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Balatonalmádi, 

fövenyfürdő, strand. 1925

Forrás: Fortepan
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a mai Káptalanfüred területe,
a vasúti megálló környéke 

Balatonfüred felől nézve.
1928
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A dzsentrifikáció kezdetei a térségben 

„A Balaton vidéke annyira előrehaladt, hogy az rövid idő alatt világ-

fürdővé nővi ki magát, de ez sok kívánni valót vár a Balaton melléki

községektől, nevezetesen a villany világítás is egyik ezen sok közül,

mit a fürdőközönség elvár a Balaton-parti községektől, akkor midőn

ő pénzével jön ide, s így iparkodik a forgalmat és értékesítést fokozni,

hogy ennek ellenében e vidék is áldozzon az ők kényelmére valamit”



„A Balaton vidéke annyira előrehaladt, hogy az rövid idő alatt világ-

fürdővé nővi ki magát, de ez sok kívánni valót vár a Balaton melléki

községektől, nevezetesen a villany világítás is egyik ezen sok közül,

mit a fürdőközönség elvár a Balaton-parti községektől, akkor midőn

ő pénzével jön ide, s így iparkodik a forgalmat és értékesítést fokozni,

hogy ennek ellenében e vidék is áldozzon az ők kényelmére valamit”

Felsőörs közjegyző 1910 idézi: Veress, 1992:176.

A dzsentrifikáció kezdetei a térségben 



A Balaton-térség egyes nyaralóhelyein meghatározó számban nyaraló és
megtelepedő nyaralónépesség származási helye

Forrás: Schleicher 2014:278 



Balatonalmádi, 

kikötő. 1925

Forrás: Fortepan

A dzsentrifikáció kezdetei a térségben 



Demográfiai változások - Balatonalmádi állandó népesség számának 
változása (1920-2021)
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Demográfiai változások

Mutatók év Balatonalmádi Alsóörs Felsőörs

Állandó lakónépesség (fő) 2018 9060 1846 1758

Állandó lakónépesség (fő) 2009 9036 1401 1558

Természetes szaporodás/fogyás

(ezrelék)

2018 -5,7 -7,98 -3,26

Odavándorlások száma (fő) 2018 1105 243 190

Odavándorlások száma (fő) 2009 613 94 62

Elvándorlások száma (fő) 2018 787 198 140

Elvándorlások száma (fő) 2009 475 111 77

Vándorlási egyenleg (ezrelék) 2018 35,1 24,38 22,44

Vándorlási egyenleg (ezrelék) 2009 15,27 -12,13 -9,63

Lakott lakás, lakott üdülő (db) 2011 3334 618 539

Lakott lakás, lakott üdülő (db) 2019 4438 815 590

Település területe (km2) 2019 49,88 33,34 17,23



Kapcsolatok, konfliktushelyzetek

„Nem lehet már átszaladni egy tojásért a szomszédhoz”

„Hiányzik a szomszédok közötti szoros kapcsolat”

…az eltérő életmód és területhasználat miatt. A 

konfliktus nem kiterjedt, de azért érzékelhető: az 

állandó lakosok 2-3%-a számára jelent ez folyamatos, 

míg 21%-a számára időnként felmerülő problémát..”

„Van egy olyan réteg, aki úgy kezeli ezt a környéket, 

mintha itt csak kiszolgáló személyzet lakna, aki őket 

szolgálja ki. Ezt a környéket egyfajta üdülő falunak 

tartják”



Kapcsolatok, konfliktushelyzetek

Régi 
nyaralótulajdonosok

Állandó lakosok

Új beköltözők

Nyaralók, turisták

Szolgáltatók, 
vállalkozók

Önkormányzat



Kül- és belterület viszonya, konfliktushelyzetek



Kül- és belterület viszonya, konfliktushelyzetek

„Azzal van a probléma, hogy sokan ebben a 

falusias környezetben ugyanúgy akarnak élni, 

mint a városban. Fontos számukra, hogy legyen 

tévékábel és szélessávú internet. Az állandó 

lakosok nagy része viszont meg szeretné tartani 

azt az életmódot, miliőt, amiben eddig élt, nem 

szeretné, hogy a tévékábel vagy az internet 

miatt feltúrják az utcát.” 



Köszönöm a figyelmet! 


