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A helyi értékek feltárása és fejlesztési lehetőségei a Balaton 
régióban  

 
A helyi értékek megismerése, a helyi sajátosságok (gasztronómia, hagyomány, kulturális 

örökség stb.) mint vonzerők a turizmusban számottevően befolyásolják az utazók 

motivációit és utazás alatt végzett tevékenységeit. A felkeresett úti célok számára az 

értékek megőrzése és élményszerű bemutatása nem csak a versenyképességük 

javítását, a desztináció megkülönböztetését támogatja, de nagymértékben hozzájárul a 

helyi közösségek identitásának, kötődésének erősítéséhez.  

A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról foglalkozik a 

helyi értékek meghatározásával, azok csoportosításával. A lokális szinten értékként 

megjelenő, a törvényi meghatározásban is értéket képviselő helyi és helyzeti energiák a 

települések gazdaságának fejlesztésében fontos szerepet játszanak. Az értékek 

feltárására irányul a kiírás, amely kiterjed a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) öt klasszikus 

területéhez kapcsolódó területek mindegyikére egyaránt – helyi pénz, helyi termék, kis- 

és középvállalkozások fejlesztése (turizmus fejlesztése ebbe a témába tartozik), helyi, 

alternatív energia hasznosítása (biogáz, napenergia, szélenergia, biomassza, geotermikus 

energia, stb.), szociális gazdaság. Tekintettel arra, hogy a települési szint mellett a 

Balaton régió a potenciális utazók tudatában egy egységet alkot, a kutatás fókuszában a 

helyi értékek „balatoni” vetületének – egységes módszertan mentén történő – feltárása 

áll. 

Szakterületi sajátosság: pályázni kizárólag korábbi kutatótáborban szerezett, a PE GTK 

által kiadott Tanúsítvány benyújtásával lehet.  



   

EFOP-3.6.2-16-2017-00017 

 
Fenntartható, intelligens és befogadó 
regionális és városi modellek 
 

 

 PANNON EGYETEM 
H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10. 
H-8201 Veszprém, Pf. 158.  
Telefon: (+36) 88 624-000 
Internet: www.uni-pannon.hu   

 

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

primer kutatásokban, kutatásszervezési feladatok ellátása. Tevékeny részvétel a kar által 

szervezett kutatótáborokban (szervezésben, előkészítésben, lebonyolításban). 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.  

 


