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Balatonalmádi város lakosainak, vállalkozóinak megkeresésére állítottuk össze az alábbiakban 

taglalt kutatást. A fő kérdések a város működésével, jövőbeli fejlesztési elképzeléseivel, 

valamint a lakosok és turisták által megfogalmazott hiányokról adnak áttekintést.  

A kutatás módszertanának felépítése során 3 alapvető módszert jelöltünk ki:  

1. kérdőíves lekérdezés, 

2. strukturált interjúk készítése,  

3. fókuszcsoportos beszélgetés.  

A kutatás célcsoportjai:  

1. lakosok; 

2. turisták; 

3. vállalkozások.  

A kutatás témái (1. Mellékletben találhatóak a kérdőívek, valamint a strukturált interjú 

vázlatkérdései; a fókuszcsoportos beszélgetés a dokumentum további részében teljes egészében 

megtalálható):  

1. lakosok és turisták elégedettsége, fejlesztési elképzelések, programok, hiányosságok 

megfogalmazása; 

2. vállalkozások esetében kíváncsiak voltunk a fejlesztési elképzeléseikre, vállalkozás és 

vállalkozás közti együttműködésekre.  

3. harmadik témaként a fókuszcsoportos beszélgetésben jött fel az önkormányzat és a 

vállalkozások együttműködésének kérdése.  

A kutatási eredmények bemutatása előtt azonban felülvizsgáltam a megyei és települési 

fejlesztési dokumentumokat úgy, mint Veszprém megye Településfejlesztési Koncepciója, 

Veszprém Megye Területrendezési Terve, valamint Balatonalmádi Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája. A vizsgálat célja az volt, hogy képet adjak arról, hogy milyen 

fejlesztési irányok várhatóak a településen, illetve mikre kell figyelni, miknek kell összhangban 

lennie ahhoz, hogy a jövőbeni tervezési irányok megvalósulhassanak.  

Veszprém, 2019. 10. 03. 

      Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória  

       kutatásvezető 

Vezetői összefoglaló 

 

 



Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) megfogalmazott irányelvek az alapját 

képezik a megyei településfejlesztési dokumentumnak, a Veszprém Megye Településfejlesztési 

Koncepciónak (VMTK).  

„A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési alapjait 

lerakja. Ezért a megyei területfejlesztési koncepció készítése úgynevezett teljes tervezés, mely 

kiterjed: 

1. a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire egyaránt, beleértve a vidéki 

térségekkel kapcsolatos témakörökre; 

2. a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra; 

3. a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra egyaránt; 

4. az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és 

ágazatokra, de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil 

szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó 

feladatokat.” (Részlet a megye Területfejlesztési Koncepciójából. Forrás: 

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletfejlesztes/Vp_Tfk20170525.pdf)   

A dokumentumban az alábbi helyeken és témákban szerepel Balatonalmádi. (Ennek jelentősége 

abban rejlik, hogy ami Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában - 

http://archiv.balatonalmadi.hu/files/6914/4230/6431/kd_its_balatonalmadi_megalapozo_vizsg

alat_0817.pdf - szerepel, arra tud hivatkozni a megyei Területfejlesztési Koncepció is - 

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletfejlesztes/Vp_Tfk20170525.pdf. Mivel a 

kettő összhangban van egymással, ezért most a megyei dokumentum általam végzett 

felülvizsgálatát írom le.)  A harmadik vizsgált dokumentum pedig a megye Területrendezési 

Terve, amely tartalmazza azokat a terveket, rajzokat, amik alapján folyik a megye, valamint az 

egyes települések rendezési terveinek kialakítása.  

  

Veszprém megye 

 

 

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletfejlesztes/Vp_Tfk20170525.pdf
http://archiv.balatonalmadi.hu/files/6914/4230/6431/kd_its_balatonalmadi_megalapozo_vizsgalat_0817.pdf
http://archiv.balatonalmadi.hu/files/6914/4230/6431/kd_its_balatonalmadi_megalapozo_vizsgalat_0817.pdf
https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletfejlesztes/Vp_Tfk20170525.pdf


A tervek és stratégiák hierarchiája a következő:  

 

Forrás: ITS, Balatonalmádi, 2015.  

A VMTK-ban 98 alkalommal kerül említésre Balatonalmádi. Ezekből a fontosabb említések a 

következőek:  

1. nem szerepel a település stratégiai céljai között a kulturális szolgáltatások fejlesztése 

(ezt külön kiemeli a megyei dokumentum);  

2. a mezőgazdasági termékek feldolgozása témában említésre kerül, hogy Balatonalmádi 

és térsége a szőlőművelés- és feldolgozás, nemzetközi és hazai országos piacon 

versenyképes borászattal rendelkezik; 

3. Veszprém megye fejlesztési pólusainak egyike a Balatonfüred és ezzel együtt 

Balatonalmádi térsége is; 

4. Balatonalmádi a Balaton keleti medencéjének idegenforgalmi és üdülőközpontja, és 

ezt a szerepét szükséges erősíteni a Veszprém irányú kapcsolatok szorosabbra fűzése 

mellett; 

5. Az országos kerékpárút törzshálózat Veszprém megyét érintő elemei (a megyén kívüli 

kapcsolati irányok megjelölésével), amelyekhez a turisztikai célú kerékpárút hálózati 

fejlesztések csatlakozhatnak: Győr – Pannonhalma – Csesznek - Zirc - Veszprém – 

Balatonalmádi - Balatonfüred - Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely –Hévíz – 

Zalabér – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter; 



6. A térségi kerékpárút hálózat (a megyei területrendezési tervben és a Balaton-

törvényben meghatározott) tervezett elemei (és kapcsolatrendszere): Balatonalmádi – 

Szentkirályszabadja – Veszprém; 

7. A közúti közösségi közlekedés fejlesztésnek egyik kiemelt területe a balatonalmádi 

járás DK-i szegletében Csajág, Küngös, Balatonvilágos;  

8. Az egyes várostérségekben, járásokban megfogalmazott, a szociális és kulturális 

szolgáltatásokat vagy a társadalmi felzárkóztatás területét érintő fejlesztési igények, 

elképzelések:  

Balatonalmádi és térsége esetében:  

a. Szociális és gyermekjóléti fejlesztések 

b. Nóra-pontok fejlesztése a Nóra-hálózat keretén belül Veszprém megyében 

c. Szemléletformálás a hátrányos helyzetű rétegek segítésére 

d. Közösségi alkotóház - Kolostor revitalizáció 

e. „Járáskerülő” – Tematikus Civil Szomszédolás 

f. Helyi civil szerveződések elősegítése Balatonalmádiban.  

9. A járásszékhelyek ITS-eiből a megyei Stratégiába illeszthető célok és beavatkozások 

tekintetében a sport infrastruktúra fejlesztése kiemelt cél Balatonalmádiban;  

10. A járásszékhelyek ITS-eiből a megyei Stratégiába illeszthető célok és beavatkozások 

tekintetében az egészségügyi ellátás infrastruktúrafejlesztése ugyancsak kiemelt cél 

Balatonalmádiban;  

11. Célok a szociális ellátás javítása érdekében:  Bölcsődefejlesztés, Családi napközi: 

Balatonalmádi; 

12. Szociális ellátás infrastruktúrafejlesztése kiemelt cél,  

13. Szociális és gyermekjóléti fejlesztések, programok kiemelt cél;  

14. Óvoda infrastruktúrafejlesztés és Iskolafejlesztés kiemelt cél; 

15. Civil szervezetek, erősítése segítése; 

16. Közösségi alkotóház - Kolostor revitalizáció; 

17. NVS2030 (Nemzeti Vidékstratégia) környezettel kapcsolatos stratégiai céljai között 

szerepel a Helyi gazdaságfejlesztés Helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piac és 

élelmiszerellátási program, Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) 

program: Balatonalmádi térsége: szőlőművelés- és feldolgozás, nemzetközi és hazai 

országos piacon versenyképes borászat. 

18. A szentkirályszabadjai repülőtér forgalma Balatonalmádi Öreghegy térségében okoz 

kisebb környezeti konfliktust. 



A következő dokumentum Veszprém megye Területrendezési Terve, amelyben szintén azt 

vizsgáltam, hogy milyen említések szerepelnek Balatonalmádi esetében.  

 

1. a turisztikai fejlesztések támogatott célterületek között szerepel: 

 

Forrás: https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.4.pdf 

(2019)  

  

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.4.pdf


2. Együtt tervezendő térségek övezete, Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” 

program érdekében együttműködő térség települései körében szerepel.  

 

Forrás: https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.6.pdf 

(2019)  

A térség települései közül Papkeszi, Sáska, Zalahaláp és Sümegpápa nem része az EKF 

együttműködő területnek.  

3. A Közművédelmi tervek között szerepel a Belvízvédelem és az Árvízvédelmi tervek 

között is a település.  

4. Földtani veszélyforrás által nem érintett település.  

5. Termálvíz forrás nincs a település közelében.  

  

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.6.pdf


6. Gazdaságfejlesztés kiemelt célterületen helyezkedik el a település:  

 

Forrás: 

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.1.pdf 

(2019)  

  

https://www.veszpremmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/tervmodositas/3.12.1.pdf


Balatonalmádi a Balaton északi partján, a keleti medencében fekszik. Partszakasza 7 km 

hosszú, félköríves formájú, tóba nyúló félszigetet követ. A Balaton keleti kapujaként is említik 

a települést. A település 1989-ra érte el a várossá válás követelményét. A város ma 4995 

hektáros közigazgatási területén 9500 fő él, de a nyári időszakban az itt tartózkodók száma 

ennek többszöröse. Távolsága a megyeszékhelytől, Veszprémtől 12 km, Budapesttől 120 km. 

A Balatonalmádi járás központja, 22 485 fő lakossal.  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet első körös, part menti települése.  

 

Forrás: teir.hu (2019) (https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep)  

  

Balatonalmádi 

 

 

https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep


Balatonalmádi várostérsége (Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója)  

Pozícionálás 

A térség a Balaton keleti medencéjének partján fekvő alapvetően sík, illetve alacsony dombsági 

vidék. A térségbe költözők száma jelentősen meghaladja az elköltözőkét, viszont erősen 

elöregedő korszerkezete miatt összességében népessége csökkenő. A térség életében 

meghatározó turizmus mellett gazdaságában szerepet kap az ipar és jó mezőgazdasági 

területekkel is rendelkezik. A gazdaság és a foglalkoztatás sajátossága az erős szezonalitás az 

idegenforgalomban és a munkaerőpiacon egyaránt.  

Fejlesztési célok 

Idegenforgalmi szerepkör erősítése: 

• Balatonalmádi térségében rövid és hosszú távon is cél a Balatoni idegenforgalom 

tradícióinak ápolása és a turizmuságazat kiemelt kezelése. A térség húzóágazata kell, 

hogy legyen a turizmus hosszú távon is, és az egyéb fejlesztések is az idegenforgalom 

érdekeinek szem előtt tartásával történhetnek. 

• Cél a Balaton vízminőségének védelme térségi és települési szinten. A turizmusból 

származó bevételek növelése és a szezonális hatások mérséklése érdekében kiemelt cél 

az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása minden lehetséges eszközzel, pl. 

Aquapark, vitorláskikötő-fejlesztés (Balatonalmádi). 

• Cél különösen a térség Balatonfűzfő és Balatonvilágos közötti részén a ma még 

hátrányként megélt „keleti végek” szerepből adódó árnyékhelyzet mérséklése és a 

„keleti kapu” szerepkör erősítése. Ebben a Budapesttől csupán 1 órás elérési idő 

kihasználására is lehet alapozni. Itt, de a térség egészében a vízparti üdülésen túl 

nagyobb szerepet kell kapnia az idegenforgalmi ágazat egyéb szegmenseinek, pl. 

kerékpáros turizmus (megcélozva a tehetősebb réteget is), ipari turizmus, vallási 

turizmus, megelőző jellegű egészségturizmus, alkonyturizmus, sportturizmus. 

• A vízvédelem terjedjen ki a Balaton megóvásán túl a karsztvízbázis védelmére és 

ivóvízként történő hasznosítására is, vízrendezés vonatkozásában pedig a 

domboldalakra felfutó üdülőterületek vízelvezetésére, és a parti sáv vízrendezésére. 

Gazdálkodás, környezetkímélő iparfejlesztés: 

• A jó adottságokkal rendelkező mezőgazdaság fejlesztésének célterületei a 

háttértelepülések, amelyek gazdaságában növelni kell a helyi gazdálkodás súlyát 



(Balatonkenese, Balatonakarattya, Küngös, Csajág, Balatonfőkajár). Törekedni az 

önálló élelmiszerellátásra és a mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozására. 

• Hosszú távon is cél a környezetet nem terhelő ipar, elsősorban feldolgozó ipari ágazatok 

térségbe vonzása (Balatonfűzfő ipari park). 

• Az alternatív energiaforrások támogatása (zöldáram előállítás, naperőmű parkok 

fejlesztése). 

Elérhetőség javítása: 

• Vasúti közlekedésben cél, a vasutat újra vonzóvá és versenyképessé tenni, amihez a 

100 évvel korábbi menetidők újbóli elérése a Balaton-Budapest viszonylatban, 

villamosítás, ütemes menetrend, korszerűbb szerelvények, a Balatoni körvasúthoz 

hiányzó szakasz pótlása (Balatonakarattya-Balatonvilágos) szükséges. 

• A balatonkenesei, (Balatonakarattya) magaspart (löszpart) stabilizálása a vasúti 

közlekedés és a környező lakóterületek biztonsága és Balatonalmádiban a vörös 

homokkő (és annak konglomerátuma) partfal stabilizálandó az a 71. számú főút 

veszélyeztetésének megszüntetésé érdekében. 

• Közlekedésfejlesztésben a Bécs, Győr és a Balaton közötti közúti kapcsolat javítása. 

• A tömegközlekedés fejlesztése különösen a járás keleti részén a járásközpont felé. 

• Kerékpáros közlekedésben cél a parti településeken túl a háttértelepüléseket is 

bekapcsolni a hálózatba és kerékpáros kapcsolat létesítése a Sümeg-Tapolca-

Veszprém közötti területtel. 

(Balatonalmádi térségéhez, járáshoz tartozó települések: Balatonalmádi, Balatonfőkajár, 

Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, 

Litér, Papkeszi.)  

  



Már az ősidők óta lakott hely volt. Kezdetben a szőlőtermesztésről híres településként vált 

ismertté. Majd egy az 1880-as években fejét felütő filoxéra járvány szinte teljesen kipusztította 

a vidék szőlő állományát. A régi szőlőtermesztés céljául szolgáló épületeket később nyaralóként 

kezdték használni. Az írásos források szerint a fürdőélet 1874-ben indult meg Almádiban. A 

település kialakulásában és fürdőhellyé válásában meghatározó tényező volt két almádi 

részvénytársaság: az 1883-ban alakult Almádi Fürdő Rt., majd ennek felszámolása után az 

1918-ban alapított Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. Működésük átfogta az 1883 és 1939 

közötti, nem könnyű időszakot, amely alatt Almádi a válságok és gazdasági krízisek ellenére is 

dinamikusan fejlődött.  

Az 1918-ban alakult Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1922-ben egy nagyszabású, korszerű 

„fövenyfürdő” építését kezdte meg, ami az 1926-os szezonra épült ki teljesen 1943-ban 

lebontásra került és azonnal új strand épült helyette, ami az 1944-es szezonra készen lett. Ma 

Wesselényi strandként ismeretes, az időközben területileg kibővült és épületét tekintve 

átalakított strand. 

Almádiban jelentős sportélet zajlott már régen is.  

A mai város négy településrészből áll: Vörösberény, Almádi, Káptalanfüred és Budatava 

összefonódásából fejlődött ki. Balatonalmádi fontos részét (történelem, érték) képezi a 

Vörösberény városrész szélén elhelyezkedő Szt. Ignác református templom a Jezsuita 

kolostorral összefonódva, valamint Veszprém irányában feljebb található református 

erődtemplom mely még a címerben is felfedezhető.  

1889-ben bekapcsolódott Almádi a rendszeres balatoni hajóforgalomba, 1909-ben a vasúti 

közlekedés is megindult.  

Az idegenforgalom serkentőleg hatott a vendéglátóiparra, a kiskereskedelemre és 

szolgáltatásokra, amelyek már 1937-től megjelentek. A település gazdasági alapját ma 

alapvetően az üdülő-idegenforgalom, és az erre a gazdasági ágra települt szolgáltatások és 

ellátás képezik. Foglalkoztatási struktúrájában is ez jellemző, melynek eredménye a 

szezonalitás. A városnak parti településkörnyékére gyakorolt vonzó hatása elsősorban 

kereskedelmi-szolgáltató és szórakoztató hálózatával valósul meg. (balatonalmadi, 2019) 

A település több testvérvárossal is rendelkezik: Eggenfelden (2000), Nyitragelencsér (1997), 

Kajaloki (~2009), Tusnádfürdő (~2010), San Michele al Tagliamento (Bibione) (2006). 

Ezekkel a településekkel jó kapcsolatot ápolnak, évente a néptáncegyüttesek, nyugdíjas klubok 

kölcsönösen látogatják egymást. (testvervarosok, 2019) 



Balatonalmádi rengeteg kulturális értékkel, emlékkel rendelkezik. Különös jelentőséggel bír a 

vöröskő használata, hiszen a vidék bővelkedik építőanyagban. Nagy hagyománya van a 

kőszobrászatnak. 

A strandok környékére koncentrálódnak az éttermek, szórakozási lehetőségek. A Pannónia 

Kulturális Központ és Könyvtár is itt található, helyszínt adva számos városi körnek, 

rendezvényeknek. 

A településhez kapcsolódó alap adatok:  

 Időszak 

Mutatók 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Állandó népesség 

száma (fő) 
8578 8535 8564 8640 8773 

Nonprofit 

szervezetek száma 

összesen (db) 

76 73 74 75 76 

Civil szervezetek 

száma (db) 
68 66 65 66 66 

Regisztrált 

őstermelők száma 

(db) 

47 53 59 70 67 

Forrás: (ksh, 2019.09.10 frissítve) 

  



Működő közkereseti 

társaságok száma 

(vállalkozási 

demográfia szerint) 

(db) 

6 5 5 5 4 

Működő betéti 

társaságok száma 

(vállalkozási 

demográfia szerint) 

(db) 

129 121 126 123 113 

Működő korlátolt 

felelősségű 

társaságok száma 

(vállalkozási 

demográfia szerint) 

(db) 

278 273 283 283 287 

Működő egyéni 

vállalkozók száma 

(vállalkozási 

demográfia szerint) 

(db) 

367 382 415 453 520 

Működő társas 

vállalkozások száma 

összesen 

(vállalkozási 

demográfia szerint) 

(db) 

418 404 421 421 413 

Forrás: (ksh, 2019.09.10 frissítve) 

 

Forrás: (ksh, 2019.09.10 frissítve) 

4

113

287

520

413

Működő közkereseti társaságok

száma (vállalkozási demográfia

szerint) (db)

Működő betéti társaságok száma

(vállalkozási demográfia szerint)

(db)

Működő korlátolt felelősségű

társaságok száma (vállalkozási

demográfia szerint) (db)

Működő egyéni vállalkozók száma

(vállalkozási demográfia szerint)

(db)

Működő társas vállalkozások

száma összesen (vállalkozási

demográfia szerint) (db)

Működő vállakozások számának megoszlása Balatonalmádi területén 2017 (összesen 1337)

0,30%

8,45%

21,47%

38,89%

30,89%



 

A kérdőívezés, amely tartalmazott interjú részeket is azokkal, akikkel lehetett, a balatonalmádi 

lakosok és az ott fellelt turisták, bebírok között készült. Pár jellemző adat alapján mutatjuk be 

az elemzést. Az elemszám 40 fő.  

Életkor alapján:  

 

 

A nemek megoszlása egyenletes volt. A megkérdezettek 42%-a balatonalmádi lakos, a többiek 

turisták, valamint Balatonalmádiban lakással, házzal rendelkezők. A válaszadók egyharmada 

középiskolai végzettséggel, másik harmada pedig egyetemi/főiskolai végzettséggel 

rendelkezik.  

  

Lakosok és turisták  

 

 



Arra a kérdésre, hogy milyen rendezvényen, programon venne szívesen részt az alábbi válaszok 

érkeztek:  

 

Az országos tendenciának megfelelően itt is a koncertek, fesztiválok szerepelnek a preferenciák 

között. Azonban a minta nem nevezhető reprezentatívnak, így csupán tájékoztató jellegű.  

A lakosok, turisták elégedettek alapvetően a településsel, azonban megfogalmaztak pár javító 

szándékú kritikát is: strand szebbé tétele, szórakozási lehetőségek bővítése, szezonon kívüli 

programok szervezése, helyi piac kínálatának jobbá tétele (termelői piac kialakítása: 

https://portal.nebih.gov.hu/-/a-helyi-termeloi-piacok-uzemelteteserol).  

  

https://portal.nebih.gov.hu/-/a-helyi-termeloi-piacok-uzemelteteserol


Arra a kérdésünkre, hogy milyen fejlesztési irányt látna szívesen a településen, az alábbi 

válaszok érkeztek:  

  

A megfogalmazott elképzelések között a legnagyobb hányaddal szerepelnek az infrastrukturális 

fejlesztések, a kulturális élet bővítése, programok számának növelése, valamint a turisták 

számának csökkentése. Ez utóbbi korábbi kutatásaink során is többször felmerült nem csupán 

a közvetlen Balaton parti települések, de a megye belső, turisták által közkedvelt településein 

is.  

A lakosok által ismert egyesületek a Vörösberényi Nyugdíjas Klub, a Nők a Balatonért 

Egyesület, valamint az Aranyhíd Polgári Egyesület. Működésükről nem sokan tudtak mondani 

bármit is, akik viszont igen, ők a két végletet fogalmazták meg: jó hogy vannak, jól működnek; 

valamint, hogy csak a saját dolgaikkal foglalkoznak, nem fogják össze a település közösségét.  

Az emberek többsége, 71,8% megbízik a másikban. Ez a kérdés pedig egy harvardi 

tanulmányban szerepelt először, ahol is bizonyították, hogy a helyi gazdaság fejlődése a 

társadalmi bizalmon alapul. Ez pedig elég erős szám ahhoz, hogy bízni lehessen a jövőben 

Balatonalmádi esetében is.  

  



A vállalkozókkal folytatott interjúk, valamint kérdőívek az alábbi eredménnyel zárult.  

A válaszadók életkora:  

 

A kitöltők 81%-a férfi, valamint 71%-a balatonalmádi lakos volt. Egy negyedük középiskolai 

végzettségű, két negyedük pedig egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik. A 

vállalkozások típusainak megoszlásában többségében vannak a társas vállalkozások, 

őstermelők és kistermelők.  

Mennyire elégedett a településsel?  

 

Az 1-es válasz egyáltalán nem elégedett, 5-ös válasz, teljes mértékben elégedett. Többségében 

elégedettek, kritikát is megfogalmaztak.  

Vállalkozók  

 

 



 

Arra, hogy milyen fejlődési, fejlesztési irányt látnának szívesen a településen, az alábbi 

válaszok érkeztek:  

 

A megkérdezettek 78%-a azt válaszolta, hogy nem kap támogatást az önkormányzattól.  

  



Az alábbi témákban, területeken szeretnének támogatást kapni:  

 

A folyamat másik irányára is rákérdeztünk, így arra is érkezett válasz, hogy ők miben 

támogatják az önkormányzatot.  

 

Ami furcsa benne, hogy az adózást, abszolút az önkormányzat támogatásaként értelmezik, nem 

pedig állampolgári kötelezettségnek. Többségük nem tagja semmilyen egyesületnek. Aki 

azonban tag, ők azért tartják fontosnak a tagságot, mert ebben látják a lakosok érdekérvényesítő 

szerepét. A vállalkozók többsége is megbízik a másikban, mintegy 71,4%-uk.  

 

  



Időpont: 2019. szeptember 21. 10:00 

Helyszín: Balatonalmádi, Déryné u.  

 

Résztvevők száma: 7 fő 7 büfé képviseletében mindhárom strand vonatkozásában 

Tématerületek 

Önkormányzat és a vállalkozók kapcsolata: 

• A vállalkozók egyöntetűen elégedetlenek az önkormányzat szakmai hozzáállásával.  

o Rugalmatlan nem gyakorlatias.  

o Nem érdekeltek.  

o Nem vállalkozói szemmel nézik a strandot.  

o Nem partnerek, amiben nem éreznek saját maguknak üzletet, abban nem is 

támogatják a vállalkozókat, sőt számos esetben el is lehetetlenítik. Nem 

partnerként tekintenek a vállalkozásokra, hanem bevételi forrásként „fejős 

tehénként” „cellák az Excel táblában”.  

o Elzárkóznak minden új ötlettől, még akkor is, ha nem is lenne szükség anyagi 

támogatásra.  

o Kifogás: gazdasági bizottság, de nem vizsgálják kellőképpen át az egyes 

kérelmeket, rendezvény esetén irreálisan korai bejelentési kötelezettség, nem 

rendezvénytér.  

o A hosszú, de még a középtávú stratégia sem meghatározott, így nem lehetséges 

az önkormányzati stratégiát az egyébként létező vállalkozói stratégiákkal 

összevetni, együtt alakítani.  

o A vállalkozók rá vannak kényszerítve, hogy szezonról-szezonra túléljenek 

o Nem mernek kockázatot vállalni.  

• A vállalkozók egyöntetűen elégedetlenek az önkormányzat szakmai munkájával (a 

strand üzemeltetés tekintetében) 

o Hulladék kérdése: rendkívül sok hulladék keletkezik, aminek az elszállítása nem 

megoldott, a büfék anyagi hozzájárulás fejében is kötelesek maguknak 

gondoskodnia konténerbe történő eljuttatásáról (több száz méter esetenként, a 

rendezvény területen keresztül Augusztusban). Szelektív gyűjtés, város szinten 

nem megoldott, EU-s forrás hiányában.  

Fókuszcsoportos interjú  

 

 



o WC állapota, tisztán tartása, nyitva tartása nem megoldott.  

o Szezon kezdés május 15, addig sem szemétlerakó, sem WC sem fűnyírás (így 

nem lehet kitolni a szezont), de belépő van, ami elriasztja a nézelődőket és a 

potenciális vásárlókat.  

o Kandeláberek nem a partot világítják meg, viszonylag újak, 2 évesek, de már 

nem működnek.  

o Az elmúlt 10 évben megközelítőleg 1 Mrd Ft fejlesztés valósult meg (nem 

részarányosan a strandok között), de ennek látszólag semmi nyoma, ingatlanok 

rossz állapota, beázás, biztonsági előírásoknak nem felel meg, csak miután saját 

forrásból ezt a vállalkozók biztosították 

o Strand szabályzat elavult, 2001 óta csak átdátumozzák, de érdemben nem 

változtatnak (elavult dolgokat szabályoz).  

o Nincs közterületi WC, vagy nem megfelelő állapotú, nem áll rendelkezésre.  

o Gondot jelent a személyzet alkalmassága, munkaelosztása, de azért, mert nem 

teremtik meg a megfelelő feltételt (anyagi).  

o Városgazdálkodás: nem gazdaként viselkedik.  

o Infrastruktúra sem adott (víz, villany, szennyvíz hálózat).  

 

• Konkrét, említett esetek: 

o 450-250 fős rendezvények megtartására szezonon kívül nem adtak engedélyt, 

nem voltak partnerek: indok nem volt. Zárt ajtókon kellett kopogtatni, pedig 

lehetőség lett volna a szezon hosszabbítására.  

o Saját költségen történő fejlesztések felajánlása vállalkozók részéről, elutasítása 

önkormányzat részéről.  

▪ Strandon történő fejlesztés, térkövezés, nyílászáró csere, világítás 

korszerűsítés, esővíz elvezetés→ nem engedélyezik, nem reagálnak 

érdemben.  

o Biztosítási díj kifizetése több, mint 1 évvel később az önkormányzat részéről.  

 

  



Fejlesztési irányvonalak, lehetőségek: 

 Külsős cég üzemeltesse a WC-ket, fűnyírást, szelektív hulladékgyűjtést rendezhetné.  

 Jegyautomata, WC automata.  

A szezon hosszabbítása 

 Az infrastruktúrát többen említették, hogy hibákkal teli: áram, vízhiány, szenny- és 

esővíz elvezetés problémája, a strandon nincs életmentő készülék, miközben az iskolában 

nyáron feleslegesen ott van „nem lehetne lehozni a strandra a szezonban?” 

 Épületek fejlesztése, karbantartása – évenkénti, szezononkénti ellenőrzés (állapotokról).  

 Szórakozóhelyek hiánya fiatalok körében 

 Rengeteg kihasználatlan innovációs lehetőség rejlik a településen.  

 Balatonalmádi „a Balaton keleti kapuja” – az itt átkelőket itt kell tartani – (Veszprém 

vonzáskörzete).  

Megfelelő kommunikáció kialakítása 

Rendezvények:  

1. Szezonon belüli, kívüli programok 

2. Koncertek szervezése akár strandon (hetente is lehetne szezon időszakában) 

3. Sportrendezvények 

4. Strandmozi 

5. Borfeszt egyre kevésbé színvonalas 

6. Palacsinta fesztivál Balatonalmádiba telepítése 

7. Gyereknap, (ez is a szezon kitolását eredményezné) 

Civil szerezetek: 

Nincs meg a megfelelő kommunikáció, összhang a civil szervezetekkel. Hiába közös a cél, nem 

ismerik fel, inkább széthúznak a táborok, ahelyett, hogy összefognának.  

 A régi beágyazott és új táborok között egymással szemben előítéletek, fenntartások 

állnak fenn. Az együttműködési szándék láthatóan megvan, de kezdetben lennének 

nézeteltérések, konfliktusok.  

„Mind a helyieken, vállalkozókon láthatjuk, hogy közösséget formálnak, tele vannak 

megvalósításra váró ötletekkel, megoldásokkal, melyek a település helyzetét hivatottak javítani. 

Balatonalmádi egy földrajzilag remek helyen elterülő családbarát település, tele 

lehetőségekkel, melyek kiaknázásra várnak.” – a felmérésben résztvevő kutatók egyikének 

véleménye.  

  



1. Mellékletek 

Kedves Válaszadó! 

Kérjük, segítsék kutatásunkat az alábbi kérdőív kitöltésével, amelyben szeretnénk egy átfogó képet 

kapnia település lakóinak véleményéről. Válaszukat előre is nagyon szépen köszönjük! 

1.) Életkora: 

e.18 év alatt b. 19-25 év c. 26-35 év d. 36-45 év e. 46-55 év  f. 56-65 év  

g. 66-75 év  h. 76-85 év  85 felett    

2.) Neme: Nő  Férfi 

3.) Lakhelye: Balatonalmádi  turista: …………………(irányítószám)  

4.) Iskolai végzettsége:  

a. általános isk. b. középisk. c. főiskola 

d. egyetem e. doktorátus (univ/Ph.D.) egyéb:  

5.) Mi a fő érdeklődési köre, hobbyja?  

a. Zene  b. Fotózás  c. Rajzolás          

d. Kerékpározás         e. Utazás          f. Filmezés           

g. Természetjárás h. Egyéb 

 

6.) Milyen rendezvényen, programon venne részt szívesen? (Kérem, húzza alá a megfelelőt, jelölhet többet 

is!) 

 

a.) Koncertek b.) Fesztiválok 

c.) Karaoke show d.) Kiállítások (művészeti) 

e.) Hagyományőrző foglalkozások f.) Ismeretterjesztő előadások 

g.) Gasztronómiai rendezvények h.) Sportrendezvények 

i.) Túrák j.) Bálok 

k.) Egyéb: 

7.) Elégedett-e a településével?  

a. igen b.) nem (ha nem, miért nem?) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8.) Milyen fejlődési/fejlesztési irányt látna szívesen a településen?  

a. Infrastruktúrafejlesztés b. Kulturális élet bővítése 

c. Közösségi terek számának növelése d. Programok számának növelése 

e. Turisták számának növelése f. Turisták számának csökkentése  

g. Egyéb: 

9.) Milyen helyi civil szervezeteket ismer? 

  

6.) Mi a véleménye a működésükről? 

 

7.) Ön bízik másokban?             a.) igen                b.) nem 

 

Válaszukat nagyon szépen köszönjük! 

  



Kedves Válaszadó! 

Kérjük, segítsék kutatásunkat az alábbi kérdőív kitöltésével, amelyben szeretnénk egy átfogó képet 

kapnia település lakóinak véleményéről. Válaszukat előre is nagyon szépen köszönjük! 

10.) Életkora: 

18 év alatt b. 19-25 év c. 26-35 év d. 36-45 év e. 46-55 év  f. 56-65 év  

g. 66-75 év  h. 76-85 év  g. 85 felett    

 

11.) Neme:  Nő  Férfi  

 

12.) Lakhelye:  Balatonalmádi  turista: …………………(irányítószám)  

 

13.) Iskolai végzettsége:  

a. általános isk. b. közép isk. c. főiskola 

d. egyetem e. doktorátus (univ/Ph.D.) egyéb: ……………… 

 

14.) Foglalkozása: …………………………………………… 

15.) Vállalkozás típusa:  

a. Egyéni vállalkozó b. KFT 

c. BT d. RT 

e. Adószámmal rendelkező magánszemély f. Kistermelő 

g. Őstermelő h. Egyéb: 

 

16.) Elégedett-e a településével?  

a. igen b.) nem (ha nem, miért nem?) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

17.) Milyen fejlődési/fejlesztési irányt látna szívesen a településen?  

a. Infrastruktúrafejlesztés b. Kulturális élet bővítése 

c. Közösségi terek számának növelése d. Programok számának növelése 

e. Turisták számának növelése f. Turisták számának csökkentése  

g. Egyéb: 

 

 

 

18.) Kap-e támogatást az Önkormányzattól? 

a. igen b. nem 

19.) Milyen támogatást vár el egy Önkormányzattól? 

a. Elvi támogatás (pl. ötletadás, 

programszervezésben segítség) 

b. Anyagi támogatás 

c. Megbízások (településen történő 

beruházás esetén) 

d. Egyéb:  

 

20.) Ön miben nyújt támogatást az Önkormányzatnak?  

a. Elvi támogatás 

b. Anyagi támogatás 

c. Egyéb:  

 



 

 

21.) Tagja valamilyen civil szervezetnek? (Húzza alá a megfelelő választ!) 

a.) igen b.) nem 

Igen választ esetén kérem, nevezze meg a szervezetet:   .......  ........................................................  

22.) Ha igen, miért tartja fontosnak a civil szervezeti tagságot? 

a. Érdekérvényesítés 
b. Lakosságot érintő problémák feltárása, 

kezelése 

c. Önkormányzat működésének 

támogatása 

e. Önkormányzat működő képtelenségének 

mérséklése 

a. Egyéb: 

 

 

 

 

     14.) Ön szerint meg lehet bízni másokban? 

             a.) igen b.) nem 

 

Válaszukat nagyon szépen köszönjük! 

 

  



2. Melléklet 

 

(archiv.balatonalmadi, 2019) 

Forrás: Balatonalmádi, 2019 

 


