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ÖSSZEFOGLALÓ A „BALATON, MINT ÉLETTÉR” C. KUTATÁSRÓL 

 

Az elmúlt években a kutatási kérdések között előtérbe került az életminőség, mivel az 

urbanizációs folyamatok sokak szemében felértékelték a természet közelibb, nyugodtabb 

(ún. slow/lassú mozgalmak) élet lehetőségét. A Balaton, mint népszerű desztináció 

kedvez egy ilyen életforma kialakításának. Megfigyelhető a helyi lakosság elöregedése, a 

fiatalok elvándorlása, ugyanakkor az a tendencia is, hogy a nagyvárosi életből 

„kiszakadni” vágyók itt képzelik el jövőjüket, illetve a már üdülővel rendelkezők lesznek a 

régió állandó lakosaivá. A betelepülők jellemzően magasabb végzettséggel és jobb 

jövedelmi körülményekkel rendelkeznek. A régió társadalmi megújulása szempontjából 

alapvető, hogy ezek a társadalmi csoportok egymást erősítve, egymással harmóniában 

éljenek. Ezért is indokolt a Balaton térség lakosságának ez irányú vizsgálata, hogy 

feltárja a terület adottságait és fejlődési lehetőségeit. Ehhez kapcsolódik az ún. „második 

otthon” kiválasztásának kritériumaira vonatkozó soft (pihenésre alkalmas környezet) és 

hard (megközelíthetőség, infrastruktúra, egészségügy) tényezők beazonosítása. 

A projektelem céljai a következőkben foglalhatók össze: 

• A Balaton régió helyi lakossága identitásának megismerése, 

• A helyi lakosság életminőségének feltérképezése,  

• A Balaton szerepe az életminőségben, a régióban igénybe vett termékek és 

szolgáltatások,  

• Az egészséges életmódhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások iránti igény, 

potenciálok és fogyasztói magatartás meghatározása,  

• A Balaton társadalmi-gazdasági megújulása érdekében a konkrét fejlesztési 

lehetőségek kidolgozása,  

• A Balaton mint élettér – 

helyi lakosság, turisták és 

befektetők számára vonzó – 

sajátosságainak feltárása. a 

népességet megtartó programok 

kidolgozása, jó gyakorlatok 
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azonosítása (belső erőforrásokra való építkezés),  

• A Balaton térségben a népesség létszámának és összetételének alakulása, a 

várható trendek bemutatása, 

• A Balaton térségben a turisztikai vállalkozások számának és összetételének 

alakulása, illetőleg az ehhez szorosan kapcsolódó foglalkoztatottság, ágazathoz köthető 

szakképzés helyzete, beiskolázási adatok alakulása. 

Elvégzendő feladatok: Az alprojektvezető útmutatása szerint részvétel a szekunder és a 

primer kutatásokban, kutatásszervezési feladatok ellátása. A kutatási eredmények 

bázisán cikk/tanulmány/konferencia előadás összeállítása magyar vagy idegen nyelven.  

Teljesítés feltétele: 1 magyar vagy 1 idegen nyelvű elfogadott 

cikk/tanulmány/konferencia előadás  

Kimeneti lehetőségek: TDK részvétel, szakmai versenyen való részvétel, szakdolgozat, 

diplomamunka elkészítése a kutatási területen, konferencia részvétel, publikáció 

megjelenése.  

 


