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428Szarka László : Sopron és a tudományos konferenciaturizmus

Sopron rendelkezik a közepes és nagy mérető (néhány száz – néhány ezer fıs) nemzetközi tudományos
kongresszusok megrendezéséhez szükséges feltételekkel. A meglévı termek alkalmi, a tudományos
rendezvények igényeihez igazodó rendszerbe állítását jelentı belvárosi konferencianegyed („Sopron
Downtown Convention District”) meghirdetése esetén a magyar kutatási intézmények szívesen
hoznának Sopronba 1–2–3 ezer fıs nemzetközi kongresszusokat. 

Sopronban a konferenciaturizmusnak már vannak hagyományai, de komoly nemzetközi
konferenciaturizmus Sopronban csak akkor bontakozhat ki, ha a fejlesztések pontosan igazodnak a
nemzetközi tudományos konferenciák elvárásaihoz. A dolgozat a Soproni Városi Kereskedelmi és
Iparkamara 2008 júniusában megrendezett gazdaságfejlesztési konferenciájára készült. Az ott
elhangzott szakvélemények szerint Sopron turisztikai mutatói hosszú évek óta vészesen romlanak. A
soproni konferenciaturizmus valódi lehetıségeinek újratárgyalása ezért ma sokkal sürgetıbb, mint
valaha is volt.
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A tudományos konferenciák lényege

A konferencia szó az „egybegyőjtést”, „összehordást”, illetve átvitt értelemben „összehasonlítást”,
„elemzést” jelentı latin „confero”  szóból ered. A tudományos konferenciákon („academic
conference”) a kutatók – sajátos szabályok szerint – ismertetik és megvitatják eredményeiket. A
néhány tíz fıs mőhelykonferenciák mellett („workshop”-ok), ahol egyetlen szők terület kérdéseit
tárgyalják meg, az elmúlt évtizedekben a néhány száz fıs szakterületi, sıt a több ezer fıs átfogó
rendezvények („general assembly”-k) rendszere is kialakult. Az Amerikai Geofizikai Unió (AGU)
2007. decemberi tudományos seregszemléjén például a résztvevık száma meghaladta a tizenötezret. Az
Európai Földtudományi Unió (EGU) legutóbbi éves konferenciáján, Bécsben a regisztrált résztvevık
száma nyolcezer volt.

A kutatók (különösen az alapkutatással foglalkozók), ha tehetik, nagyon szívesen beterveznek éves
programjukba egy-két nemzetközi tudományos konferenciát, mert az ilyen fórumokon mindig
találkoznak szakmabeliekkel és a rokonterületek mővelıivel. Lemérhetik otthoni elırehaladásukat, és új
inspirációkat is kapnak. 

A nagy konferenciák – sportanalógiával élve – elsı közelítésben atlétikai világversenyhez hasonlítanak,
ahol például a rúdugróknak és a súlylökıknek nem sok közük van egymáshoz. (A plenáris
összejövetelnek itt is, ott is jobbára csak protokolláris jelentısége van.) A lényeg az, hogy a
tudományos rendezvényeken az egyidejő szekciókban tartott szóbeli elıadások és az ún.
poszterelıadások pontosan, menetrendszerően peregjenek, és az egyik szekcióból percek alatt át
lehessen érkezni bármelyik másikba.
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Konferencia-szervezési szempontok

A konferencia-szervezık elhatározásának illeszkednie kell a kialakult rendszerbe: egy 1–2, esetleg 4
évente megrendezett rendezvénysorozatba. Ad hoc szervezési ötleteknek – 429kivételes esetektıl
eltekintve – nincs helye. (A sportban sem érdemes alternatív Európa- vagy világbajnokságot
kezdeményezni: a hivatalos bajnokságok rendezési jogát kell elnyerni.)

A konferencia-helyszínek kiválasztási szempontjai két csoportra oszthatók. Az anyagi-kényelmi jellegő

szempontok a következık: a város könnyő elérhetısége, jó szálláslehetıségek (elegendı számú, széles
skálájú: az egyetemi kollégiumi férıhelyektıl a luxusszállodai szintig terjedı kínálat), kellemes éghajlat,
turistalátványosságok és tudományos érdekességek. Összességében a résztvevık számára az a
legfontosabb szempont, hogy (a regisztrációs díjat, az utazási, szállás-, ellátási költségeket és egyéb
programokat figyelembe véve) mennyire éri meg eljönni.

A szakmai szempontok közül kívánalom, hogy elfogadhatók legyenek a konferencia-jellemzık (azaz,
hogy van-e elegendı számú és nagyságú – legalább mintegy 80–100 fıs – elıadóterem, vannak-e
poszter-termek, milyen az internet-elérhetıség, stb.), a helyi szervezıbizottságnak legyen szakmai
kompetenciája, és végül az is jó, ha a rendezı országban vannak konferencia-támogatók. A
konferenciák egymásutániságában természetesen figyelembe veszik a földrajzi kiegyensúlyozottságot,
és idınként egyéb más szempontok is elıtérbe kerülhetnek.

A közepes és nagy tudományos világkonferenciák a rendezı ország számára jelentıs anyagi haszonnal
járnak. Ami a közvetlen bevételt illeti: a közvetlen konferenciaköltségeken (terembérek,
konferenciaanyag, és hasonlók) túlmenıen (amit a részvételi díjak és az esetleges támogatások
fedeznek), a rendezı városban egy egyhetes rendezvény alatt minden résztvevı legalább 500 eurót költ
(elsısorban a szállodákban és a vendéglátóhelyeken). Egy 1000 fıs konferencia esetén ez az összeg
mintegy félmillió euróra rúg. A nagyrendezvények közvetett haszna a város és környékének, a régiónak,
az országnak a megismertetése, megszerettetése. (A rendezı ország tudományos közösségének szakmai
haszna sem elhanyagolható, bár ez a nagyközönség számára kevésbé érzékelhetı.) A tudományos
világkonferenciák résztvevıinek turisztikai szempontból közös jellemzıje, hogy bár nem tartoznak a
legköltekezıbb turisták közé (meglehetısen racionálisan, nagyjából a nyugat-európai átlagpolgár
szintjén bánnak a rendelkezésükre álló összeggel), odahaza – a véleményformáló értelmiségként – igenis
hatással vannak Magyarország imázsának alakulására.
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Konferenciaközpontok a világban

A kisebb, néhány száz fıs rendezvények mellett jelentıs számban rendeznek a világban 1–3–5 ezer fıs,
sıt 8–10 ezer fıs nagy konferenciákat is. A legkisebb mőhelykonferenciák infrastrukturális
követelményei szerényebbek: akár egyetlen szállodában is elférnek. A nagyobbak megrendezéséhez
azonban nagy létesítmények: konferenciaközpontok épültek. Sok ország felismerte a tudományos
konferenciaturizmus jelentıségét. Magyarország sajnos nem tartozik ebbe a körbe: a Budapesti
Kongresszusi Központ – mint ahogy Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ –
önmagában nem tudja kielégíteni a nagyobb tudományos konferenciák elvárásait, mert nincs elegendı

számú és megfelelı mérető elıadóterme. (Budapesten jobbára legfeljebb az egyetemi városnegyedekben
lehetséges efféle rendezvényekben gondolkodni.) 
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430Gazdagabb nyugat-európai városok 2–3 ezer fıt befogadni képes, mindenféle konferenciák
lebonyolítására alkalmas konferenciaközpontot is építettek, ilyen például Toulouseban a Pierre Baudis
Konferenciaközpont (franciául: Centre des Congrès, angolul: Convention Center, a honlapja
megtekinthetı az alábbi címen: http://www.centre-congres-toulouse.fr/english/english.html).
Hazánkban egyedül Debrecen tett említésre méltó lépéseket ezen a téren
(http://portal.debrecen.hu-/turizmus/konferenciaturizmus).
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A soproni konferencianegyed ötlete

A közepes mérető világkonferenciák elnyerhetısége Sopron számára bizonyított tény: az MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet geofizikusai 2005-ben elnyerték szakterületük négyévenként
sorra kerülı világkongresszusának (az IAGA 11th Scientific Assembly) 2009-es rendezési jogát. 2009
augusztusában hatvan országából mintegy ezer fı érkezik városunkba. Egy hét alatt mintegy 600
szóbeli elıadásra, és ugyanennyi poszter-elıadásra kell felkészülni. Pályázatunkban eleve figyelembe
vettük a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ körüli lehetséges elıadótermeket (a
Szín-házon és a Festıtermen kívül a pedagógus szakszervezeti mővelıdési házat, a NYME KTK
Erzsébet utcai új termeit, a Pannonia Med-Hotelt, a Líceum és a Széchenyi dísztermeit, és legalább egy
tucat más teremben is jártunk). Nem mellékes, hogy nagy területő kiállítótermekbıl (ún.
„poszter-termekbıl”) is van elegendı a belvárosban: középiskolai tornatermek, KTK Aula, és hasonlók.
Amikor 2006 szeptemberében az IAGA svéd fıtitkára itt, a helyszínen aziránt érdeklıdött tılünk, hogy
Sopronban milyen gyakran szerveznek efféle kongresszusokat, be kellett vallanunk, hogy
világkon-ferencia szinten ez lesz az elsı. Ekkor született meg bennünk az ötlet, hogy felajánljuk a
Városnak: vegye fel kínálatába, és hirdesse a kidolgozott rendszert, Soproni Belvárosi
Konferencianegyed („Sopron Downtown Convention District”) néven. Ezt az ötletet az éppen akkor
megválasztott Fodor Tamás polgármester is örömmel fogadta.

Sopron anélkül képes közepes mérető (1–2 ezer fıs) tudományos konferenciák megrendezésére, hogy
ehhez bármit is építenie kellene. Egy kis felújítás (sötétítı függöny, meszelés, néhány új mellékhelyiség
kialakítása) mellett a technikai berendezések beszerzése, megfelelı informatikai hálózat kialakítása
esetén már elmondhatnánk, hogy Sopron rendelkezik egy belvárosi konferencianegyeddel, amit
méreteiben ésszerő határokig, minıségében pedig folyamatosan lehetne fejleszteni. 1–2 éven belül akár
egy toulouse-i mérető „egy fedél alatti” konferenciaközpont minden lényegi funkcióját elvégezni képes
konferencianegyed („Sopron Downtown Convention District”) alakulhatna ki Sopron történelmi
belvárosában. 

Az alapötlet értelmében a termek az év nagy részében szokásos rendeltetésüknek megfelelıen
üzemelnének, csak a konferencia idejére állnának össze rendszerré. Évente egy vagy két
nagyrendezvény soproni megszervezése tartható reálisnak.
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Érvek Sopron mellett

Sopron adottsága e szempontból Magyarországon a legkiválóbb: elérhetı közelben van a világ egyik
legjobb nemzetközi repülıtere, vendégfogadó kapacitása jelentıs és 431változatos (ma már elegendı



64

számú olcsó kollégiumi szálláshellyel is rendelkezik), Sopron környékének természeti és kulturális
értékei egyediek. (A mintegy 4–5 ezer fıs szálláskapacitás természetesen ésszerő felsı határt jelent az
elvállalható konferenciák vonatkozásában.) A kutatók a nagyvárosokról mindig szívesen lemondanak
egy megfelelı konferencia-infrastruktúrával rendelkezı, emberi léptékő (Sopronnyi mérető) városért.
Akik a világban sokfelé jártak tudományos konferencián, azok mind megerısíthetik, hogy Sopron
lehetıségei e vonatkozásban ideálisak.
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Teendık

Ha az elhatározás megszületett, azonnal hozzá kellene kezdeni az országos ismertetéshez, hiszen a
komoly konferenciák helyszínét a megrendezés elıtt már 3–4–5 évvel eldöntik (a 2009-es
IAGA-konferenciáét például 2005-ben eldöntötték). Ahhoz, hogy 2009 után Sopron – mondjuk –
2012-ben újra rendezvényhelyszín lehessen, a város jövıbeni alkalmasságát már az idén tudomására
kell hozni a potenciális szervezıknek: a hazai egyetemeknek, kutatócsoportoknak, a Magyar
Tudományos Akadémiának (esetleg kérve az MTA vezetésének támogatását és védnökségét) és a
legnagyobb konferenciaszervezı cégeknek.

Egy részletes programismertetésben már összefoglaltuk az általunk javasolt mőszaki teendıket. Az elsı
lépésben véleményem szerint néhány terem rendbehozásával és egy informatikai hálózat kialakításával
szükséges kezdeni. Nagyon fontos, hogy ami készül, az tapasztalt kutatók megkérdezésével készüljön,
mert a kutatók tudják leginkább az ide érkezı külföldiek szemével megítélni a fejlesztéseket. Egyetlen
példa: a nemzetközi nagyrendezvényeken a munkanyelv olyannyira az angol, hogy drága
tolmácsberendezésre nincs szükség, mert az angol nyelv ismerete a világban már elvárt követelmény
lett. (Inkább a helyiek angol nyelvismeretének növelését kellene szorgalmazni.) 2007-ben – Simon
István alpolgármester úr támogatásával – tanulmányutat szerveztünk soproni hivatalnokok számára a
bécsi Austria Convention Centerbe, ahol a soproni delegáció egy épp ott folyó tudományos
kongresszuson ismerkedhetett e mőfaj részleteivel. Ott meg lehetett bizonyosodni afelıl, hogy a
turizmus eme nagy szeletébıl akkor tud Sopron valamennyire részesedni, ha alkalmazkodik a
tudományos konferenciák kifinomult elvárásaihoz. 

Érdemes ugyanakkor azt is szem elıtt tartani, hogy minden konferencia egyedi, továbbá, hogy a
konferencia vendéglátó oldalát – a mindenkori résztvevık kívánságának megfelelıen – mindig az
illetékes szervezıbizottság, és nem a konferencianegyed gazdája alakítja ki. Errıl a részrıl tehát a
konferencianegyed-projektnek – véleményem szerint – nem kell szólnia. Elég, ha a technikai
berendezések (Internet, vetítık, klíma) észrevétlenül, azaz megbízhatóan mőködnek. Vannak, akik a
luxust, vannak, akik a szerényebb körülményeket szeretik, és a helyi vállalkozók segítségével könnyen
megoldható a résztvevık igény szerinti ellátása. A város persze tehet figyelmes gesztusokat, gondolva
arra, hogy az ide érkezık a világ minden részébe elviszik jó (netán rossz) hírünket. Nagyon kifizetıdı
például a konferenciák idején kulturális és gasztronómiai rendezvényeket szervezni. 

Ezt a városfejlesztési projektet is teljes politikai egyetértésben érdemes végigvinni. Egy 2007. januári,
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben tartott megbeszélésen 432különbözı kötıdéső
soproni parlamenti képviselık egymás mellett ülve nyilvánították ki, hogy a konferencianegyed ügye
megér egy „kiskórháznyi” összefogást. 

Sopron közgyőlése 2007. április 26-án elfogadta a konferencianegyed (épületek nagyfelújításával
kiegészített) ötletét, de azóta nem értesültünk új fejleményrıl. Talán érdemes visszatérni az eredeti
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ötlethez, amely egyszerően a rendelkezésre álló elıadótermek idınkénti (szükség szerinti) rendszerbe
állítását, a rendszerbe állíthatóság meghirdetését jelentette.
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Összefoglalás

Sopronban sokan tettek már a konferenciaturizmus meghonosításáért (2002–2006 között Walter Dezsı

polgármester is), és sokszor kialakult egy olyan látszat, hogy mindez már meg is megvalósult. A siker
azonban – 2008 ıszén – még igen nagy jóindulattal sem nevezhetı átütınek. Ez a dolgozat
szemléletváltozást sürget: a tudományos konferenciák kifinomult elvárásaihoz való igazodás
fontosságát és az eredeti ötlethez való visszatérést hangsúlyozza. Annak érdekében, hogy a 2009-es
IAGA-konferencia ne csak egyszeri tudományos világrendezvény legyen a városban, a rendelkezésre
álló elıadótermek listáját és rendszerbe állíthatóságukat mielıbb meg kellene hirdetni.
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433Soproni Arcok
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Turbuly Éva : Kismesterségek vonzásában. A 80 éves Domonkos Ott ó
köszöntése 301(301)

Ottó bácsit Sopronba kerülésem óta jól ismerem. İ volt az, aki nyugdíjas múzeumigazgatóként, aktív
kutatóként Környei Attilával együtt fontosnak tartotta, hogy minél elıbb személyesen is megismerjem a
„szomszédvár”, a múzeum valamennyi munkatársát és kutatási területüket. Gyakorlatilag azóta is napi
kapcsolatban vagyunk. Elıször az MTA Kézmővesipartörténeti Munkabizottságának szervezési
feladataiba vont bele, az elmúlt években pedig a soproni várostörténeti monográfia sorozat elıkészítése,
szerkesztése kapcsán találkozunk heti rendszerességgel. A Soproni Szemle szerkesztése ugyancsak
mindkettınk szívügye. Az elmúlt 16 év sokféle változást hozott, köztük súlyos egészségügyi
problémákat is. Ezeken nagy akaraterıvel és fegyelmezettséggel mindig sikerült felülkerekednie. Ahogy
a beszélgetésünk során mondta: „Amikor belekerültem egy-egy betegségbe, mindig tudtam, hogy
valahogyan ki fogok majd menni belıle.” Nem változott azonban a szakma iránti elkötelezettsége,
kitartó szorgalma, aktív közéleti jelenléte, amelynek célja mindig a jobbító szándék, a szőkebb és
tágabb közösség érdekeinek védelme. 

Kezdjük a családdal és a gyermekkorral. Olvastam valahol és beszéltünk is róla, hogy felmenıi több
generáción keresztül tanítók, kántortanítók voltak.

Ez így van. A család történetére vonatkozó iratokat Franciaországba került, sajnos már meghalt
idısebb bátyám családjának a kérésére szedtem össze. Ott talán még nagyobb divat a genealógia, mint


