: ez jelentette egyrészt a saját tulajdonban levő villák és nyaralók számának 
gyarapodását, másrészt pedig a magán kézben levő ingatlanok kiadását az ide érke-
ző nyaralóknak („Zimmer Feri-effektus”). 

Bár a balatoni üdülési szezon a néhány nyári hónapra korlátozódott, ebben az 
időszakban jelentős tömegeket mozgatott meg. Az üdülés és a hozzá kapcsolódó 
fejlesztések egyik nem elhanyagolható következménye volt, hogy a Balaton térsége 
mint lakóhely is felértékelődött. Ezt egyértelműen jelzi, hogy 1949–1990 között a 
vizsgált terület népességszáma közel 50%-kal növekedett (1. táblázat).  

A jelentős gyarapodás azonban majdnem teljes egészében a parti övezet telepü-
léseire jutott, mivel a háttér övezetben a lakosság száma lényegében stagnált. A két 
önálló pályán mozgó terület népességfejlődése abban is eltért, hogy a háttértelepü-
lések népességmaximumát – az országos trendeknek megfelelően – az 1980-as 
népszámlálás regisztrálta, a parti övezetben viszont a legnagyobb lakosságszám 
1990-ben alakult ki. A két zóna eltérő népesedési dinamizmusa következtében 
folyamatosan csökkent a háttérövezet aránya a vizsgált térség teljes népességszá-
mából: 1949-ben még közel 1/3 a részesedése, 1990-ben viszont már csak szűk 
22% (1. táblázat). 

A népességszám valamelyest eltérő módon alakult az északi és déli parton is, 
mivel az utóbbi kis mértékben veszített a térség teljes népességből való részesedé-
séből. Ez inkább a háttérövezetet érintette, a parti zóna népességfejlődése lényegé-
ben párhuzamosan alakult.  

A népességszám alakulásában a migráció teljesen eltérő szerepet játszott a parti 
övezetben és a háttértelepülésekben. Az előző térségben 1949–1990 között a dina-
mikus népességnövekedés forrása döntő részben (90%) a migrációs nyereség, a 
természetes szaporodás ehhez képest marginális jelentőségű. Ezzel szemben a hát-
tér települések zónájában a jelentős természetes szaporodás kompenzálni tudta a 
vándorlási veszteséget, s ezen felül még néhány száz fős tényleges szaporodást is 
hozott (1–2. táblázat).  

A vándorlási volumeneket a népvándorlások által kijelölt évtizedekhez kötve az 
látszik, hogy ezek lefutása elég jól követi az országos trendeket. Ez többek között 
azt jelenti, hogy az 1950-es és 1960-as évek nagy vándormozgalmai érintették a 
Balaton térségét is, azaz az államszocializmus évtizedeit nézve ekkor alakult ki a 
migrációs maximum. Ebben a két évtizedben a Balaton partvidéki övezete másod-
lagos bevándorlási térségnek tekinthető: a vonzóerő jelentősen elmaradt ugyan a 
főváros, vagy a bányászati–nehézipari körzetekétől, szűkebb-tágabb vidék népes-
ségének egy része azonban szívesen választotta lakóhelyéül.  

A jelentős beköltözési hullám az 1970-es évek elején megtört, az 1970–1990 
közötti időszak már jóval szerényebb migrációs nyereséget hozott a parti övezet 
településeinek. Ezzel együtt megváltozott az északi és a déli part aránya a pozitív 
vándorlási szaldóban: az előbbi többlete fokozatosan elolvadt, s az 1980-as évek-
ben már a déli part realizálta a nagyobb migrációs nyereséget (2. táblázat). 

A háttértelepülések vándormozgalma jelentősen eltért a parti övezetétől: egy-
részt mind a négy évtizedben veszteséges volt, másrészt nem követte annyira az 
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országos tendenciákat. Az utóbbi téren a leginkább feltűnő, hogy a legnagyobb 
vándorlási veszteség az 1980-as években alakult ki. Ez meghatározó mértékben az 
északi oldalon volt jellemző, ahol pedig az előző évtizedekben pozitív migrációs 
szaldók is kialakultak (2. táblázat). 

Érdemes pillantást vetni arra is, hogy mely települések érték el a legnagyobb 
vándorlási nyereséget az egyes évtizedekben. Az első öt helyezettet nézve kitűnik, 
hogy ezek valamennyien a parti övezethez tartoztak. Az is jellemző, hogy elég 
nagy a cserélődés ebben a körben, csak Siófok és Balatonfüred volt benne mindig a 
„Top-5”-ben. A térség harmadik hagyományos központja, Keszthely az 1980-as 
években már nem fért be az élbolyba.  

Az 1950-es években a legnagyobb migrációs nyereséget elért települések között 
leginkább Balatonfenyves felbukkanása meglepő. A szerény népességszámú, mon-
dén-nek semmiképpen sem nevezhető falu migrációs vonzereje a kor történelmé-
ben gyökerezik: az 1950-es évek elején itt is működött egy, a kitelepítetteknek 
létrehozott munkatábor, s ennek felszámolása után létrehoztak egy állami gazdasá-
got, ahol a – jobb híján itt maradt – kitelepítettek munkát találtak. Ezen túlmenően 
a mezőgazdasági nagyüzem a környéken lakókra is gyakorolt vonzást, mint biztos 
munkahely.  

Az 1960-as népszámlálás adatai között szerepelt az is, hogy az egyes települé-
sekbe 1949–1960 között milyen arányban költözött be a népesség. Ezen a listán 
főleg kisebb népességszámú helységek szerepelnek, ahol már a néhány száz főt 
kitevő vándorlási nyereség is nagy fajlagos értéket jelentett (2. táblázat).  

Az 1960-as években Balatonfűzfő a „kakukktojás”: migrációs vonzerejét a je-
lentős ipartelepítések munkaerő-igénye jelentette, nem pedig üdülőhelyi adottságai. 
Az 1970-es években Balatonboglár, az 1980-as évtizedben pedig Fonyód került be 
a „Top-5”-be, jelezve a déli part településeinek erősödő migrációs szerepét 
(2. táblázat). 
 
2.5. Rendszerváltozás után: minden változik, még a migráció is 
 
Erre az időszakra összehasonlítható adatok csak 1990–2001-re vannak, mivel azóta 
nem volt népszámlálás. Ezen évtized adatai is mutatják azonban, hogy a vándor-
mozgalom alapvetően átalakult a Balaton térségében is. A legnagyobb változást az 
jelenti, hogy a korábban mindig veszteséges háttér települések zónája ebben az 
évtizedben már bevándorlási térség. Ez elsősorban az északi oldal „érdeme”, de 
összességében a somogyi rész is nyereséges. A korábbiakhoz képest jelentősen 
leapadt a parti települések vándorlási nyeresége, nagyságában elmarad a háttér 
övezet értékétől is (2. táblázat). 

Az új vándorlási szerkezet lényeges jellemzője, hogy először alakul ki az a 
helyzet, hogy mind a négy területi egység migrációs szaldója pozitív. Ez azt jelenti, 
hogy a parti települések is megtartották még valamennyire népességvonzó képes-
ségüket, ez azonban egyre inkább áttolódik a háttérövezetre. Így a korábbi, a szűk 
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parti sávra korlátozódó bevándorlási terület jelentősen kiszélesedett, s a vándorlás 
szempontjából egyre inkább elmosódik az éles határ a part és a háttér között. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az új migrációs térszerkezet jelentősen lecsök-
kent migrációs volumenek mellett alakult ki. Ennek egyik következménye, hogy 
ebben az évtizedben már néhány száz fős vándorlási nyereséggel is be lehetett ke-
rülni a „Top-5”-be. A korábban is szereplő központok közül erre az időszakra már 
csak Keszthely és Siófok tudta megőrizni helyét az élbolyban, bekerültek viszont 
olyan települések, amelyekre korábban aligha gondolt volna bárki is (Gyenesdiás, 
Szent-királyszabadja, Cserszegtomaj). Ezek élre törése egyrészt a szuburbanizáció 
következménye, másrészt jelzi azt is, hogy a Balaton térségébe bevándorlók már 
nem csak a hagyományos központokat és a part közelségét keresik, hanem egyre 
inkább felértékelődik a táji környezet és a lakóhely természethez kötődő attraktivi-
tása.  

A 21. század első évtizedére majd a 2011-es népszámlálás fog összehasonlítható 
adatokat hozni, a migrációs alakulására azonban más forrásokból is lehet tájéko-
zódni. A kistérségek 2000–2008 közötti vándorlási egyenlegét nézve a Balaton 
térségében két olyan terület látszik, ahol pozitív a szaldó: az egyik a tó keleti me-
dencéjét körülvevő sáv (balatonfüredi, balatonalmádi és siófoki kistérségek), a 
másik pedig a hévízi és keszthelyi kistérségből álló ÉNy-i rész. A 2008-as, telepü-
lésszintű adatokból úgy tűnik, hogy ismét megerősödött néhány központi település 
migrációs pozíciója (Siófok, Balatonfüred), mások viszont ebben az évben negatív 
migrációs mérleget produkáltak (pl. Keszthely, Hévíz).     

1990 után vált egyre inkább szembetűnővé egy jelenség, nevezetesen az „idege-
nek” megjelenése a Balaton térségében Arra a korábbi évszázadokban is volt példa, 
hogy kisebb etnikai csoportok letelepedtek a tó környékén, ezek azonban – már 
csak méretük miatt is – gyorsan asszimilálódtak. Így a Balaton térsége általában 
„színmagyarnak” volt tekinthető. Ez a helyzet a rendszerváltozás után elsősorban 
azért változott meg, mert az új jogszabályok lényegesen megkönnyítették a külföldi 
állampolgárok ingatlanvásárlási lehetőségeit.  

A külföldiek magyarországi ingatlanvásárlásainak területi megoszlását nézve 
nincs különösebb meglepetés: Budapest után kevéssel lemaradva a Balaton tágabb 
térsége következik (MICHALKÓ G. – ILLÉS S. – VIZI I. 2007; MICHALKÓ, G. – IL-
LÉS, S.  2008). A településszintű megoszlást (3. ábra) nézve néhány sajátosságra 
mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet:  

• A külföldiek ingatlanvásárlásainak súlyponti területe a Balaton nyugati me-
dencéje, ahol még egyszerű falvakban (pl. Vörs, Rezi, Nemesbük) is tucatjá-
val kerülnek ingatlanok – ezek alapvetően lakóházak – külföldi tulajdonba. 
Ennek hátterében jelentős részben a „fürdőháromszög” (Hévíz–Zalakaros–
Csisztapuszta) áll: az ismert és elismert gyógyvizek vonzó hatása az ingat-
lanpiacon is tetten érhető.  

• A közvetlenül a tó partján fekvő települések változatlanul élénk érdeklődést 
váltanak ki az ingatlanpiacon, s ennek 1990 után markáns külföldi szála is 
van. 
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• Feltűnő aszimmetria mutatkozik a háttértelepülések övezetét nézve: amíg a 
déli oldalon a parttól 15–20 km-re fekvő falvakban is érzékelhető a külföldi 
tulajdonosok jelenléte, addig az északi oldalon ez ilyen határozottan nem je-
lentkezik.  

 

 
 

3. ábra. A külföldiek ingatlanszerzéséhez kiadott engedélyek száma a Balaton Kiemelt Üdü-
lőkörzet területén (1996–2001) 

Forrás: MICHALKÓ, G. – ILLÉS, S. (2008) 
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ANTAL GÉZA 
 

 
 
Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a 
társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak szellemé-
ben. 
 
Bevezetés 
 
1.1. Települési jellemzők bemutatása. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 
 
A kistérséghez tartozó települések a Balaton partján és a Balaton-felvidéken he-
lyezkednek el. A Balaton északi részén elterülő térség három kistájat foglal magá-
ba. Ezek a Balaton, a Balaton Riviéra Paloznaktól Zánkáig tartó része, valamint a 
Balaton-felvidék Balatonszőlőstől Monoszlóig húzódó területe. 

A térszerkezeti vonalak, s a kistérségi beosztás mindenképpen Balatonfüredet 
teszik a térség középpontjává, a szolgáltató kisváros funkcióját ennek a település-
nek kell ellátnia. 

A térségen belül alkörzeteket határolhatunk le, melyek társadalmi, gazdasági, 
természeti szempontból összetartoznak. A határok, a településcsoportok nem min-
den esetben válnak el élesen egymástól, néhol egy-egy település két csoporthoz is 
sorolható. 

Balatonfüred városkörnyékéhez tartozik Aszófő, Balatonszőlős, Csopak, Paloz-
nak, Lovas és Tihany. A közúti, és Csopak, Aszófő vonatkozásában vasúti kapcso-
latai megfelelőek. Lakosaik nagy része, ha nem a kistérségen kívül dolgozik, Bala-
tonfüredre ingázik, illetve a balatonfüredi lakosok Balatonszőlős irányába történő 
kiköltözése is jelentős. Paloznak helyzete kivételes, mivel a szomszédos Balato-
nalmádi kistérséggel is szoros kapcsolata van, ezt bizonyítja a Lovassal közös kör-
jegyzőség működtetése. 

A kistérség partmenti tengelyét Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali Zánka és 
Balatonszepezd alkotják. Természetesen funkcionálisan Balatonfüred és Csopak is 
kapcsolódik ehhez az alközponthoz. Ez a térség voltaképpen két központú, hiszen a 
város mellett Zánka is alközpontként jelenik meg, kapcsolatot teremtve a partmenti 
és felvidéki települések között. A kistérség gazdasági potenciálja leginkább ebben 
az altérségben koncentrálódik, és a további gazdaságfejlesztéssel összefüggő inf-
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rastrukturális beruházások is ezen a területen valósulhatnak meg. A szolgáltatást 
nyújtó és termelő vállalkozások érdeklődése leginkább ezeken településeken érzé-
kelhető.  

A Balaton-felvidék északi előtérhez tartozik Pécsely, Vászoly és Dörgicse. Ezek 
a települések hasonlóan a Balaton-felvidék nyugati altérséghez gazdasági és közle-
kedés földrajzi adottságaikat tekintve elmaradnak a kistérség partmenti altérségtől, 
viszont turisztikai adottságaik egyedülállóak, de jelenleg csak elemeiben kiakná-
zottak.  

A Balaton-felvidék nyugati altérség települései közé tartozik: Óbudavár, Bala-
toncsicsó Szentantalfa Szentjakabfa, Tagyon és Monoszló, melyek közös turisztikai 
potenciállal rendelkeznek, de ezek is hasonlóan az északi előtérhez csak kis mér-
tékben kihasználtak.  
 
1.2. A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete 
 
A térség településeinek foglalkoztatási szerepkörét vizsgálva a térség legnagyobb 
foglalkoztató települése Balatonfüred, ahol 5314-en találtak munkát, közülük 1518 
fő, a foglalkoztatottak 29%-a más településről jár be, akiknek azonban csak keve-
sebb, mint fele lakik a kistérség községeiben.  

A foglalkoztatottak 35%-a a kistérségen belüli ingázással talált magának mun-
kahelyet, ez az arány a községek egészére vonatkozóan viszont már elérte az 50%-
ot.  

A térségben a foglalkoztatásra jellemző a nagyfokú szezonalítás, kiemelten a tu-
rizmus és a mezőgazdaság területén. Leginkább az időjárás, a szezonalítás, a ven-
dégszám alakulása – melyek szoros összefüggésben állnak egymással – befolyásol-
ják a foglalkoztatási trendek alakulását. 

A Balatonfüredi Kistérségbe tartozó 21 településen 2007. január 1-én összesen 
23 427 lakost regisztráltak (1. ábra). A térség lakossága Veszprém megye népessé-
gének 6%-át teszi ki. Ez az arány 1990 óta lényegében azonos értéken maradt. A 
lakosság közel 60%-a a térség központjában, Balatonfüreden él. Mindössze két 
településen: Csopakon (1905 fő) és Tihanyban (1397 fő) haladja meg a lakosság-
szám az ezer főt, egy településen, Zánkán közelíti meg az 1000 főt (944 fő) de már 
ezzel is az aprófalvak kategóriájába esik. A kistérség 21 települése közül 15-ben a 
lakosságszám nem éri el az 500 főt (1. táblázat). 
 

Kistérség Települések száma 500 fő alatt 501 – 1000 fő 1000 fő felett 
Balatonfüredi 21 15 3 3 

 

1. táblázat: A Balatonfüredi Kistérség településeinek lakosságszáma 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010). 

 
A kistérség demográfiai folyamatainak alakulása nem mutat kedvező képet. A 

természetes fogyás mértéke felerősödött, amely döntően az élve születések ala-
csony szintjéből adódik. A népességszámnak a megyei átlaghoz képest kisebb mér-
tékű csökkenése a kedvező vándorlási különbözetnek köszönhető, ez nagyrészt 
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ellensúlyozza a negatív természetes szaporodást. A halandóság szintje az országos-
nál kedvezőbb, így az itt élő népesség életkilátásai jobbak. 
 

 
 

1. ábra: A kistérség lakosságának korösszetétele (fő) 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010) 

 
1.3. A településen élők számára elérhető közszolgáltatások (Demográfiai adatok – 
népességvándorlás – szociális helyzet) 
 

 
 

2. ábra:A lakónépesség alakulása (fő) 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010) 

 
A 2. ábrában közöltekből megállapítható, hogy Balatonfüred városának lakos-

ság száma állandóságot mutat. A foglalkoztatást nézve szolgáltatásokban, kereske-
delemben, helyi vállalkozások, idegenforgalomban dolgoznak az itt lakók.  

A város igyekszik lehetőségeket biztosítani az itt élők számára a megfelelő élet-
színvonal, valamint a nyugodt, biztonságos család- és otthonteremtés kialakítására. 
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A fenntartó tervei között szerepel a városi idegenforgalom és a turizmus további 
fejlesztése. 

A településen élő 0–18 évesek korösszetételére jellemző adatok a következők (a 
népesség-nyilvántartás alapján). A vizsgált korosztály összetételét tekintve megál-
lapítható, hogy a 6–14 év közötti gyermekek száma a legmagasabb. Aránylag ma-
gas a 15–18 évesek száma, ami a középiskolai korosztályt jelzi a városban. A 0–5 
éves kisgyermekek száma összesen 595 fő. A demográfiai adatoknál a 0–18 éves 
korosztály száma 2023 fő, ami a lakónépesség számához (13 482) viszonyítva 15% 
a településen (3. ábra).  
 

 
 

3. ábra A településen élő kiskorúak létszámmegoszlása (fő) 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010) 

 

 
 

4. ábra A településen élő lakosság megoszlása 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010) 

A 4. ábra jól mutatja, hogy a településen a lakosság megoszlásában magas 
(85%) a 18 év felettiek aránya. 
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A település népességének megtartása és növekedésének segítése érdekében az 
infrastrukturális, szociális, közoktatási, közművelődési szolgáltatások iránti igény 
folyamatos fenntartása és fejlesztése szükséges, mely kiemelt feladatai közé tarto-
zik a település önkormányzatának. 

A születések számának alakulása alapvetően meghatározza a következő évek 
óvodai, általános iskolai demográfiai jellemzőit. A születések számának változását 
1998-tól és 2006-ig terjedő időszak vonatkozásában, illetve az összes születések 
számának évenkénti változását a 2. táblázat szemlélteti: 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
születésszám 95 82 89 113 91 113 106 

változás  -7 +7 +24 -22 +12 -7 
 

2. táblázat: A Balatonfüredi Kistérség településeinek lakosságszáma 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010). 

 
Az országos tendenciákkal megegyezően városunkban is csökken a születések 

száma. Mindezek alapján valószínűsíthető az, hogy óvodában és az általános isko-
lában további gyermek, illetve tanulói létszámcsökkenés várható. 

Balatonfüred városában a felnőtt lakosság száma 13482 fő, közülük a munka-
nélküliek száma 429 fő. A munkanélküliek számát tekintve a mutatószám az orszá-
gos átlag körül van (5. ábra). 
 

 
 

5. ábra: A településen élők szociális helyzete 
Szerkesztette: ANTAL G. (2010) 

 
Rendszeres szociális segélyben 45 háztartás részesül. A családok 45 gyermek 

után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A szülők 172 gyermek 
után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 25 fő azon gyermekek 
száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről (6. ábra). 
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6. ábra A településen élők szociális helyzete 
 
2. A Társulás által vállalat közoktatási feladatok 
 
Társulás a feladatellátása során gondoskodik többek között a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények 
hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás 
színvonalának javításáról, továbbá a közoktatási törvény 34. § a)-b), d)-f) és h) 
pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok megszervezéséről. 
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Intézményfenntartó Társulás Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programjának általános céljai: 

• A közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének előse-
gítése, valamint esélyteremtés a hátrányos helyzet csökkentésére. 

• A tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz. 
• Szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvénye-

sülése. 
• A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása és segítése az oktatási-nevelési munka so-
rán, mindenki számára elérhető szolgáltatások bevezetése, a meglévő hátrá-
nyok csökkentése, az iskolai sikeresség javítása, a megfelelő pályaválasztás 
támogatása. 

• Diszkriminációmentesség, valamint az oktatási és társadalmi integráció tá-
mogatása. 

 
2.1. Az iskolai nevelés-oktatás feladatait ellátó intézmények 
 
Balatonfüred városában az általános iskolai oktatási feladatokat: a Radnóti, Eötvös, 
Bem, Pécsely általános iskolák látják el. A középfokú oktatás intézményei: a Lóczy 
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Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola valamint a Széchenyi Ferenc 
Kertészeti Szakképző Iskola 

Középiskolában az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizs-
gára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás 
folyik. 

A kistérség önkormányzatai önként vállalt feladatként nem látnak el középisko-
lai képzést, azt a Veszprém Megyei önkormányzat biztosítja. 
 
2.2. A helyzetelemzés összegzése 
 

• A Kistérségben biztosított az alapművészeti oktatás 
• A közszolgáltatások minőségi színvonalának megtartása fontos feladat. Az 

alapfeladatokon kívül a Kistérség önkormányzatai a közszolgáltatások egy 
részét megyei, térségi együttműködéssel szervezi meg. 

• Az óvodák kapacitásai megfelelőek. Létszám tekintetében az óvodai férőhe-
lyek számának bővítésére nincs szükség. 

• Az általános iskolákban biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lók teljes körű oktatási ellátásának feltételei. A Kistérség intézményeibe járó 
hátrányos helyzetű tanulók száma – az összlétszámhoz viszonyítva – 0,12%, 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóké pedig 0,009%. Az ország külön-
böző kistérségeihez viszonyítva ezek az adatok rendkívül kedvezőek. 

• Az összes bejáró tanulóhoz viszonyított bejáró HH-s és HHH-s tanulók ará-
nya 21%.  

• Az egyes évfolyamok osztályaiban megfelelő arányban találhatók HHH-s és 
SNI-s tanulók. A lemorzsolódási adatok esetében az intézményekben az év-
folyamismétlők aránya az intézményekben nem számottevő 

• Nincsenek nagyszámú hiányzások ennek egyik legfontosabb oka a hiányzá-
sok következetes ellenőrzése, a gondos pedagógiai előkészület, az önkor-
mányzattal, a szülőkkel való kapcsolattartás. 

• A Kistérség intézményeinek továbbtanulási mutatói jó képet mutatnak. 
• A gimnáziumokba jóval többen mennek, mint az országos átlag. Így a szak-

középiskolák érettségit adó képzésre és a szakiskolai képzésre az országos 
átlagnál kevesebben vesznek részt. Speciális szakiskolát az általános isko-
lákból nem választanak. Az általános iskola befejezése után minden tanuló 
tovább tanult. 

• A középiskolák esetén nem rendelkezünk HH/HHH tanulók arányainak, 
számának adataival.  

 
Az oktatás feltételeiben az intézményi feladat-ellátási helyek vonatkozásában 

alig van különbség. A fenntartók mindent megtesznek azért, hogy az esélyt min-
denki számára egyformán biztosítsák. Az intézmények rendelkeznek jól felszerelt 
könyvtárral, mindenki számára biztosítják az informatika alapjainak elsajátítását, 
minden általános iskolai tanuló nyelvoktatásban részesül. A szabadidő hatékony 
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eltöltése érdekében nagyon sok sport és kulturális tevékenységet kínálnak az isko-
lák.  

• Az országos kompetencia-méréseken az iskolák teljesítményei minden tekin-
tetben az országos átlag feletti eredményt mutatnak. Így az iskolákban nem 
tapasztalhatunk alulteljesítést az országos átlaghoz képest. 

• Az elért eredményeket az iskolavezetés minden évben elemzi, a tapasztala-
tokat visszacsatolják az oktatás folyamatába. Ennek figyelemmel kísérése 
továbbra is fontos feladat. A hozzáadott pedagógiai érték elemzése alapján 
évente dolgozzák ki a fejlesztésre kerülő területeket. 

 
 
3. Eredmények 

 
„Múlt nélkül nincs jövő” – ahogy ókori filozófusok mondták egykoron; ill. „a jövőt 
nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni” – a Nobel-díjas fizikus, 
Gábor Dénes híres mondását idézve. A jelen és következő generáció jövőképét 
részben a mostani döntéshozók és vezetők alakítják, ezért nagy a felelősségük. 

Miként látják saját jövőjüket a mai középiskolások és egyetemisták, és milyen 
előrejelzéseket fogalmaznak meg az ország jövőjéről a szakértők.  

A jövőkutatás három módszertani elve, a komplexitás, a participativitás, vala-
mint az alternativitás lehet egyes felfogás szerint. A komplexitás szellemében arra 
törekedhetünk, hogy a valóság minél több területét vonják be a vizsgálódásba. A 
participativitás elvének alkalmazásával azt akarjuk elérni, hogy a lehetséges jövőal-
ternatívák kimunkálásában mindazok részt vegyenek, akik várhatóan abban a vi-
lágban élnek majd, amelyet a generációk közösen alakítanak ki. Az alternativitással 
pedig az egymástól minőségileg eltérő forgatókönyvek és jövőalternatívák minél 
szélesebb körét akarjuk feltárni.  

A három elv együttes használata új megközelítést eredményezhet, e témában 
kutatók számára. 

Az MTA Jövőkutatási Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Tanács 
együttműködésének eredményeként jelent meg 2010. július hónapban az a tanul-
mánykötet, amelyben olvasható összegzés szerint a kutatók félelme az, hogy „ha-
talmas különbség alakul ki a társadalom különböző rétegei között, és megjelenik, 
valamint erősödik kor, iskolai végzettség, illetve területi elhelyezkedés szerint. A 
lemaradók kilátástalansága társadalmi konfliktus kialakulásának veszélyét hordoz-
za magában.”  Reményeik szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy „felismert 
és közismert lesz a társadalom kettészakadásának problémája. A múlt tapasztalatai 
és az új helyzetek felismerése segíti a társadalmi összhang megteremtését”. A Ma-
gyarország 2025 című könyv ezer példányban jelent meg.  

A tanulmányból kapnak az országgyűlési képviselők, de eljuttatják a köteteket 
az egyetemekre is, így nemcsak a döntéshozatalban, hanem az oktatásban is hasz-
nosítható lesz.  
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A Balatonról Lóczy Lajos emlékére 2008. június hónapban jelent meg Prof. Dr. 
TÓTH JÓZSEF és WILHELM ZOLTÁN szerkesztésében BARANYAI GÁBOR a kötet 
gondozója kiváló munkája eredményeként „Egy balatoni konferenciakötet elé” 
Prof. Dr. Tóth József emeritus rector úr írása a szerkesztők nevében.  

Ez a tanulmánykötet is arról szól, amiért a jelen konferencia is létrejött, évekkel 
ezelőtti elhatározásunkat tettek követték, 2002. év óta Pécsi Tudományegyetem 
Földtudományok Doktoriskolája és e műhely környéki és helyi tagjai összehívhat-
ták a hazai geográfia jeleseit a Tudomány Egyetemek, a Magyar Tudományos 
Akadémia aktív tudósainak együttműködésével egy néhány napos konferencia, 
együttgondolkodás, az egyes tudományterületeken dolgozók eszmecseréjére, egyes 
kutatási területeken dolgozók jelen és jövőbeni elképzeléseik eszmecseréjére. 

E találkozások, tudományos konferenciák érlelték továbbá azt a gondolatot, 
hogy szervezzük meg a Lóczy Lajos Balatoni Nyári Egyetemet, vigyünk Füredre 
azon túl is továbbképzéseket, a különböző szakterületek bevonásával, megalapozva 
egy későbbi felsőfokú intézmény állandósításának lehetőségét. 

Ezen törekvés, ma is bátran kimondható a nehézségek nem voltak az átlagos 
magyar szintnél nagyobbak, a támogatottságunk sem volt átlagos, a megszokott 
hazai szintnél alacsonyabb. 

Sajnos a sokévi munka nem hozta meg a várt eredményt. Mindezek ellenére to-
vábbra is a mai napokon is folytatjuk azt a munkát, amit 2002. évben elgondoltunk, 
jelen Konferencia is azt példázza nem fogyott lendületünk, tenni akarásunk, ismét 
itt vagyunk, ismét konferencia színhely Balatonfüred, ismét itt vannak mind azok, 
akikkel elterveztük, megvalósítottuk, hagyományt teremtettünk. terveinkben az is 
szerepelt, hogy a Nyári Egyetem hallgatói minden évben megkapják az elhangzott 
előadások anyagát, az azévi programfüzetekkel együtt. Elkészítettük honlapunkat 
is, szép számú jelentkezést regisztrálhattunk, mindezek ellenére anyagi támogatott-
ság hiányában nem tudtuk megvalósítani Balatonfüred első Nyári Egyetemét.  

 
 

4. Összefoglalás 
 
Ma 2010-ben talán újabb nekibuzdulással, újabb reményekkel kezdhetünk bele 
elképzeléseink megvalósításába, ugyanis elmondhatjuk, hogy a jövőben nincs 
olyan koncepció sem a város vezetése, sem egyéb szervezet részéről, akik megala-
poznák Balatonfüred városban egy felsőfokú képzést. Mindenki láthatja, hogy a 
város minden tekintetben egyértelműen alkalmas arra, hogy felsőfokú képzést biz-
tosítson mind Balatonfüred, mind a vonzáskörzetéhez tartozó településeken élő 
fiatalok és nem fiatalok számára egyaránt. 

Most jelenthetjük ki igazán, hogy ebben a városban az infrastruktúra, a szellemi 
és egyéb feltételek együtt vannak. Az éves szintű működési feltételek megértek 
arra, hogy igazán komolyan vegye a város vezetése azt az együttműködést, amelyet 
már évek óta letettünk az asztalra azzal, hogy teremtsük meg annak lehetőségét, 
hogy a diákkorúaknak, felnőtt állampolgároknak ne kelljen hosszú órákat utazni, 
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helyben lehessen az emberi erőforrást biztosítani, az oktatás fejlesztés kialakításá-
val. 

Még nem késő, de cselekedni kell, ha igazán akarjuk és akarja a város is, hogy 
legyen felsőoktatása Balatonfürednek is, hisz a példák is azt bizonyítják, hogy 
szükség van e területen is a fejlesztésre, fejlődésre. A jelen működő középiskolák 
fogadtak be szakokat intézményeikbe, ami egyértelműen azt is mutatja, hogy szük-
ség van a jövőben minden irányból a fogadóképességre. Ezt reméljük, továbbra is 
ezért teszünk a jelenben és jövőben is, hogy megalapozzuk egy balatonfüredi fel-
sőoktatási Intézmény megvalósításáért, mert belátható, hogy szükség van rá.  

Oly sok területen van hiány, ahol elkelne a képzés megindítása, az is látható 
azonban, hogy néhány területen túlképzés van, ehhez szükséges a hozzáértők kon-
szenzusa, együttműködése, a közös együttgondolkodással megszületik a várva várt 
iskola, amely valóban a kor igényének, szükségleteinek kielégítésén munkálkodik, 
mindnyájunk megelégedésére. 
 
 
IRODALOM 
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LÓCZY LAJOS EMLÉKEZETE 

 
DÖVÉNYI ZOLTÁN 

 

 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Lóczy Lajos Emléke Előtt Tisztelgő Közönség! 
 

Ha lenne arra lehetőségünk, hogy a tudományos-fantasztikus regényekből ismert 
időgépbe beszálljunk, és megnyomva egy gombot kilencven évvel visszamennénk 
az időben, akkor ezt a sírt ugyanúgy körülállhatnánk, mint ahogyan azt most tesz-
szük. Alig több mint 90 évvel ezelőtt, 1920. május 15-én helyezték ugyanis végső 
nyughelyére LÓCZY LAJOSt, itt az arácsi temetőben. Történt mindez végakaratának 
megfelelően, mivel ő már korábban úgy rendelkezett, hogy itt legyen a végső 
nyughelye. Itt állhatnánk egy friss sír körül, amit bizonyára már virágok és koszo-
rúk borítanak, de természetesen akkor még nincsen itt Stein Aurél legendás havasi 
gyopárja.  

A temetésen sokan voltak, megjelentek a magas rangú minisztériumi képvise-
lők, államtitkárok, helyettes államtitkárok, és természetesen itt volt a szakma, itt 
voltak a szakmák. A földrajzot CHOLNOKY JENŐ képviselte, ő mondott búcsúbe-
szédet a Földrajzi Társaság és az egész földrajztudomány nevében. És természete-
sen itt voltak a geológusok, az ő képviseletükben és az egyetem nevében Papp Ká-
roly, Lóczy egyik nagyon kedves geológus tanítványa beszélt. Megtörtént a vég-
tisztesség, és nem sokkal később Cholnoky már azt írja, hogy nagyon bízik abban, 
hogy Lóczy Lajos sírja egy tudományos zarándokhely lesz. És az is lett! Ami azt 
jelenti, hogy viszonylag sűrűn megjelennek hozzánk hasonló szakmai közösségek, 
és akkor elhangzanak Lóczy emléke előtt tisztelgő beszédek. Nyilván nem regiszt-
rálják, hányan álltak itt és mondtak valamit Lóczyról, nagyon sokféle megközelí-
tésben. Ebben a műfajban egy idő után már nehéz új dolgot kitalálni. De nem is az 
a lényeg, hogy valami új, modern dolgot találjunk ki, a fontos az, hogy időről időre 
meghajtsuk fejünket Lóczy Lajos tudományos teljesítménye előtt. 

Egy méltatás keretében több féle dolgot lehet tenni, ebben a körben azonban 
egyet nem tennék, nevezetesen felsorolnám Lóczy Lajos tudományos eredményeit, 
mivel ez mindenki számára ismert.  

Próbáljuk egy kicsit másként megközelíteni tudományos teljesítményét, például 
arról az oldalról, hogy az Ő pályafutása, az a sok évtized amit a tudományban töl-
tött, az véletlen, vagy egy eleve elrendelt pálya. Lóczy Lajos tudományos emléke 
nem arról szól, hogy kutatunk és akkor nagyon-nagy eredményeket érünk, hanem 
arról, hogy ez egy megszenvedett tudományos karrier. Ha az egyén Lóczy oldaláról 
nézzük, akkor azt kell mondani, hogy zseniális elme. De nem minden adottsága 
kedvezett annak, hogy tudományos pályára lépjen, ezért említem többek között, 
hogy ez egy megszenvedett nagy tudományos eredmény. Néhány dolgot mondjuk 
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ennek kapcsán: Lóczy színvak volt, ami egy matematikusnál nem számít, de színes 
térképekkel dolgozó geológusnál, geomorfológusnál ez nagy probléma. Ahhoz, 
hogy gyönyörű geológiai térképeket tudjon csinálni, meg kellett küzdenie ezzel a 
hátrányos adottsággal is. Nem volt egy stílusművész sem, ez neki egész életében 
problémát jelentett. Tehát ha valaki Lóczyt olvas – mindannyian olvassuk –, akkor 
feltűnik neki, hogy nem Cholnoky stílusában írt munkákról van szó. Lóczy művei-
ben egy dologra kell koncentrálni, ez pedig a tartalom, ott pedig nincs gond. Pályá-
ja küzdelmeihez tartozik az is, hogy nehezen írt. Aki már látott Lóczy kéziratot, az 
tudhatja, hogy az gyakorlatilag olvashatatlan, a korabeli nyomdászok ezt bizonyára 
alá tudnák támasztani. Rengeteget javított, még a korrektúrákon is, és ez áll a hátte-
rében annak, hogy ha Lóczy munkákat olvasunk nyomtatásban, akkor látható, hogy 
viszonylag sok nyomdai hiba van benne. 

Az írásnak nem volt művésze, de a szónak sem. Nem volt olyan magával ragadó 
előadó egyéniség, mint Cholnoky. Egyetemi előadásain nem azzal nyűgözte le a 
hallgatóit, ahogyan mondta, hanem amit mondott. Tehát írásban és szóban is a 
magas színvonalú tartalom az, ami Lóczyt jellemzi és amire a figyelmet irányítani 
kell. Ő igazán a terepen élt, hihetetlen teljesítményt tudott nyújtani a terepen, itt 
volt igazán magával ragadó. Hallgatói közül sokan leírták, hogy mekkora élmény 
volt vele terepen lenni, neki az volt a tanterme, az egyetemi előadója, amikor a 
terepen magyarázhatott, előadhatta hallgatóinak a tudását. Ezt azóta is nagyon ke-
vesen tudták a geomorfológusok közül megcsinálni.  

Ha váltunk itt és egy másik aspektusból nézzük Lóczy pályáját, akkor azt 
mondhatjuk, hogy nem volt egy vándormadár, 4–5 munkahelye volt összesen és 
ezek között is voltak ismétlődések. Ezek a legkülönbözőbb helyek voltak az or-
szágban: Nemzeti Múzeum, a Műszaki Egyetem, a Budapesti Egyetem és a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet. És ha megnézzük, hogy mit teljesített a különböző 
munkahelyeken, akkor némi megdöbbenéssel látjuk, hogy tulajdonképpen nem 
tudott mindent kihozni ebből a pályából, amit szeretett volna. Geográfusok va-
gyunk, de azt kell mondanunk, hogy Lóczy alapvetően geológus. Cholnoky valahol 
azt írja, hogy Lóczy nem értékelte nagyra a földrajzot. (Nem kell mindent elhinni 
Cholnokynak!). Mert ha meg akarjuk határozni, hogy Lóczy milyen műfajt művelt 
a tudományban, akkor talán elfogadhatjuk Cholnokynak azt a megfogalmazását, 
hogy Ő a geológia geográfusa volt. Ez nem zavarta abban, hogy emberföldrajzot is 
oktasson az egyetemen, ha éppen erre volt szükség. Lóczynak nagy problémája 
volt, hogy Hunfalvy halála után elvállalja-e a tanszéket az egyetemen, nehezen 
szánta rá magát, tudta, hogy milyen feladat vár rá. És azt is tudta, hogy ez mekkora 
nehézségeket okozhat. Mégis elvállalta, és valószínűleg érdemes megfontolni 
Cholnokynak azt a megjegyzését, hogy ez egy „végzetes kinevezés” volt Lóczy 
pályájára nézve. 

Az egyetemen eltöltött két évtized, ha csak a szakmai teljesítményét nézzük 
Lóczynak, úgy tűnik, hogy töretlen. De valóban rengeteg energiája ment el azzal, 
hogy olyannal kellett foglalkozni, ami igazából elvette az idejét attól, amit a legszí-
vesebben csinált, a tudományos kutatástól. Ami tehát egyik oldalról Lóczynak 
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probléma, az a magyar geográfiának egy óriási nyereség. Gondoljunk bele, mekko-
ra volt a kockázat, hogy a végül is autodidakta geográfusként működő HUNFALVY 
JÁNOSt egy hasonló képzettségű utód követ! Akkor, az 1880-as évek végén a föld-
rajztudományban a mércét Richthofen báró jelentette. Lóczy a maga személyével, a 
magas szintű tudományával, tudásával, Richthofen szintjére hozta nem csak önma-
ga teljesítményét, hanem az akkori magyar természeti földrajzot is. Egyébként 
nagy barátok voltak Richthofennel, nem csak a tudományban. Lehetett volna 
Richthofen utódja a berlini egyetemen, megvolt a lehetősége, nem ment el. Ezzel is 
mutatván és bizonyságot téve, hogy neki mennyire szívügye volt a magyar tudo-
mány. 

A következő döntésére szintén mondhatjuk, Cholnokyra visszatérve, hogy egy 
végzetes választás, amikor visszamegy a Magyar Állami Földtani Intézetbe. Azt 
gondolhatnánk, hogy az akkor már világhírű geológusunkat, Lóczy Lajost, tárt 
karokkal fogadják az akkori Földtani Intézetben. Nem ez történik. Az a tíz év, amit 
a Földtani Intézetben tölt el, nem mentes a nagyobb mélypontoktól sem. Tudomá-
nyos teljesítménye továbbra is töretlen, de meg kell vívnia a kicsinyes harcokat 
azokkal a geológusokkal, akik őt nem túlságosan kedvelték. Bármennyire is sajná-
latos, kívülről jövőként fogadták azok, akik már ott dolgoztak a Földtani Intézet-
ben. S eljön 1919, a Tanácsköztársaság, ami Lóczy életének talán a legmélyebb 
pontja. Olyan fiatal geológusok, akiknek a pályáját mindig támogatta, az egyik még 
tanársegéde is volt az egyetemen, a legdurvábban fordulnak ellene. Lóczy ekkor 
már 70 éves. De nem csak a kora miatt viselte ezt nehezen.  

És akkor hova vonulhat vissza? Természetesen Arácsra, hogy életének utolsó 
évét, 1920. május 13-ig, gyakorlatilag itt töltse. De emberi nagysága itt is megmu-
tatkozik, mert amikor fordul a kocka, akkor megkérdezik tőle, hogy akkor „mi 
legyen ezekkel az ifjú titánokkal”. És akkor azt mondja, hogy „ne bántsák őket, 
megtévesztett emberek”. Egy szavába került volna, hogy örökre kívül kerüljenek a 
tudományon. Azt hiszem, hogy méltatlan lenne Lóczy sírjánál ezeket a neveket 
elsorolni.  

A fentiek miatt mondtam, hogy ez egy megszenvedett hatalmas tudományos tel-
jesítmény. Elgondolkoztam még azon is, hogy, ha másként dönt, például, ha nem 
megy el a MÁFI igazgatójának, hanem marad az egyetemen akkor mi történik? 
Akkor valószínűleg nem érik azok a megaláztatások, mint amik a Földtani Intézet-
ben érték. Nem azt mondom, hogy ebbe halt bele, de hogy nagyon nehéz utolsó éve 
volt, az biztos.  

Lóczynak később aztán megadatott, hogy tisztelgünk emléke előtt, mintegy za-
rándokhelyül keressük fel a sírját. El lehet gondolkodni viszont azon, Lóczy sírjá-
nál állva, hogy minden nagy, arra méltó geográfus megkapja-e a kellő tiszteletet az 
utókortól? Tudjuk-e egyáltalán, hogy hol és milyen állapotban van Cholnoky, 
Prinz, Fodor, Mendöl, Bulla és a többiek sírja? Nagy felelősségünk van abban, 
hogy Lóczy Lajos mellett többi kiemelkedő teljesítményű geográfusunk emlékét, 
többféle formában is megőrizzük.  
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Azt mondhatjuk, hogy Balatonfüred sok mindennel adózott Lóczy emléke előtt: 
a gimnáziumot róla nevezték el, van Lóczy-barlang, utcát is elneveztek róla, de 
továbbra is van teendő. Jó harminc évvel ezelőtt, az akkori Magyar Nemzetben egy 
balatonfüredi lokálpatrióta, SZEKÉR ERNŐ azon kesergett, hogy Lóczy egykori 
nyaralóján nincs emléktábla, s nincs azóta sem. A ház megvan, a tulajdonos német 
állampolgár. Ebből gondolhatjuk, hogy jó állapotban van az épület. Tehát egy em-
léktábla elhelyezése úgy gondolom még hátra van. De nem csak Lóczynak vannak 
kötődései Arácshoz, illetve Füredhez, hanem Cholnokynak is, aki gyerekkorában a 
nyarakat itt töltötte, a családi nyaraló erre lehetőséget adott. Ez a nyaraló is meg-
van. A II. világháború legvégén a Teleki-féle Államtudományi Intézetet Balatonfü-
redre telepítették, s 1945 januárjában itt jelent meg a maradandó értékű Közép-
Európa Atlasz. Ez az épület is megvan, egy emléktáblát el lehet helyezni a falán. 
Mindez azt jelenti, hogy Balatonfüred még az eddigieknél is fontosabb hely lehet a 
magyar geográfia történetében.  

1949-ben, amikor Lóczy születésének 100. évfordulója volt, akkor, különböző 
tanulmányok mutatták be, hogy mit is csinált ő geológusként, paleontológusként és 
földrajzosként. A geográfusok nevében ezt a megemlékezést PRINZ GYULA írta. 
Két mondatot idéznék belőle: „Az álmodozó, kicsinyes, saját érdekek érvényesülé-
sének korában Lóczy a lendületes, haladó, szervező tudós volt, a magyar földrajz 
legnagyobb történeti alakja. A magyar földrajztudomány büszke arra, hogy vállát 
tarthatta a híd alatt, melyen Lóczy Lajos bement a magyar tudomány halhatatlan-
jai közé.” Nekünk, és az utánunk következő geográfus generációknak szent köte-
lessége, hogy ezt a hidat továbbra is a vállunkon tartsuk! 
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2010. augusztus 6–7–8-án, mintegy félszáz résztvevővel, Balatonfüreden az Uni 
Hotelben zajlott le a konferencia, melyen 15 előadás hangzott el. A résztvevők 
megkoszorúzták id. LÓCZY LAJOS sírját, megtekintették a várpalotai Trianon-
múzeumot. A rendezvényt DR. ANTAL GÉZA szervezte és DR. BÓKA ISTVÁN pol-
gármester nyitotta meg. A konferencián Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyhá-
za, Pécs, Piliscsaba, Szeged, Szombathely geográfus műhelyeinek képviselői vettek 
részt. 

A konferencia érdemi megállapításai az alábbiakban összegezhetők: 
1. A Balaton-problematikát csak komplex megközelítésben szabad értelmez-

ni. Ennek metodikai háttere (a tetraéder-modellre épített SWOT-, illetve 
TÁGINTER-analízis adott). 

2. A Balaton-kutatásban – a turizmus primátusának megtartás mellett – erősí-
teni szükséges az állandó lakosság életkörülményeire irányuló vizsgálato-
kat. 

3. A kutatások MTA-támogatásának biztosítására folytatni kell a tárgyaláso-
kat. 

4. Alapvetőnek tartjuk a Balaton térszerkezeti pozíciójának tervezési és köz-
igazgatási rendezését, az egységes Balaton-régió létrehozását. Ehhez or-
szágos szakmai kutatói összefogás és politikai akarat szükséges. 

5. Létre kell hozni a pozitív szándékukat már kinyilvánított egyetemek és a 
helyi vezetés részvételével egy szervező központot, mely (mindössze né-
hány fővel) a munkát koordinálná. 

6. A munka részét képezné az egyetemek kihelyezett tanfolyamainak, konfe-
renciáinak fogadása, a Lóczy Lajos Nyári Egyetem hazai és külföldi hall-
gatóival összefüggő szervező tevékenység, a három kötetes Balaton-
monográfiával kapcsolatos menedzselési feladatok ellátása. 

7. Szükséges egy megfelelő épület és a működési költségek biztosítása. 
8. A résztvevők mindent elkövetnek, hogy – a Limnológiai Intézet bevonásá-

val – elkészüljön a Balaton-monográfia (Lóczy Lajos több mint 30 kötetes 
világhírű műve megjelenésének 100. évfordulójára). 

9. A Lóczy-sír koszorúzásakor merült fel, hogy Balatonfüredet fokozott mér-
tékben lehetne tudományos zarándokhellyé tenni: emléktáblával kellene 
megjelölni a Lóczy-nyaralót, a Cholnoky-emléket és azt az épületet, ahol a 
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Budapestről menekült Államtudományi (Teleki) Intézet működött a háború 
alatt. 

10. Az emléktáblák költségeire gyűjtés indult, mely mintegy 200 000 Ft-ot 
eredményezett. 

11. A konferencia anyagát még az idén megjelentetjük. 
12. Ezt az összegzést eljuttatjuk Balatonfüred polgármesterének, a Magyar Tu-

dományos Akadémia X. Osztályának és valamennyi kollégának. 
 
Pécs, 2010. augusztus 12. 
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