REVEAL | A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása
BALATONFÜRED TÖRTÉNELMI BELVÁROSA FELÚJÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI BALATONFÜREDI
SZEMMEL
ESETTANULMÁNY

A tanulmány háttere
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a „Kulturális örökség
társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása” című, a Norvég Alap által támogatott projektjének
keretében arra keressük a választ, hogyan lehet megmutatni és lehetőség szerint mérni a kulturális
örökségbe történő befektetés – fókuszban az épített örökség – társadalmi és gazdasági hatásait. A
várható hatások ismerete segíthet a jövőbeli felújítások előkészítésében és abban is, hogy a
befektetések minél szélesebb kör számára hozzanak pozitív változást.
A hatásokat három magyarországi helyszínen vizsgáljuk részletesen. Az első helyszínünk Sirok, illetve
a siroki vár közelmúltban történt rekonstrukciója volt. A második helyszín Balatonfüred, illetve a
történelmi belvárosa felújítása („Balaton-part ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása
Balatonfüreden” I és II.”). Választásunk elsődleges oka az itt tapasztalható, örökségvédelemhez
kapcsolódó stratégiai fejlesztő gondolkodás volt. Balatonfüreden a védett középületek, közterek
felújítása közvetlenül kapcsolódott a városközpont más területeinek fejlesztéséhez (Tagore sétány,
Zákonyi sétány stb.). Ehhez kapcsolódtak aztán a magánbefektetések, melyek együttesen lehetővé
tették Füred turisztikai kínálatának látványos minőségi és mennyiségi fejlődését (vendéglátóhelyek
száma a 2004-es 292-ról 2013-ra 346-ra nőtt; kereskedelmi szálláshelyek száma ugyanebben az
időszakban 7392-ről 8157-re emelkedett1, míg a különböző programok számában is jelentős
növekedés történt). Balatonfüred tehát olyan (ritka) pozitív példa a hazai örökségvédelmi
gyakorlatban, ahol az értékvédelem és a helyi fejlesztés szervesen kapcsolódik össze. Éppen emiatt a
tapasztalt hatások a komplex fejlesztési folyamat eredményei, így nagyon nehéz szétválasztani az
értékvédelmi és az egyéb turisztikai, és városszépítő beruházások hatásait. Balatonfüred tehát jó
terepet, ugyanakkor nagy kihívást is jelentett a kutatás számára.

A vizsgálat tárgya
Balatonfüred a Balaton északi partján fekvő 13 000 fő lakosságot számláló város. Elhelyezkedésének
és Budapesthez való közelségének köszönhetően mindig is magas látogatószámnak örvendett,
gazdaságában ma is igen meghatározó a turizmus. A látogatókat nem csak a Balaton közelsége,
hanem a településen megtalálható savanyúvíz is motiválta. A gyógy víz az egészségügyi szolgáltatások
kialakulásához hozzájárult: a mai Állami Szív kórház épületének története visszanyúlik a 18. századra.
A város jelentős fejlődésnek indult reformkor során, melynek eredménye az alsó városrészen
található, történeti értékekben igen gazdag terület. A 2000-es évekre azonban e reformkori városrész
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jelentősége csökkent, és az odalátogatók elsősorban a Balaton-partot vették célba. Változást a 2000es évek hozták el, amikor a városvezetés elhatározta, hogy a „minőségi”, kulturális szórakozást
kereső látogatókat veszi célba, és hogy Balatonfüred „régiós szinten is a kultúra és a művészetek
városa legyen”.2
Az új stratégia eredményeként megindult fejlesztések szolgáltatták kutatásunk alapján.
Balatonfüreden a történelmi városrész felújításának („Balaton-part ékköve: a reformkori
városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden” I és II.”) hatásait vizsgáltuk. A két projekt keretében
megújultak a reformkori városrész közterei (Blaha L. u., Kisfaludy u., Jókai u., Gyógy tér, Vitorlás tér)
és számos műemléképületet is felújítottak (Vaszary villa, Jókai Mór emlékmúzeum, Városi múzeum).
A védett középületek, közterek felújítása közvetlenül kapcsolódott a városrész más területeinek
fejlesztéséhez (Tagore sétány, Zákonyi sétány, Kiserdő, stb.). A történeti városrész megújításához
kapcsolódóan új, kulturális funkciót kapott a Vaszary villa, és áthelyeződött a hangsúly a kulturális
szolgáltatások irányába. Magánbefektetések is kapcsolódtak a történeti városrész megújításához, pl.
az Anna Grand hotel és a Horváth ház felújítása, illetve a megújított tereken magánvállalkozások
nyitottak többek között minőségi szolgáltatásokat nyújtó vendéglátóhelyeket, melyek együttesen
lehetővé tették Füred turisztikai kínálatának látványos minőségi és mennyiségi fejlődését.

Módszertan
A kutatás érintettek elemzéssel kezdődött, melynek keretében az Ékkő I. és II. projektben, valamint a
történeti városrész életében, működtetésében érintett szereplőket azonosítottuk. A fő érintettek az
önkormányzat, mint a terület kezelője és a projekt gazdája, az építész tervezők és kivitelezők,
műemléki felügyelet, a projekthez kapcsolódó kulturális intézmények munkatársai, területfenntartók,
a területen és a környéken működő vállalkozók, főleg vendéglátósok, szállásadók, nagyobb szállodák,
a történeti városrészhez tartozó kórház, civil szervezetek képviselői, ill. a helytörténet iránt érdeklődő
fiatalokkal és idősebbekkel, helyi lakosokkal. Az érintett elemzéssel párhuzamosan folyt az projekttel
és Balatonfüreddel kapcsolatos írásos anyagok, különböző helyzetelemzések feldolgozása.
Áttekintettük a felújítás kapcsán készült korábbi tanulmányokat, statisztikai adatokat és a város
honlapját.
A kutatás következő lépéseként összesen 24 interjú készült a felsorolt érintettekkel. Az érintteti lista
az interjúzás során folyamatosan bővült. A helyi beszélgetések előkészítése során Budapesten
interjúztunk a tervezőkkel (építész, tájépítész), a felújítások engedélyezésért felelős műemléki
felügyelővel.
Az interjúk mellett kérdőíves felmérés is készült Balatonfüreden. Az épített örökség felújítása
szempontjából három fontos érintett csoportot különítettünk el az interjúk eredményei alapján. Így
kérdőív készült a Balatonfüredre látogatókkal, összesen 170 látogatóval készült a felmérés két
hétvégéi rendezvény alkalmával. Valamint kérdőíves felmérés készült a balatonfüredi lakosok (300
fő), és vállalkozók (119 fő) körében. A kérdőíves felmérés célja annak feltárása volt, hogy a történeti
városrész felújítása mennyiben járul hozzá a helyi lakosság életminőségéhez, a helyi vállalkozások
működéséhez, valamint a turisták látogatása mennyiben köthető a történeti városrészhez. Az interjúés részben kérdőív eredményeket egy műhelymunka során is bemutattuk a kutatás iránt
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érdeklődőknek, és visszacsatolást kértünk eredményeinkre. A műhelymunka Balatonfüreden – a
kutatás témájához híven – a műemléki Vaszary villában került megrendezésre 2015. november 18-án.
Összesen 21 balatonfüredi lakos, ill. a témában érintett műemléki, vagy turisztikai szakember vett
részt. A műhelymunka célja többek között a szakértői és a laikus tudás megosztása volt, mivel sokszor
a helyszínnel mindennapi kapcsolatban álló helyi lakosok többletinformációval rendelkeznek. A
műhelymunka célja a különböző érdekek ütköztetése is volt, melyre kiscsoportos beszélgetésekben
nyílt lehetőség tapaszalt facilitátorokkal kísérve.

Eredmények
Ebben a részben először az interjúk eredményeit foglaljuk össze, majd a műhelymunka rövid
összefoglalója olvasható. Az interjúk részletes elemzésének eredménye a Mellékletben található,
ahol táblázat formájában foglaltuk össze, hogy melyek az interjúk alapján, a helyi érintettek által
észlelt hatások. Végül a kérdőívek eredményei kerülnek bemutatásra, követve a lépések időbeni
sorrendjét is.

Interjúk eredményei
Az interjú és a korábbi terepek, és szakirodalom alapján három fő területen érhető tetten a
felújítások hatása: gazdasági, társadalmi és környezeti hatások. A tanulmány további részében e
három terület mentén foglaljuk össze, hogy hol érzékelhetőek Balatonfüred történeti városrésze
felújításának hatásai, illetve külön kitérünk arra, hogy milyen a felújítás helyi megítélése. Az
idézőjeles szövegrészek a beszélgetőpartnereinktől származó szó szerinti idézetek.

A felújítás helyi megítélése
A felújított terek, utcák kedves hangulata, az utcai bútorzatok minősége sokak tetszését elnyerte. Ez
utóbbiak játékossága, az egységes lámpák, utcabútorzatok a tervezők szerint pozitívan hatottak a
füredi lakosok és a turisták esztétikai érzékére és egyben utat, követendő szemléletet mutattak a
magánfejlesztések számára is. Szemléletváltás történt tehát a közízlésben.
Az igényesség az önkormányzati működés egyre több területére kiterjed („Az emberek most már
elvárják, hogy minden jobban nézzen ki”). A megújult környezet és tér hat arra is, hogy milyen jellegű
vendéglátóhelyek, üzletek kerülnek a felújított épületekbe. Az önkormányzat ezeket a változásokat
tudatosan, helyi jogszabályokkal, többek között a helyi védettségű épületekre vonatkozó szigorú
előírásokkal is segíti. Bizonyos önkormányzati tulajdonú területeken, de magántőkéből végrehajtott
fejlesztések esetén elő van írva, hogy egész évben nyitva kell tartani (pl. Silver udvar).
A műemléképületben működő Szívkórház révén Balatonfüred a gyógy-turizmus egyik legfontosabb
hazai központja. A Szívkórház betegei számára a műemléki környezet ideális a gyógyuláshoz. A
kórházba érkezők számára ugyanakkor a különféle rendezvények, fesztiválok is vonzóak, előfordul,
hogy a beutalókat direkt akkora kérik, amikor „történések vannak Füreden”. A látogatók egy része a
kórházban gyógyuló szeretteihez érkezik, de többnyire ők sem hagyják ki a város látványosságait sem
és természetesen igénybe veszik a szálláshelyeket is.
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A sok turista (2015 júliusában, egy hónap alatt 166 435 vendégéjszakát regisztráltak)3 a vasárnapi
boltzárlattal együtt már kellemetlenségeket is okoz a napi szintű bevásárolásoknál; hétvége
közeledtével, vagy szombatonként gyakran gyűlnek össze kígyózó sorok („tudni kell mikor kell menni
vásárolni”). A turisták egyes rétegei a zsúfoltság hatására hajlamosak elfordulni Balatonfüredtől, akik
viszont maradnak, azok elfogadják, hogy a programok, látnivalók színvonala, a turisztikai kínálat
minősége együtt jár a nyári tömeggel.

A felújítások észlelt hatásai
A reformkori városrész felújításának hatásai elsősorban a turisztikai és kulturális szektorban érhetők
tettem. Ez nem meglepő tekintve, hogy a reformkori városrész megújítása azt a célt szolgálta, hogy
Balatonfüred a minőségi turisztikai szolgáltatások irányába mozduljon el, illetve a nyári szezonra
korlátozódó, elsősorban strandolást célzó látogatások áthelyeződjenek a kulturális szolgáltatások
felé.
Ennek eredményeképpen Balatonfüredre érezhetően többen érkeznek az elmúlt néhány évben,
amelyet a vendégéjszakák alakulása is megerősít (1. ábra). Sokan azért látogatnak ide, mert „itt
minden évben látni valami újat”, „Balatonfüred sikk lett”. A történeti városrész megújítása mellett
azonban más fejlesztések is történtek (pl. Zákonyi sétány felújítása), így a pozitív változások nem
írhatóak egyértelműen a műemléki beruházásnak.

1. ábra. Balatonfüred és környékbeli településeinek vendégéjszaka alakulása Forrás: KSH, 2015
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A kibővült kulturális szolgáltatások – új és megújult múzeumok, kiállítások, városvezetési séták,
folyamatos rendezvények – ellenére a füredre látogatók fő motivációja továbbra is a Balaton.
Megfigyelhető, hogy nehéz a látogatókat felcsábítani a közvetlenül a part mentén lévő sétányokról a
város más részeibe (akár csak egy-két utcával feljebb): „Kijjebb és feljebb egyre nehezebb megélni,
bár ez is változik”. A Blaha Lujza utcába például, és más, nem part-menti területekre, melyek
kifejezetten műemléki értéket képviselnek inkább a fürdőszezonon kívül érkezők látogatnak, illetve
azok, akik nem feltétlenül a Balaton miatt, hanem a város pl. építészeti értékei miatt jönnek. Habár
ez még elenyésző, de pozitívan járul hozzá a szezon elnyújtásához.
Az odalátogatók jellemzőiben bekövetkezett fő változás, melyre interjúalanyaink felhívátk
figyelmünket az, hogy a külföldiek – főként németek – helyett az utóbbi időben a hazai tehetősebb
középosztály jelenlétének erősödése figyelhető meg, akik leginkább hétvégére, vagy néhány napra
érkeznek. Balatonfüred mindig is az „elit” nyaralóhelye volt, aminek a jelentősége talán most még
nagyobb.
Ennek ellenére a szolgáltatások minőségében két (ellentétes) fejlődési irány figyelhető meg:
előfordulnak nagyon színvonalas, drága, és az olcsó, ámde kevésbé minőségi ételt kínáló
vendéglátóhelyek is, közöttük azonban hiányzik az átmenet: „néhány minőségibb vendéglátóhely már
felütötte fejét, de sok a gyros-os is”. A történeti városrészhez tartozó és felújításon átesetett Blaha L.
utcában azonban éppen a minőségi vendéglátóhelyek jellemzőek, ezzel is hozzájárulva a városrész
presztízséhez.
Az ingatlanpiac alakulása is megerősíti a városban történet változásokat. Az elmúlt években
jelentősen emelkedtek a balatonfüredi ingatlanárak, ahogyan ez a 2. ábrán látható. Ez az ingatlanpiac
számára pozitív, bevételként jelenik meg, ugyanakkor az elmúlt évek irreálisan magas ingatlan
adásvételi és albérleti áraira többen panaszkodtak. Az is kiderül, hogy a partmenti (alsó) városrész
ingatlanjainak árai 2010 után jelentősen magasabbak, mint a felsőé.

2. ábra Ingatlanpiaci ára alakulása Balatonfüreden. Forrás: Eltinga (2013), Balaton kiemelt
üdülőkörzet lakóingatlan-piacának elemzése pp. 21.
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A gazdasági, főként pozitív változások mellett a kibővült kulturális szolgáltatások szervezésére és
összehangolására létrejövő intézmény (Füredkult) összesen 30 fő, főként fiatal foglalkoztatását tette
lehetővé. A rendezvények száma jelentősen nőtt, szinte már minden hétvégén található valamilyen
esemény. Ez azt jelenti azonban, hogy főszezonban akár egymással versengő eseményeket is találunk
sőt vannak akik éppen emiatt kerülik ezt a városrészt. A felújításokhoz kapcsolódó programok
változatosságát szóló vélemények azt sugallják, hogy azok alapvetően egyféle ízlésvilágot
képviselnek. A kortárs művészetek, a valódi utcazene, az alternatív, underground művészi
tevékenységek hiányoznak a palettáról.
Több civil szervezet is aktív szervezője-résztvevője a különböző rendezvényeknek, pl. a Reformkori
Társaság, a Csopak-Balatonfüred Borlovag Rend, vagy a helyi fúvós zenekar. A felújítások gyenge
pontja ennek ellenére a viszonylag alacsony társadalmi bevonás.
A város vállalkozói között viszonylag nagyfokú együttműködés jellemző, ami részben köszönhető a
felújításoknak is. Együttműködés él a kulturális programszervezők és a szállásadók, szállodák között
(pl. férőhelyek kapcsán, információ a programokról, kedvezményes belépők, csomagajánlatok stb.). A
helyi vállalkozók szűkebb köre közösen kezdett tervezni arról, hogy, milyen fejlesztési irányokba
lenne érdemes továbblépni (erre jó példa a gasztronómiai cégek együttműködése). A kisebb
szálláshelyek esetében kevésbé jellemző az együttműködés.
A térségi szintű együttműködésekről való gondolkodás csírái már megjelentek. Egyes vállalkozók
fontosnak tartják, hogy más, Balaton-felvidéki településeket is bevonjanak a turisztikai
programcsomagok kialakításába és a város vérkeringésébe. Úgy vélik, ha a város szeretné a hangsúlyt
a strandolásról a kultúrára helyezni és a közönség kiszolgálásába a térség többi részét is bevonni,
akkor arra Balatonfüred egymagában legjobb szándék ellenére sem képes, ehhez a térség több
településével való összefogás szükséges. A kutatás keretében tartott műhelymunkán azonban inkább
félelmek láttak napvilágot a Balaton-felvidékkel való szorosabb együttműködés kapcsán: piacot
veszíthet Füred. A nemzetközi és hazai tapasztalatok ennek éppen ellenkezőjét mutatják.

Műhelymunka
A november 18-án megrendezett műhelymunka célja egyrészt az interjúk eredményeinek
visszacsatolása és pontosítása volt. Balatonfüreden a történeti városrész felújításának hatásainak
azonosítása során a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a történeti városrész megújításával
párhuzamosan, vagy az után sok más fejlesztés is történt, melyek hatása nehezen szűrhető ki. E
mellett a történeti (és az egész partmenti sétány) megújításának hatásai igen eltérőek az
odalátogatók és az ott élők tapasztalatait tekintve. E kérdésekre igyekeztünk nem is feltétlenül
választ találni, de diskurzust kezdeményezni a műhelymunka során a résztvevők között.
Mindezek alapján a tanulmány előzetes eredményeinek bemutatása után (mely az előző fejezet
megállapításain alapult) a műhelybeszélgetés első részében a következő kérdéseket vitattuk meg a
résztvevők segítségével kis csoportokban:
1. A tapasztalt hatások mennyiben köthetők a felújításokhoz?
2. Hogyan és milyen mértékben változtatta meg a történeti belváros felújítása a helyi
életfeltételeket, életkörülményeket?
3. Hogyan lehet még további pozitív hatásokat elérni a kulturális örökség hatásainak
kiterjesztésével?
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Az alábbiakban a csoport munkák rövid összefoglalói olvashatók:
1. A tapasztalt hatások mennyiben köthetők a felújításokhoz?
Az elmúlt évek fejlesztései egyértelmű változást okoztak a Balatonfüredre látogatók számában,
összetételében, a kínálat (boltok, vendéglátóhelyek) alakulásában. Leginkább a látogatók céljának
változása köthető a történeti városrész felújításához, az itt található épületek új funkcióihoz. A
Vaszary villa országos színvonalú kiállítóhellyé válásával az idelátogatók között egyértelműen
kialakult egy réteg, akik kifejezetten az itt található kiállításokra, kulturális programokra jönnek. A
kulturális programok iránt érezhetően kevesebben érdeklődtek a felújítás előtt. Az idelátogatók
száma is egyértelműen nőtt a tapasztalatok szerint, de azt nehéz megmondani, hogy ez a növekedés
mennyiben köthető a kulturális funkciókhoz, programokhoz. Nem lehet tudni, hogy azért jön több
látogató, mert több a kulturális program vagy azért van egyre több kulturális program iránt
érdeklődő, mert egyre többen jönnek egyébként is.
Az elő- és utószezon kitolódása – mely 1-2 héttel biztosan kitolódott – viszont egyértelműen a
történeti városrész megújulásának köszönhető: ebben az időszakban ugyanis olyan látogatók
érkeznek, akiket nem a strandolás vonz, hanem kifejezetten a megújult városkép miatt jönnek.
A kulturális programok iránt érdeklődők számának növekedését viszont nem csupán az épületek,
terek felújítása okozza: az örökségi épületeket olyan tartalommal kell megtölteni, hogy az vonzó és
működőképes legyen. Ez pedig az intézmény menedzsmentjének fontos feladata, és amely
egyértelműen túlmutat az épületek fizikai megújításán.
Balatonfüred bővülő kínálatáról megoszlanak a vélemények: a boltok, vendéglátóhelyek száma
biztosan nőtt, de vajon a minőség is változott? Létrejöttek már minőségi helyek, de biztosan van még
tér a további fejlődésre. A kínálat bővülése egyedül a Blaha utca esetében köthető egyértelműen a
történeti városrész megújításához: ott vannak olyan helyek, melyek kifejezetten azért nyitottak, mert
megújult az utca. A partmenti üzletek, cukrászdák éttermek esetében ezt nem lehet elmondani,
hiszen ezek a többi fejlesztésnek (is) köszönhetik létüket, melyek nagyjából párhuzamosan történtek.
Az biztos, hogy valószínűleg ezek forgalma is visszaesne a történeti részek felújítása nélkül. A
történeti és más városrészek fejlesztései között szinergia hatásról beszélhetünk.
2. Hogyan és milyen mértékben változtatta meg a történeti belváros felújítása a helyi
életfeltételeket, életkörülményeket?
Balatonfüreden mindig is fontos volt a turizmus, mely alapvetően a lenti városrészre koncentrálódik.
A fenti városrész a helyieké, ott lehet pihenni. A két városrész közti olló azonban egyre nagyobb,
egyre jobban eltér a használata.
Kérdés, hogy Balatonfüred kimondja-e, hogy a város a turizmusról szól és akkor mindenki emögé a
jövőkép mögé zárkózik fel (például a helyi iskolákban kapjanak vendéglátós tudást a helyiek) és
elfogadja a hátrányokat (tömeg, magasabb partmenti árak, telt parkolók) az előnyökért (város
fejlődik és munkahelyek teremtődnek) cserébe. Van más lehetőség is azonban: egy több-lábon álló
város, ahol a turizmus nem tölt be annyira központi szerepet, amikor a város élhető marad és az élet
nem csak a turizmusról szól, mert nem biztos, hogy mindenki ezzel szeretne foglalkozni.
A felújított történeti városrész természetesen mindenképpen segíti a Füredhez való kötődést, a lakók
büszkék a városra. A helyiek azonban maximum csak a rendezvényekre járnak le, ha egyáltalán
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lemennek a lenti városrészbe. Iskolásokat sem igazán viszik ki a felújított városrészbe. Sokkal több
energiát kellene és lehetne fordítani az épített örökség megismertetésére a helyiekkel. A felújított
épületekben működő intézményeknek sokkal jobban kellene kommunikálniuk a helyiekkel, hogy
hozzájuk is eljussanak az információk. Az is felmerült azonban, hogy a helyiek sem igyekeznek
megismerni, mi folyik a felújított épületekben: az értékkommunikáció hiányzik a városban.
3. Hogyan lehet még további pozitív hatásokat elérni a kulturális örökség hatásainak
kiterjesztésével?
A kérdőív alapján a megkérdezettek számára az egyik legfontosabb tényező a természet-közeliség
volt, de ez a gyakorlatban a Balatont jelenti. Amit a Balaton-felvidék nyújtani tud, az néhány
gasztronómiai terméken (bor, sajt, de ez is csak szórványosan, egy-egy színvonalas helyen, vagy egyegy fesztiválon) kívül nem jelenik meg a város turisztikai kínálatában. Balatonfüreden elsősorban a
polgári városi kultúra a lényeg, ezt kínálják a turistáknak. Füred magához vonzza a turistákat, nem
számíthatunk arra, hogy onnan a térség más részeibe ellátogassanak turisták – és ez Balatonfürednek
sem volna érdeke, hiszen az itt-tartózkodók azok, akik itt költenek. Másrészről azonban a Balatonfelvidék más szereplőivel való együttműködés enyhíthetne Füred jelenlegi problémáin, pl. a
túlzsúfoltságon. A környékbe szervezett kirándulásokkal csökkenthető lenne a napközben otttartózkodók száma, a környék gasztronómiai és tágabb értelemben vett kulturális örökségének
kihasználásával a szezon még jobban kitolódhatna, pl. erre szakosodott ügynökségek által szervezett
borkóstolás, borvacsorák, vártúrák, erdei kirándulások, kézműves műhelyek látogatása, stb. Ettől
függetlenül a Balatonfüreden megszállók száma nem feltétlenül csökkenne, hiszen a szállás-kapacitás
jelentős része itt található.
A szezon kitolásához és az igényes turisták idevonzásához nyitni kell a nemzetközi piac felé is, ehhez
jó minőségű régiós marketingre, program – és szolgáltatáscsomagok előállítására és árulására lenne
szükség. Ebben a folyamatban nagyon erősen szerepelhetne (és kellene is) a Balaton-felvidék, hiszen
a fő trend szerint a turisták élményt (kalandot, gasztronómiát, kultúrát) keresnek.

Kérdőíves felmérés eredményei
Balatonfüreden lehetőségünk volt kérdőíves felmérés elvégzésére. Az előzetes eredmények alapján
három érintett csoportot emeltünk ki, akikre az örökségi beruházások nagy hatással lehetnek. Ezek –
a különösen turisztikai fejlesztések esetén a beruházások célközönsége – a turisták, az épített
örökség környezetében élők, ill. az épített örökség környezetében vállalkozók. Az interjúk
eredményei alapján kiderült, hogy a különböző érintett csoportok számára a felújítások különböző
pozitív hatásokat eredményezhetnek. Így a három érintett csoport számára különböző kérdőívek
állnak rendelkezésre, mellyel az örökségi beruházás hatásai felmérhetőek. A kérdőíves felmérés
magas időigénye miatt a lakosságra és a vállalkozásokra vonatkozó kérdőívek lekérdezését és részben
elemzését a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette, az intézet munkatársai a
kérdőívek összeállítását is segítették.
Lakossági kérdőív jellemezői
A helyi lakosság esetében érzékelhetőek leginkább a beruházások társadalmi hatásai, ezért a
kérdőívben ez igen hangsúlyos. A kérdőív eredményei választ adhatnak, hogy egy-egy beruházás
hogyan érinti a helyi lakosság hozzáférését a helyi örökséghez, milyen mértékben használják,
látogatják az örökségi helyszínt. A kérdőívben az is megjelenik, hogy a lakosság mennyire elégedett az
épített örökséghez kapcsolódó kulturális rendezvényekkel, azokat milyen mértékben látogatják,
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esetleg kik azok a lakosok, akik látogatják (pl. jövedelmi szint vagy iskolázottság, családi állapot
szerint). Az örökségi helyszínek megfelelő kezelése erősítheti a helyi identitás kialakulását. A
kérdőívben erre vonatkozó kérdéseket is találunk. Természetesen egy ilyen kérdőívvel negatívumok
is kiderülhetnek, pl. ha a helyi lakosság úgy érzi, hogy kirekesztődik az örökségi épület használatából,
vagy a turisták túl nagy gondot okoznak számukra. Azt is kideríthetjük azonban, hogy a lakosság hány
százaléka dolgozik olyan helyen, melynek haszna származik az örökségi helyszín megújításából, vagyis
gazdasági hatások is előkerülnek. A helyi lakossága környezeti hatásokat is érzékeli, így pl. rálátása
van a szemetelésre, a forgalom növekedésére vagy csökkenésére, így ilyen kérdéseket is találunk
ebben a kérdőívben.
Vállalkozói kérdőív jellemzői
A helyi, vagyis az épített örökség közelében, környezetében lévő vállalkozások számára elsősorban
gazdasági hasznokat hozhat a történeti épületek megújítása, így a kérdések is főleg a gazdasági
hatásokra vonatkoznak. A vállalkozás esetében a hasznok elsősorban bevételek növekedését illetve a
foglalkoztatás növekedését jelenthetik. A kérdőíves felmérés becslést adhat arra vonatkozóan, hogy a
település vállalkozásainak mekkora hányadának van köze az épített örökség jelenlétéhez. A felmérés
Balatonfüreden bejelentetett székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások körében folyt.
Odalátogatóktól lekérdezendő kérdőív jellemzői
Az örökségi beruházások egyik fő célcsoportja a turisták köre főleg a módszertanunk fókuszában álló
turisztikai fejlesztések esetében. Az odalátogatók nem csak az épített örökségnek hozhatnak
bevételeket, hanem a környező vállalkozásoknak pl. éttermeknek, kávézóknak is. A turisták számára
viszonylag jó közelítéseket adnak a statisztikai adatok azonban arról, hogy az odalátogatók mennyit
költenek már kevesebb információ áll rendelkezésre. Az odalátogatókkal kitöltetendő kérdőíveknek
ezért ez az egyik legfontosabb része. Másrészről azonban azt is ki kell derítenünk, hogy vajon az
odalátogatók mekkora hányada érkezett kifejezetten az épített örökség miatt a településre, vagyis a
turisták által generált bevételek mekkora része köszönhető a történeti épületeknek. A turisták
számára készített kérdőívvel erre a kérdésre is (hozzávetőleges) választ kaphatunk.
A kérdőíves felmérések időpontját a következő táblázat tartalmazza:
Kérdőív célcsoportja

Lekérdezés ideje

Felvett minta

balatonfüredi lakosság

2016. január

300 fő

balatonfüredi vállalkozások

2016. január

119 fő

Balatonfüredre látogatók

2016 szeptember - október

147 fő

A kérdőívekben a különböző témákon túl kétféle kérdés típust különíthetünk el: a kérdések egy része
arra vonatkozik, hogy a felújítások következtében milyen változásokat észleltek a válaszadók, míg a
kérdések másik része attitűdökre és értékekre, véleményekre.

Lakossági kérdőív eredményei
A balatonfüredi lakosság körében 2016 januárjában végzett kérdőíves felmérést a Medián
Közvélemény- és Piackutató Intézet munkatársai. A felmérés eredményeként 300 fős, Balatonfüred
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lakosságára vetített reprezentatív minta született. Az elemzés során a mintában a válaszadók
demográfiai adatain kívül a lakhelyük alapján is különbséget tettünk. Az elemzéshez három városrészt
különítettünk el Balatonfüred településfejlesztési stratégiája alapján 4:
-

Füredi belső városrész, melynek határai: vasútvonal - Séta utca – Szabó Lőrinc utca vonala és
a településhatár által határolt rész,
Part-menti/Üdülőtelep városrész, mely a vasútvonaltól délre fekvő területet jelöli,
Arácsi városrész, Balatonarács területe, melynek határai a vasútvonal, Séta utca – Szabó
Lőrinc utca vonala, és Balatonfüred településhatárai

Kötődés
A lakosság 12 %-a költözne más helyre a városon belül, és kb. 6%-uk jelölt meg olyan helyet, amely
másik városrészben van eredeti lakóhelyükhöz képest. Ők főleg a part közelébe költöznének, egy
harmaduk a Balaton part közelsége miatt, kb. 25%-ukat viszont a szebb épületek motiválják. A
partmenti városrész kedveltségét az is megerősíti, hogy a válaszadók 66%-a ebben a városrészben
jelölt meg olyan helyet, amellyel kifejezetten elégedett.
A balatonfürediek összességében nagyon kötődnek településükhöz – amire az alacsony költözni
vágyók aránya is utal, ill. a közbiztonsággal való nagyfokú elégedettség (100 fokú skálán a válaszadók
92-re értékelték). Az arácsi, a belső és part menti városrészek közül a part menti városrész
megtartóereje („végleg a településen maradnék”) a legerősebb a válaszok alapján.
Történeti épületek szerepe a városban
A település értékeire vonatkozóan a régi, szép, történeti épületek csupán minden 20. válaszban
szerepel. Összességében a történeti épületek így az 5. legfontosabb helyen állnak, amely egészen
kiemelkedő pozíció figyelembe véve, hogy Balatonfüreden nagyon jelentős a zöld környezet és a
Balaton szerepe. A zöld környezet jelentőségét az is mutatja, hogy amennyiben az épített és
természetes környezet közül kellett választani, amely leginkább kifejezi a várost, a válaszadók 81%-a
a zöld környezetet választotta (Balaton, zöld környezet: 81%; történeti épületek, reformkori
városrész, 17%; új épületek, 2%).

4

Balatonfüred integrált városfejlesztési stratégiája, 2015.
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3. ábra A város legnagyobb értéke kérdőíves felmérés alapján 5 Forrás: Medián, 2016
A műemléképületek fontosságát hangsúlyozza az is, hogy a válaszadók a történeti épületek
karbantartását nagyon fontosnak tartják (88/100). Különösen fontos ez az idősebbek (62 évesnél
idősebbek esetén ez 92), a diplomások (93), a régebben itt élők (több mint 20 éve 92) és az arácsi és
a part menti városrész lakói számára (96 és 99).
Történelmi ismeretek tekintetében kíváncsiak voltunk, hogy valójában mennyire ismert a történeti
városrész. Hivatalosan a Gyógy tér – Blaha L. u. – Vaszary villa – Jókai u. – Tagore sétány és ezek közé
eső terület állnak műemlékvédelem alatt. Ennek ellenére a válaszadók 43%-a ide sorolta a Zákonyi
sétányt is, míg a válaszadóknak 15%-a szerint a Tagore sétány a történeti városrésznek.
A válaszadók 57%-a anyagilag is áldozna a történeti épületek karbantartására. Érdekes, hogy a part
menti lakók, akik a leginkább érintettek nem fizetnének a legnagyobb arányban (72%), de itt vannak
azok, akik a legnagyobb arányban (19%) fizetnének évi 5 000 Ft-ot. A nők kevésbé fizetnének, és a
kisebb jövedelműek is. Az összes válaszadó többsége (51%) 1000 Ft áldozna erre évente, 6%-uk pedig
maximum 5000 Ft-ot. Ennek ellenére a válaszadók főleg EU-s, önkormányzati vagy állami forrásokból
képzelik el a történeti épületek karbantartását (4. ábra).

5

egy választ lehetett megjelölni
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4. ábra A történeti balatonfüredi épületek karbantartásának pénzügyi felelőse, kérdőíves felmérés
alapján6 Forrás: Medián, 2016
A műemléki területek, épületek használatát tekintve a helyi lakosság által leggyakrabban látogatottak
a közterek utcák, az itt található vendéglátóhelyekre azonban sokkal ritkábban térnek be. A
múzeumokba, kiállítóhelyekre pedig ennél még ritkábban látogatnak el.
A közterületek közül a leggyakrabban látogatott helyszín a Tagore sétány, a válaszadók közel
harmada hetente ellátogat ide. A többi köztérnek ennél valamivel kisebb a látogatottsága, de a
válaszadók közel fele legalább havonta ellátogat ezekre a területekre. A közterületek között nem
tudunk különbséget tenni a műemléki területek és a műemlékvédelem alatt nem álló Zákonyi sétány
látogatottsága között.
Részvétel a kulturális életben
A műemléképületben helyet kapó kulturális intézmények közül a leglátogatottabb a Jókai villa,
legkevésbé pedig a Városi múzeum. Meglepő azonban, hogy a lakosság 36%-a a Jókai villában, 43%uk a Vaszary villában, 49%-uk pedig a Városi múzeumba soha nem jár, annak ellenére, hogy
mindhárom intézmény kiállításai, programjai jelentősen megújultak az elmúlt években, illetve hogy a
válaszadók nagyon fontosnak tartják a helytörténeti ismeretek meglétét (100 fokú skálán 89-ra
értékelik). Sőt, személyes történeti ismereteikkel is inkább elégedettek, bár ezt csupán 68-ra értékelik
a 100-ból.

6

összesen három lehetőséget lehetett megjelölni
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5. ábra Néhány balatonfüredi helyszínek látogatottsága Forrás: Medián, 2016

A kiállítóhelyekkel szemben a szabadtéri kulturális rendezvények látogatottsága jóval magasabb. A
balatonfüredi lakosok átlagosan 5,8 db rendezvényen vesznek részt egy évben. A leginkább látogatott
rendezvény a Borhetek, ezt követi az Anna fesztivál. Az első 5 helyezettből kettő szorosan kötődik a
reformkori városközponthoz. Ha az első 10 legjobban látogatott rendezvényt tekintjük, akkor pedig a
10-ből 5 rendezvény valamilyen kulturális rendezvény, 3 sporttal kapcsolatos rendezvény, 2
gasztronómiai esemény, egy pedig a helyi hagyományokhoz (Füredi Szüret).
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6. ábra Néhány balatonfüredi esemény látogatottsága Forrás: Medián, 2016

A felmérésből az is kiderül, hogy magasabb jövedelműek és képzettebbek több rendezvényre
látogatnak, mint az alacsonyabb jövedelműek. A regressziós elemzés szerint ezeknek van a
legnagyobb magyarázó ereje. A partmenti városrész lakói szintén több eseményen vesznek részt,
valószínűleg a közelség miatt, míg a belső városrész lakói azok, akik a legkevésbé vesznek részt
rendezvényeken, náluk az Arácsi lakosok is sokkal több rendezvényre látogatnak el.
Felújítások megítélése
Felújítások megítélése nagyon pozitív, a felújításokkal való megelégedettség 100 fokú skálán 87-es a
válaszadók körében. Ezzel szemben a város lakóinak bevonásával a felújítás tervezésébe és
megvalósításába kevésbé elégedettek a válaszadók. Habár összességében pozitív a bevonás
megítélése (100 fokú skálán 68-es), azonban ebben az esetben negatív válaszok is előfordultak, illetve
a válaszadók 18%-a nem tudott válaszolni e kérdésre (a felújítással való megelégedettség esetében ez
az arány 2% volt). Ez jelentheti azt, hogy a skála segítségével nem tudták kifejezni véleményüket,
vagy a válaszadók 18%-ának nincs ismerete lakossági bevonásról a helyi tervezési folyamatokba.
Változások
A változásokra vonatkozó kérdések az elmúlt 5 évre vonatkoztak, tehát a válaszadóknak az elmúlt öt
évhez kellett viszonyítaniuk. A kérdések között vannak, amelyek általánosan a település adottságaira
vonatkoznak, és vannak, amelyek kifejezetten a történeti városrész felújításának hatásaira.
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Település jellemzői
A munkavállalási lehetőségeket tekintve a válaszadók szerint kissé romlott a helyzet az elmúlt 5
évhez képest (100 fokú skálán a válaszadók összességében 40-re értékelik a változást). A
szolgáltatások és a környezet tekintetében azonban ennél pozitívabb a megítélés. A válaszadók
szerint a zöld környezet állapota javult a leginkább, ezt követik az idelátogatók számának
növekedése, a programok számának növekedése, vendéglátás, éttermek minőségének javulása,
valamint a szállások minőségének pozitív változása. A kérdőíves felmérést megelőző kutatásból azt
szűrhető ki, hogy a zöld környezet Balatonfüreden általában a kiserdőt jelenti, a Balaton-partot és a
Tagore sétányt. A régi épületek állapota a hatodik helyen szerepel. A válaszadók 50-ből 26 pontra
értékelték a változást, ami arra utal, hogy a régi épületek felújítását is érzékelik és értékelik a helyi
lakosok, bár a zöld környezet és a szolgáltatások változását inkább érzékelik.
A vendéglátóhelyek, éttermek minősége és szállások minősége esetében a válaszadók 47%-a nem
adott választ, ami azt jelenti, hogy e szolgáltatások nem ismerik igazán. A szállásokra nézve ez nem
meglepő, a vendéglátóhelyek, éttermek esetében azonban ez azt jelenti, hogy a hely lakosok nem
igazán látogatják Balatonfüred vendéglátóhelyeit. A kifejezetten a part menti vendéglátóhelyek
látogatottságára vonatkozó kérdés szintén ezt a tendenciát erősíti meg, mivel – ahogyan az a 7. ábrán
is látható – a balatonfüredi lakosok 46% csupán évente egyszer-kétszer látogatja ezeket a helyeket,
míg 18%-uk ennél is kevesebbszer.
Az odalátogatók számára vonatkozóan, a válaszadók 28%-a nyilatkozott úgy, hogy már „túl sok
látogató jön Balatonfüredre”, 58%-uk szerint azonban megfelelő a látogatók száma. Az viszont igen
pozitív, hogy a látogatók száma nem jár együtt a szemét mennyiségének növekedésével, sőt a
válaszadók 50%-a szerint kevesebb lett a szemét Balatonfüreden az elmúlt 5 évben. A csupán 19%
vélte úgy, hogy nőtt a szemét mennyisége, míg 29% szerint nem változott. A megnövekedett látogató
és rendezvény szám mellett ez a pozitív vélemény valószínűleg a kiváló közterület fenntartásnak
köszönhető. Az emelkedő látogatószámra az is utal, hogy a válaszadók 73%-a szerint nőtt a forgalom.
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7. ábra Néhány balatonfüredi szolgáltatás változásának megítélése Forrás: Medián, 2016
A kifejezetten a kulturális programok számának és minőségének változásának megítélése igen pozitív.
100 fokú skálán a kulturális programok számának változását 88-ra értékelték, míg a minőségi
változást 86-ra.
Felújítások hatása
Annak ellenére, hogy összességében kissé negatívan ítélik meg a ez elhelyezkedési lehetőség
változását, a válaszadók 19%-a olyan szervezetnél dolgozik, amely számára fejlődét, hasznot hozott a
történeti városrész felújítása. Közülük 41% vendéglátásban, 18%-uk valamely önkormányzati
intézményben, 12%-uk kiskereskedelem, míg 8%-uk az építőiparban dolgozik.
A válaszadók 77%-a azzal az állítással is egyet értett, hogy javult a vendéglátóhelyek színvonala a
felújításoknak köszönhetően. (Habár a válaszadók 73%-a azzal az állítással is egyet értett, hogy
„Annyira drága lett a partközeli helyek ára, hogy oda én már le sem jutok, csak a turisták engedhetik
meg maguknak”. Ennek ellenére a válaszadók 60%-a szerint mindenki megtalálja Balatonfüreden a
pénztárcájának megfelelő helyet. Ezzel az állítással azonban az 100 ezer Ft-nál kisebb havi
jövedelműeknek csupán 49%-a ért egyet.
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Vállalkozói kérdőív eredményei
Vállalkozások jellemzői
A mintában szereplő vállalkozások 40%-a fő tevékenységi körük szerint kereskedelemmel
foglalkoznak, azonban 29%-uknak a turizmus jelenti a fő bevételi forrást. A megkérdezettek két
harmada mikrovállalkozás, közel negyedük kisvállalkozás, míg kb. 3%-uk középvállalkozás.

8 ábra A megkérdezett vállalkozások tevékenységi köre Forrás: Medián, 2016
A történeti épületek szerepe a vállalkozás működésében
Az építészeti örökség szerepét a vállalkozás működésében összességében csupán 40-re értékelik 100
fokú skálán (a skála 0-hoz közeli vége azt jelöli, hogy az építészeti örökség nem járul hozzá a
vállalkozás működtetéséhez, míg a 100 jelöli azt, hogy az építészeti örökség hozzájárul a vállalkozás
működtetéséhez). Ez összességében a közepesnél gyengébb megítélést jelöl, azonban a kifejezetten
turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások (szállásadás és vendéglátás) 68-ra értékelik a
történeti városrész szerepét a működésükben.
A történeti városrész felújítására vonatkozó kérdés esetében a vállalkozások közel egy harmada
(34%) válaszolta, hogy a felújításokból haszna származik. A vállalkozások, akik számára a történeti
városrész felújítása hasznot hozott, azok az építészeti örökség szerepét is többre értékelik az
átlagosnál, 70-re a 100 fokú skálán.
A válaszadók 8%-a végzi tevékenységét műemléki, védett épületben. Ez összesen 9 vállalkozást
jelent, amelyből 4 vállalkozásnak csak hátránya származik, egynek csak előnye, egynek előnye és
hátránya is, háromnak semmilyen hatása nincs rá. Akiknek előnye származik azok az épület esztétikai
megjelenését és a hangulat vonzerejét jelölték meg, míg hátrányként az épület jellegéből adódó
tiltásokat, korlátozásokat jelölték meg, ill. üzemeltetés, karbantartás miatt felmerülő költségeket.
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Annak ellenére, hogy a vállalkozások életében nem kulcsfontosságú a történeti épületek szerepe, a
válaszadók 54%-a anyagilag is hozzájárulna a műemléképületek fenntartásához. Az összes válaszadó
44%-a csupán 1000 Ft-ot áldozna erre évente, míg 10% maximum 5000 Ft.
Felújítások hasznai
Összességében a válaszadók 39%-ára van bármilyen hatással a történeti városrész felújítása, 1%-ukat
hátrányosan érinti, 4%-uknak előny is és hátrány is. A hátrány származhat abból, hogy örökségi
épületben működik a vállalkozás. Az elsősorban turisztikával foglalkozó vállalkozások (szállásadás és
vendéglátás) estében azonban, az előnyt érzékelők aránya jóval magasabb, 67%.
Azoknak a vállalkozásoknak, akiknek haszna származik a felújításokból (34%), elsősorban a
megnövekedetett látogatószámot jelölték meg kedvező hatásnak, és ehhez kapcsolódóan a
fizetőképesebb látogatók megjelenését is. A szezon kitolódása a hasznot érzékelők 29%-át érinti.

9. ábra A történeti városrész felújításának kedvező hatásai Forrás: Medián, 2016

Változások a vállalkozások működésében
A kérdések egy részében a vállalkozások életében történt változásokra kérdeztünk rá. A változásokat
a – a lakossági kérdőívhez hasonlóan – az elmúlt 5 év viszonylatában kérdeztük.
Annak ellenére, hogy a vállalkozások egy részét érintette a történeti városrész felújítása az
árbevételben, foglalkoztatottak számában, áraikban nem érzékelnek jelentős változást. Mérsékelt
növekedés figyelhető meg, ami elsősorban az árakban jelenik meg (10. ábra). A növekedés/csökkenés
mértéke azonban eltérő: és a 20%-ot meghaladó csökkenést érzékelők aránya (58%) jóval nagyobb,
mint a 20%-ot meghaladó növekedést érzékelők aránya (18%)
A növekedés okaként a válaszadók elsősorban a szolgáltatások színvonalának változását, a
felújításokat és a városmarketinget jelölték meg. A csökkenés okaként megjelentek a városmarketing
hiányosságai, és egyéb tényezők, melyek szövegesen nem kaptak helyet a kérdőívben.
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10. ábra A megkérdezett vállalkozások működésének változása az elmúlt 5 évben Forrás: Medián,
2016
A kifejezetten a turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások esetében a változás valamivel
pozitívabb képet mutat. A szállásadással-vendéglátással foglalkozó vállalkozások 58%-a tudott árat
emelni, és 50%-uk az árbevétel növekedését is tapasztalták, ami szintén magasabb az átlagnál.

Turisztikai kérdőív eredményei
A Balatonfüredre látogatók körében 2015. szeptember 19-én, a Romantikus Reformkor c. rendezvény
során, illetve 2015. október 10-én, a Füredi szüret során készült kérdőíves felmérés. A felmérés
tájékoztató jellegű, mivel az odalátogatók teljes számáról, és demográfiai adatairól nem áll
rendelkezésre információ, így a felmérés reprezentativitása nem biztosítható. Összesen 147
odalátogatóval készült felmérés személyes megkérdezés keretében a turisták körében igen látogatott
Vitorlás téren, Tagore sétányon, Zákonyi sétányon és a Silver udvarban. A felmérés során a nem
balatonfüredi lakosok számítottak az odalátogatók közé.
A felmérésben, a lakossági és a vállalkozói kérdőívhez hasonlóan szerepeltek a felújítások
következményeire vonatkozó kérdések, változásokat észlelésére illetve személyes attitűdökre és
értékekre és véleményekre vonatkozó kérdések is.
Odalátogatók jellemzői
A megkérdezettek legnagyobb része, közel 50% a 40-59 éves korosztályból került ki, 26% a 60 évnél
idősebbek közül, közel 22% a 19-39 éves korosztályba tartozik, és 14% a 18-nél fiatalabbak közé.
Iskolai végzettségüket tekintve a válaszadók 19%-a alapfokú, 33%-uk középfokú, 44%-uk pedig
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felsőfokú végzettséggel rendelkezik (néhányan nem adtak választ, ami az eltérést okozza). Az
odalátogatók egy főre jutó, havi átlagos jövedelmét tekintve a 100 és 150 ezer Ft között, a 150 és 200
ezer Ft, és a 200 és 300 ezer Ft között keresők voltak a legnagyobb arányban (11. ábra)

11. ábra A megkérdezettek egy főre jutó, átlagos havi jövedelme Forrás: saját szerkesztés
Az odalátogatók nagy része Pest megyéből érkezett Balatonfüredre hétvégén, a Pest megyéből
érkezők nagy része pedig Budapestről érkezett. Ezen kívül igen jelentős a Veszprém megyéből, vagyis
Balatonfüred környékéről idelátogatók száma is (12. ábra).

12. ábra A megkérdezettek egy főre jutó, átlagos havi jövedelme Forrás: saját szerkesztés

Odalátogatók költése
A felmérés során megkérdeztük az odalátogatókat, hogy naponta, átlagosan mennyit költenek, és
mire (szállás, vendéglátás, kulturális programok és egyéb kategóriákban). Az egy főre jutó napi költés
9150 Ft, azonban a megkérdezettek harmada, közel 37%-uk 2500-5000 Ft között költött, 19%-uk
pedig 2500 Ft-ot vagy az alatt (13. ábra). Utóbbiak, általában csak „egy fagyira ugrottak be”
Balatonfüredre.
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13. ábra A megkérdezettek egy főre jutó, átlagos napi költése Forrás: saját szerkesztés
Ha azt vizsgáljuk, hogy mire költöttek az odalátogatók, a 14. ábrán látható, hogy az összes költés
hogyan oszlik meg a vendéglátásra, szállásra, kulturális programokra és egyéb termékekre vagy
szolgáltatásokra fordított kiadások között. Vendéglátásra a megkérdezettek 56%-a költött
valamennyit (átlagosan 4700 Ft-ot). Így nem meglepő, hogy ez adja a megkérdezettek összes
költésének több mint 50%-át. Szállásra a megkérdezettek csupán 15%-a költött, mégis a szállásra
fordított kiadások adják az összes költés több mint harmadát. Azok, akik fordítottak szállásra,
átlagosan több mint 10 ezer Ft-ot költöttek fejenként. Az ’Egyéb’ kategóriába esik az összes költése
közel 12%-a. A legjellemzőbb termékek és szolgáltatások, melyeket ide soroltak a megkérdezettek
ajándéktárgyak vagy helyi termékek vásárlása, sporttevékenységekre fordított összegek, és a
parkolási díj volt. Kulturális programokra csupán a megkérdezettek 12%-a költött (általában ide
sorolták a múzeumi és kiállításra szóló belépőjegyeket), fejenként átlagosan 3326 Ft-ot, az összes
költésnek is csupán kevesebb mint 8%-át teszik ki.
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14. ábra A megkérdezettek összes költésének megoszlása a költés célja szerint Forráss: saját
szerkesztés
Történeti épületek szerepe az odalátogatásban
A megkérdezettek 17,7%-a városnézés céljából érkezett ezeken a hétvégéken Balatonfüredre, míg
közel 17%-uk kulturális rendezvény miatt. A Balaton harmadikként szerepel a célok között (15. ábra).

15. ábra A megkérdezettek odalátogatásának fő célja 7 Forrás: saját szerkesztés
7

egy válaszlehetőség volt megjelölve
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Balatonfüred legfőbb értékeként annak ellenére is zöld környezetet, vagyis a Balatont jelölték meg a
legtöbben (56%), hogy a látogatás céljaként csak a harmadik helyen szerepel. Természetesen
Balatonfüred városképében a Balaton szerepe tagadhatatlan. A szép, régi épületek azonban a
második helyen szerepel, habár csupán a válaszadók 15%-a jelölte meg ezt, mint Balatonfüred
legfőbb értékét. Az odalátogatók azonban inkább értékelték az épített környezetet a lakókkal
szemben, akiknél csupán az ötödik helyen szerepel.

16. ábra Balatonfüred legfőbb értéke a megkérdezettek szerint 8 Forrás: saját szerkesztés
A műemléképületek meglétét igen nagyra értékelik az odalátogatók, 96-ra 100 fokú skálán (ahol a 0
jelölte azt, hogy egyáltalán nem tartják fontosnak, 100 pedig hogy nagyon fontosnak tartják). Az
odalátogatók 55%-a anyagilag is hajlandóak lenne rá áldozni az idegenforgalmi adó kiegészítéseként.
A kérdőíves felmérés időpontjában az idegenforgalmi adó 470 Ft/fő volt éjszakánként. Az összes
megkérdezett 40%-a hajlandó lenne 17%-kal magasabb idegenforgalmi adót fizetni, ha ezt a
többletet a műemléképületek karbantartására fordítanák Balatonfüreden (tehát összesen 550 Ft
idegenforgalmi adót). Ennél többet, összesen 800 Ft-ot a megkérdezettek közel 22%-a hajlandó lenne
fizetni, és a 10%-uk az idegenforgalmi adó több mint kétszeresét is hajlandóak lennének kifizetni, ha
a többletet a műemléképületek karbantartására fordítanák.
A felújított közterületek és épületek közül a legnépszerűbb a Tagore sétány és Vitorlás tér, ahová a
megkérdezettek többsége ellátogat. A part menti területek mellett a Blaha utca és Kisfaludy utcába
kevesebben térnek be, a látogatók 76% és 70%-a. A közterekkel szemben a zárt, belépőjeggyel
látogatható helyszínekre természetesen kevesebben térnek be. A látogatottságok alapján azonban az
is látszik (17. ábra), hogy a Városi múzeum kevésbé látogatott, mint a Vaszary villa, csupán a
látogatók közel 40%-a nézi meg a Városi múzeum kiállítását, míg a Vaszary villába a látogatók közel
fele bemegy.
A felújított területek közül a Tagore és a Vitorlás tér nyert e el leginkább az odalátogatók tetszését.
8

egy válaszlehetőség volt megjelölhető

23

17. ábra Néhány balatonfüredi helyszín látogatottsága Forrás: saját szerkesztés

Változások észlelése
Összességében valamennyi tényező változását pozitívan ítélték meg, amelyre a kérdőívben
rákérdeztünk, a Balatonfüredre látogatók leginkább az utak, járdák állapotában vettek észre
változást, a felújított régi épületek állapotában és a zöld környezetben. Az értékelésben
legpozitívabbnak értékelt első három tényező változása (utak, járdák állapota; felújított régi épületek
és zöld környezet) mindenképpen az elmúlt évek felújításainak a hatásának tudható be, mivel az
utak, járdák állapotát sok esetben pl. a Tagore sétánnyal azonosították a válaszadók, és a zöld
környezet is sok esetben a kialakított vagy felújított zöld területekre vonatkozott. A felújított régi
épületek értelemszerűen a történeti városrész köztereire és épületeire vonatkoznak.
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18. ábra Változások észlelése Balatonfüreden Forrás: saját szerkesztés

Összegzés
Mind az interjúk eredményei, mind a műhelymunka során szerzett tapasztalatok alapján
Balatonfüred történeti városrészének felújításából fakadó változások a legtöbb érintett
szempontjából alapvetően inkább pozitívnak mondhatók. Ennek ellenére számos olyan területet is
azonosítottunk, ahol a közeljövőben mindenképpen nagyobb figyelmet lehet érdemes fordítania a
városnak. Ezek egy részére például a negatív környezeti hatások mérséklésére már számos terv
létezik (pl. megújuló energiák használata, intelligens parkolási rendszer, mélygarázs. stb.). Ehhez
hasonlóan, az alsó és a felső városrész eltérő léptékű fejlődése miatt, valamint a helyi lakosok és a
turisták között felmerülő ellentéteket a városvezetés szintén igyekszik kezelni, például a felső- ill. más
városrészre irányuló – részben már meg is valósult – fejlesztésekkel 9.
A Balatonfüredi esettanulmányban az jelentette a kihívást, hogy a különböző fejlesztések hatásai
közül azonosítsuk a történeti városrész megújításából fakadóakat. Erre több kísérletet is tettünk,
interjúk, műhelymunka és kérdőívek segítségével, de valójában ezek a hatások nem elkülöníthetőek.
A műhelymunka egyik résztvevőjének szavaival élve, ugyanis e „szinergia hatások valójában egymást
erősítik”. Balatonfüred történeti városrésze megújításának sikere éppen abból a tényezőből fakad,
hogy a beruházásra integrált városfejlesztés keretében került sor, a különböző fejlesztések
egymáshoz kapcsolódtak és egymással összehangoltan folytak. Természetesen e sikerhez
hozzájárulnak Balatonfüred remek adottságai is, de ehhez átfogó és tudatos tervezésre is szükség
van, melyet ebben az esetben a város vezetése biztosított.
Ahhoz, hogy Balatonfüred eddig elért eredményei hosszú távon hasznosulhassanak a fejlesztésekkel
járó újabb kihívásokra is választ kell adni. Balatonfüred a kulturális turizmus fejlesztésért tett
erőfeszítéseit senki nem vitatja el, ahhoz azonban, hogy ez az elképzelés megvalósuljon a térség
többi szereplőjével, településével össze kell fognia a városnak. Ez részben már meg is kezdődött a
9

Balatonfüred megalapozó tanulmány, 2015.
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helyi vállalkozások, vendéglátósok, szállásadók részéről, például környékbeli alapanyagok
beszerzésével, környékbeli termékek kínálatával, közeli programok, látnivalók ajánlásával. A térségi
együttműködés erősítéséért – a közeli falvak termelőivel, önkormányzataival, vállalkozóival való
kapcsolatfelvétel, együttműködések kialakításáért – a városvezetés, valamint a helyi TDM szervezet is
sokat tehet. Arról is érdemes hosszabb távon elgondolkodni, hogy a város milyen értékben engedjen
teret az új épületeknek, akár a zöld felületek rovására is.
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Melléklet
Gazdasági hatások
Hatásterület

Balatonfüredi tapasztalatok

Idelátogatók
száma

Balatonfüredre érezhetően többen érkeznek az elmúlt néhány évben10. Ennek
egyik oka a különböző fejlesztések – sokan azért látogatnak ide, mert „itt
minden évben látni valami újat”, „Balatonfüred sikk lett”. Az idelátogatás fő oka
azonban még mindig a Balaton.
Megfigyelhető, hogy nehéz az idelátogatókat felcsábítani a közvetlenül a part
mentén lévő sétányokról a város más részeibe (akár csak egy-két utcával
feljebb): „Kijjebb és feljebb egyre nehezebb megélni, bár ez is változik”. A Blaha
Lujza utcába például, és más, nem part-menti területekre, melyek kifejezetten
műemléki értéket képviselnek inkább a fürdőszezonon kívül érkezők látogatnak,
illetve azok, akik nem feltétlenül a Balaton miatt, hanem a város pl. építészeti
értékei miatt jönnek. Habár ez még elenyésző, de pozitívan járul hozzá a szezon
elnyújtásához.
A konferenciaturizmus is egyre jelentősebb a város életében; a résztvevők
átlagos költései a vállalkozók szerint magasabbak a többi turista költésénél, ami
városban bevételként csapódik le. A konferenciák a turizmus szezonalitását is
képesek enyhíteni.

Idelátogatók
Balatonfüreden
töltött ideje

Az idelátogatók száma mellett az itt töltött idő hosszúsága is változik: a korábbi
hosszú (egy vagy több hetes) nyaralások helyett hétvégi látogatásokra, vagy
átutazásokra szűkült. Az itt töltött idő nem feltétlenül arányos a látogatók
költésével.

Idelátogatók
összetétele

Balatonfüredre látogatók összetételének változása igen összetett. A nemzetközi
tendenciákból fakadóan a külföldi, elsősorban a német látogatók száma erősen
csökkent. A külföldiek helyett az utóbbi időben a hazai tehetősebb középosztály
jelenlétének erősödése figyelhető meg, akik leginkább hétvégére, vagy néhány
napra érkeznek. Balatonfüred mindig is az „elit” nyaralóhelye volt, de ennek
jelentősége talán most még nagyobb.

Szezon időtartama

A felújított belvárosban és a parti sétányokon zajló programok megnyújtották a
szezont: leginkább májustól szeptemberig jönnek a látogatók, de jó idő esetén
sokszor októberben és novemberben is sokan vannak a történelmi belváros
programjain. A nyári tömeg miatt sokan éppen a tavaszi vagy őszi időszakot
keresik – a felújítások e réteg igényeire kiválóan válaszolnak.

Szolgáltatások
mennyisége
minősége
10

Bővültek az eddigi szolgáltatók wellness szolgáltatásai, konferencia turisztikai
és szolgáltatásai. Egyes szállodákban a változó igényekre reagálva új programokat
dolgoztak ki (pl. gyerek-animáció, élő zene, vacsoraestek stb.).
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Annak megítélésében, hogy „a tömeg vagy a minőség hozza a pénzt”, eltérő a
vállalkozók véleménye. Egyes válaszadók szerint a minőségi szolgáltatások
színvonala az egyre emelkedő látogatószám mellett hosszú távon valószínűleg
nem lesz fenntartható.
A vendéglátás színvonalváltozásának megítélése nem egységes: „néhány
minőségibb vendéglátóhely már felütötte fejét, de sok a gyros-os is”. Egymással
párhuzamosan két (ellentétes) fejlődési irány figyelhető meg: előfordulnak
nagyon színvonalas, drága, és az olcsó, ámde kevésbé minőségi ételt kínáló
vendéglátóhelyek is, közöttük azonban hiányzik az átmenet.
A megemelkedett látogatószám és a minőségre igényesebb látogatók
elvárásokat támasztanak a termékek/szolgáltatások terén, így tovább ösztönzik
a várost az igényesség irányába minden téren (gyors takarítás a rendezvények
után, színvonalas programok, megújuló energiák használata stb.).
Üzletek,
vendéglátóhelyek
helyszínválasztása

A felújítás után több új, minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújtó üzlet is
nyílt a Blaha L. utcában. Az épített örökség fejlesztése jelentősen hozzájárul az
utca hangulatához, ám a vállalkozások számára a környezet a felújítás nélkül is
érték.
A város más részeinek vendéglátóhelyei esetében is elsősorban a város jellege
volt a helyszínválasztás oka, mintsem a fejlesztések. Többen, elmondásuk
szerint a felújítások nélkül is belevágtak volna a vállalkozásuk működtetésébe.
Ennek ellenére a felújítások mindenképpen hozzájárulnak a város vonzerejének
növeléséhez, ami több látogatót is jelent. Ez közvetve mindenképpen hozzájárul
a minőségi szolgáltatást nyújtó éttermek, bárok idecsábításához is.

Parkolási bevételek

A parkolási bevételek jelentős összegeket hoznak a város költségvetésébe. A
magas parkolódíj „nevelő”, gyalogos közlekedésre ösztönző hatása az eddigi
tapasztalatok szerint nem működik, ugyanúgy sokan parkolnak a belvárosi
területeken mint eddig.

Ingatlanárak

Az elmúlt években jelentősen emelkedtek a balatonfüredi ingatlanárak. Ez az
ingatlanpiac számára pozitív, bevételként jelenik meg, ugyanakkor az elmúlt
évek irreálisan magas ingatlan adásvételi és albérleti áraira többen
panaszkodtak. Az is kiderül, hogy a partmenti (alsó) városrész ingatlanjainak
árai 2010 után jelentősen magasabbak, mint a felsőé.

Építőipar bevételei

A felújítások során igyekeztek környékbeli cégeket és mestereket bevonni a
felújítási munkákba, de megfelelő minőségű anyag és szakember híján ezt a
legtöbb esetben nem lehetett tartani.

Vállalkozók közötti
együttműködés

Részben a felújításhoz köthető, hogy elindult az együttműködés a
programszervezők és a szállásadók között (pl. férőhelyek kapcsán) vagy éppen a
kulturális intézmények működtetőivel (információ a programokról,
kedvezményes belépők, csomagajánlatok stb.). Erősödik az informális kapcsolat
a „minőségi” szolgáltatók között, pl. a kórház és a wellness szállók között.
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Megbeszélik közösen az érintettek a terveiket, milyen fejlesztési irányokba
lenne érdemes továbblépni. A kisebb szálláshelyek esetében kevésbé jellemző
az együttműködés. Közülük sokan tagjai a helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesületének, de az együttműködés korlátozott közöttük, nem
nagyon ajánlják egymást a turistáknak.
Alsó
és
felső
városrész fejlődése

Az alsó és a felső városrész fejlesztése egyelőre eltérő ütemben halad: az eddigi
években az alsó területekre fordították a fejlesztési források nagy részét,
amelyek azonban megteremtették a pénzügyi alapot a felső városrész, valamint
a teljes várost érintő infrastrukturális fejlesztésére is (pl. uszoda, sportcsarnok,
vasútállomás felújítása stb.).

Térségi
együttműködés

A térségi gondolkodás csírái már megjelentek. Egyes vállalkozók fontosnak
tartják, hogy más, Balaton-felvidéki településeket is bevonjanak a turisztikai
programcsomagok kialakításába és a város vérkeringésébe. Úgy vélik, ha a város
szeretné a hangsúlyt a strandolásról a kultúrára helyezni és a közönség
kiszolgálásába a térség többi részét is bevonni, akkor arra Balatonfüred
egymagában legjobb szándék ellenére sem képes, ehhez a térség több
településével való összefogás szükséges. Az összefogást azonban
Balatonfürednek szükséges kezdeményeznie, hiszen itt van meg hozzá a
szükséges anyagi és humán erőforrás. A vállalkozások egy része tett is ez
irányban lépéseket: több vendéglátó környékbeli termelői alapanyagokkal
kezdett el dolgozni (pl. sütemény előállítása, borkóstolók stb.).

Társadalmi hatások
Hatásterület

Balatonfüredi tapasztalatok

Kulturális
programok száma

Az elmúlt években igencsak bővült a füredi programok száma, szinte már
minden hétvégén található valamilyen esemény. A programok között sok a
kulturális szórakozást kínáló is, melyek száma szintén bővült, pl.: Tavaszi
Fesztivál, Balatonfüredi Művészeti Fesztivál, Bor-Könyv-Jazz napok,
Romantikus Reformkor, stb. – köszönhetően a megújult, műemléki épületben
helyet kapó intézményeknek (is). Összességében, a vállalkozók szerint a
főszezonban talán már túl sok is az egymással versengő program. Kifejezetten
a helyi kulturális élet erősödését mutatja a könyvtárban az olvasói
klubprogramok számának, valamint az olvasótáborok számának a növekedése
és népszerűsége.

Kulturális
programok
változatossága

A felújításokhoz kapcsolódó programok megítélése sem egységes, akadnak
vélemények, melyek szerint ezek nem elég sokszínűek, egyféle ízlésvilágot
képviselnek. A felújítások után létrehozott kulturális intézmények hoztak
ebben némi pozitív változást, de a növekvő látogatószám és a minőségre
igényesebb látogatók – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – folyamatos
elvárásokat támasztanak, így az igényességre és változatosságra való
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törekvésnek is folyamatosnak kell lennie. „Nem szabad megelégedni azzal, ami
már van”. Többen hiányolták pl. a kortárs művészeteket, a valódi utcazenét, az
alternatív, underground művészi tevékenységeket, amelyek szintén helyet
kaphatnának a felújított terekben.
A
felújításhoz
kapcsolódó
működtetésre
létrejövő
szervezetek száma

Önkormányzati fenntartású szervezet jött létre – a FüredKult Kft. a kulturális
programok szervezésére. A ProBio Zrt. (karbantartás) egy része – kifejezetten a
felújított épületekhez kapcsolódó programok utáni tisztítási, karbantartási
feladatokkal foglalkozik.

Foglalkoztatottak
száma

Közvetlen hatás: a Füredkult Kft. végzi a kulturális programok szervezését,
amely mintegy 30 munkahely teremtését tette lehetővé. A felújítás során 24 fő
került alkalmazásba. A szezon hosszabbodása ellenére többen is fájlalták, hogy
a turizmussal járó magasabb foglalkoztatás továbbra is csak időszakos, de a
szezon bővülésével ez változhat.

Felújított
épületekben
működő múzeumok
látogatóinak száma
és ismertsége

A három felújított múzeum esetében (Vaszary Villa, Városi múzeum, Jókai
Emlékház) pontos mérések állnak rendelkezésre a látogatószámra
vonatkozóan 2012-től: ezek 6000-14 000 fő között mozognak éves szinten; a
nyitás utáni első évben volt a legmagasabb a látogatók száma. Sok a nyugdíjas
és a diák közöttük, utóbbiak elsősorban az iskolai órák keretében látogatják a
különféle kiállításokat és programokat.
A felújított Vaszary Villa nagy presztízsű intézményé, a Szépművészeti Múzeum
partnerévé vált. A felújítás előtt az idelátogatók nem ismerték a Vaszary villát,
nem volt része a városnak. Azóta a helyi lakosok is tudnak már róla és
látogatják.
A már létező és működő múzeumok, kiállítóhelyek felújítása mellett a Balatonpart Ékköve projekt keretében került kialakításra a Kisfaludy Galéria, majd
később szintén az önkormányzat segítségének köszönhetően a Vitorlás
múzeum is.

Civil
száma

szervezetek Balatonfüreden 140 helyi civil szervezet működik11, ezek egy része a
felújításokkal párhuzamosan erősödött meg. Szinte a felújításokkal egy időben
kelt életre a Reformkori Hagyományőrző Társaság, amely a reformkor szellemi
örökségét igyekszik továbbvinni. A civil szervezetek közül többen aktív
résztvevői, alakítói, alapítói is kulturális programoknak, így például az említett
szervezet mellett a Csopak-Balatonfüred Borlovag Rend, vagy a helyi fúvós
zenekar.

Érzelmi kapcsolat a
felújított
városrészekkel

11

A helyi lakosok és a turisták egyaránt megcsodálják a felújított épületeket,
városrészeket, jól érzik itt magukat, kifejezetten szépnek találják a műemléki
környezetet. Sok a visszajáró törzsvendég, mert „mindig van valami új, amiért
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érdemes visszatérni, megnézni”. A látogatók megállnak a Tagore sétányon
felfrissülni, nézelődni, térzenét hallgatni vagy egyszerűen csak jó levegőt szívni.
Presztízs”, „sikk”, „divatos”, „trendi”, ezeket a szavakat használták sokan Füred
leírására. Félelemként jelentek meg a város „túlfejlődése” kapcsán a
nagyirányú beépítések és a meglévő zöld felületek elvesztése vagy az új
épületek túlzott térnyerése a régi épületekhez képest.
Arra, hogy nem csak látogatni, hanem élni is jó Füreden az állandó lakosság
növekvő száma és az elmúlt évek pozitív vándorlási különbözete is mutatja.
Városfejlesztésért
kapott díjak száma

A város erőfeszítéseit számos díjjal jutalmazták az elmúlt években: elsősorban
közterület szépítésért (Tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület
szépítési verseny, Virágos Magyarországért verseny, Hild díj) és városimázsért
jutalmazták.

A
füredi
„másolása”

példa

A balatonfüredi mintaértékű városközpont felújítás a szakemberek szerint
mintát adhat más települések számára is. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok
szerint bár számos elemét már másolják az országban, a mögötte meghúzódó,
barcelonai modellként ismert városfejlesztési szemléletet nem igazán vették
át.

a

Egyes régi értékek, szimbólumok elvesztését is a fejlesztések számlájára írják a
helyi lakosok (a parti láncokat vagy éppen a „könyöklős beülős helyeket”, ahol
gyorsan és olcsón lehetett hozzájutni ételhez és italhoz). Többen emiatt már
nem érzik magukénak a lenti városrészt „nagyon távoli árakban”, a „sznob
turisták” miatt meg kellemetlenül érzik magukat. A reformkori történet bár
összeköti a helyi lakosokat, ugyanakkor volt olyan vélemény is, hogy a
reformkori szellemi értékek (egyenlőség, testvériség) nem igazán jelennek meg
a város életében.

Hozzáférés
partmenti
városrészhez

Szakképzett
munkaerő

A szakképzett vendéglátós munkaerő egy jelentős része jobb fizetés
reményében külföldre vándorolt. A meglévők megtartása sem egyszerű, hiszen
nehéz számukra helyben lakhatást biztosítani: sokan kiadják a lakásukat,
házukat a turisták számára, „munkásszállót” pedig csak néhány nagyobb hotel
tud biztosítani. A nyári szezonban inkább munkaerőhiány a jellemző mintsem
munkanélküliség.

Diplomás
jelenléte

fiatalok

Noha a város és a környék felsőoktatási beiskolázottsága magasnak mondható,
kevesebb diplomásra van szükség jelenleg a térségben, ezért sokan nem
jönnek vissza a fiatalok közül a városba a diplomájuk megszerzése után. A
felújításokkal létrejött kulturális intézmények pozitív változást hoztak ebben
(lásd foglalkoztatottság), de diplomás múzeumi szakemberekből
(művészettörténész, muzeológus) csak egy-egy kell és értelemszerűen az se
évente.

Esztétikai
változása

érzék

A műemléki hatóságok szakmai véleményét a felújításokat követően olyan
ügyekben is kikérték, ahol ez már nem lett volna kötelező. A tervező
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szakemberek számára pedig „szívet melengető” volt ezekben a projektekben
dolgozni a felújítás magas színvonala miatt, az itt szerzett tapasztalataikat
pedig más helyekre is magukkal viszik.

Környezeti hatások
Hatásterület

Balatonfüredi tapasztalatok

Tömeg

Nyáron, a hétvégéken, valamint a fesztiválok során hömpölygő tömegek
vonulnak a Tagore sétányon. Sok helyről hallottuk azt, hogy ki lehetne tenni
Balatonfüredre a „megtelt táblát”. Sok az autó és a magas díjak ellenére
továbbra is mindenki a belvárosban akar parkolni (inkább megfizetik, csak ne
kelljen sétálni). A környezeti hatások mérséklésére tervbe van véve egy
mélygarázs építése, illetve intelligens parkolási rendszer kialakítása is.

Hulladék
mennyisége

A növekvő tömeg egyre több szemét termelését is magával hozza. A város
vezetése a ProBio Zrt. segítségével, igyekszik nagyon gyorsan, akár plusz
erőforrások bevetésével is eltakarítani minden rendezvény után, valamint
szükség esetén a letaposott füvet újratelepíteni – a vélemények alapján
sikerrel.

Megújuló energiák
alkalmazása

A szép környezetre mindenki igyekszik vigyázni. A nagy tömeg a megújuló
energia alkalmazását is ösztönzi, így jelenleg a város elektromos
bringarendszer, naperőmű, napkollektorok, biomassza fűtés bevezetését
tervezi. A minőségi szemlélettel és szolgáltatásokkal tehát kezd együtt járni a
környezettudatos gondolkodás.
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