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EGY DESZTINÁCIÓ SIKERES POZÍCIONÁLÁSA
A TURISZTIKAI PIACON HÉVÍZ PÉLDÁJA ALAPJÁN
ARANYOSSYNÉ SZEGEDI ANDREA
Bevezetés
Szakértők véleménye szerint a turizmusban egy új korszak köszöntött be.
Eddig alapvetően a termékfejlesztésre helyeztük a hangsúlyt. A turisztikai termékfejlesztés szorosan kapcsolódik az adott térség fejlesztéséhez. Ez lehet a turisztikai kínálat komfortjának emelése, új kínálati elem létrehozása, kapcsolódó
szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (pl.: kikötő létesítése, szálloda építése),
azaz alapvetően építés típusú tevékenység. A turisztikai termékfejlesztés vonatkozhat kizárólag piaci szolgáltatások fejlesztésére is. Például új típusú városnéző programok kidolgozása, a térségre jellemző ajándéktárgyak gyártása és
értékesítése, turisztikai információs szolgálat működtetése – azaz szolgáltatás
típusú tevékenység.
A termékfejlesztés korszaka azonban lezárult, és elérkezett a marketing
kommunikáció időszaka, azaz eljött annak az ideje, hogy az előző korszakban
megalkotott terméket sikeresen értékesítsük a turisztikai piacon. Számolnunk
kell azonban azzal, hogy éppen az előző korszaknak köszönhetően világszerte
számos olyan desztináció jött létre, ami piacképes, magas színvonalú ajánlatokkal jelent meg a piacon, ezzel komoly konkurenciát teremtve. Mindemellett
napjainkban a közlekedés rohamos fejlődésének köszönhetően a desztinációk
egyre gyorsabban és könnyebben elérhetőek. A légiközlekedés útvonalainak fejlődésének és a jegyárak csökkenésének köszönhetően a világ szinte minden
pontja elérhetővé vált, és egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy távolabbi uticélokat is felkeressenek.
Ebben a kiélezett versenyben azok a desztinációk lehetnek győztesek, amelyek valamilyen egyedi kínálattal, attrakcióval, vonzerővel rendelkeznek, és ezt
sikeresen tudják pozícionálni a piacon.
A desztináció fogalma
A desztináció latin eredetű szó, jelentése valamilyen irányú elrendeltség,
rendeltetés. A turizmusban az elrendelt úicélként értelmezhető. A turisztikai
desztináció legtágabb definíciója: „Olyan földrajzi térség, amelyet a mindenkori
utazó uticélként kiválaszt magának. A desztináció tartalmazza az összes szükséges intézményt, létesítményt, amely az elszállásoláshoz, ellátáshoz, szórakozáshoz szükséges” (Th. Bieger meghatározása).
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A területi megközelítés mellett a desztináció fogalmának meghatározására
a szolgáltatók/intézmények iranyából való megfogalmazás még közelebb visz a
lényeg megértéséhez: „A desztináció a tulajdonképpeni turisztikai termék.
Az ügyfél szemével nézve a turisztikai termék nem más, mint egy szolgáltatási
láncolat, melynek elemei az oda- illetve visszautazást kivéve egy bizonyos térségben lokalizálodnak” (Prof. Dr. Hartmut Luft meghatározása) (Nyírádi Á. –
Semsei S. 2007)
Ahhoz, hogy valamely hely, térség turisztikai desztinációvá válhasson,
szükséges rendelkeznie a turisztikai desztinációkat meghatározó tényezőkkel.
Ezek a tényezők alapvető szempontok a desztinációs területek lehatárolásában,
kijelölésében, fejlesztésük pedig meghatározó az adott desztináció versenyképessége növekedésének biztosításában.
A turisztikai desztinációk meghatározó elemei a következő tényezők
(Buhalis, 2000):
 turisztikai attrakció, mint pl. természeti tényezők, ember alkotta tényezők,
örökség, speciális események, stb.;
 megközelíthetőség, mint pl. a teljes közlekedési rendszer, beleértve az
utakat, a közlekedési eszközöket, stb.;
 turisztikai szolgáltatások, mint pl. szálláslehetőség, vendéglátó szolgáltatás, kiskereskedelem, egyéb turisztikai szolgáltatások, stb.;
 termékcsomagok;
 minden olyan tevékenység, amelyet a turista a tartózkodása alatt végezhet;
 közszolgáltatások, mint pl. bankok, telekommunikáció, kórházak, stb.;
A fogalmak, a desztináció meghatározó tényezői és a desztináció természetére utaló szempontok értékelése és összegzése alapján a desztináció jellemzői
az alábbiakban foglalhatók össze:
A desztináció:
 célterület, amelyet a turista mint utazási célt kiválaszt
 nem csak célterület, hanem fogadó terület is
 a turizmus alapvető egysége
 meghatározása a turista szemszögéből történik
 fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség
 a turista legalább egy éjszakát eltölt itt
 egy olyan hely/térség, amely legalább egy nap eltöltéséhez szükséges turisztikai vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttérszolgáltatásokat tartalmaz
 számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek egymással
 rendelkezik imázzsal
 rendelkezik percepcióval (azaz minden turista a maga „szűrőjén” keresztül szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt)
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 integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára
 tágabb értelemben turisztikai termék, amely a turizmus piacán más turisztikai termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez
 egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez
korszerű turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi
 alulról építkező és felülről támogatott rendszer (Tőzsér A. 2006)
A desztináció pontos meghatározása azért is nagyon fontos, mert ez határozza meg a további marketingtevékenységet. Nem minden helyszín alkalmas arra,
hogy turisztikai desztinációvá válljon, és a desztinációk határa nem feltétlenül
azonos a közigazgatási egységek határaival. Minden egyes desztinációt külön kritériumrendszer alapján kell meghatározni. A kritériumrendszer kialakításakor a
terület turisztikai adottságait és a kereslet tényezőit kell figyelembe venni.
USP – Uniqe Selling Proposition
A desztinációk közötti verseny nagyon éles, mégis ha megnézzük az egyes
desztinációk kínálatát, alig-alig találunk különbséget. Minden desztináció kínál
kulturális programokat, aktív időtöltést, Spa kezeléseket, büszke gasztronómiájára… A turista pedig nem érzi a különbséget, azaz nem tudja, mi alapján válasszon, illetve miért is döntsön egy adott desztináció mellett. A turista döntését
egy tény könnyíti meg. Ha egy desztináció olyan kínálati elemmel, különlegességgel rendelkezik, ami felkelti a figyelmét, ami megkülönbözteti a többi
desztinációtól. Ez az a bizonyos varázsszó, a USP ( Uniqe Selling Proposition),
azaz az egyedi értékesítési ajánlat. A USP olyan megkülönböztető termék- vagy
márkaelőny, amelyet a versenytársak közül csak az adott márka tudhat magáénak. Nem más, mint különleges értékeink meghatározása, annak meghatározása,
hogy a turisták miért fogják éppen a mi desztinációnkat választani. Pontos meghatározása kulcsfontosságú feladat, melyre az egész marketingstratégia épül.
Hogy mi számít USP-nek egy adott desztináció esetében, jelentős mértékben függ a kreativitásunktól is. A turizmus az az iparág, ahol álmokat, legendákat adunk el. Sokszor olyat, amit soha senki nem látott, mégis sikeresen
értékesíthető. Vajon hányan látták Nessie-t, a Loch Ness-i szörnyet? Nem hiszem, hogy hosszú lenne a szemtanúk listája, mégis évente turisták tömegei keresik fel a skóciai Inverness város közelében fekvő tavat, fizetik ki boldogan a
kirándulást, vásárolják meg az ajándéktárgyakat.
Magyarország USP-je az orosz turisztikai piacon
Amikor 2004-ben a moszkvai Magyar Turizmus Zrt moszkvai képviseletének a vezetője lettem, nyilván igyekeztem felmérni, hogy a potenciális ügyfeleinkben milyen kép él Magyarországról, illetve mi lehet az, ami országunkat
5
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vonzóvá teszi az orosz turisták számára. Magyarország általános megítélése pozitív. Általában úgy ítélik meg, hogy egyike azoknak az országoknak és turisztikai desztinációknak, ahol nincsenek negatív attitűdök az oroszokkal
kapcsolatosan, azaz nincs russzofóbia. A középkorú és az idősebb korosztály
még emlékszik a balatoni és budapesti utazásokra, a magyar árukra. Akik katonai szolgálatukat Magyarországon teljesítették, nagyon szívesen emlékeznek erre az időszakra. Az általános pozitív megítélés ellenére Magyarországot mint
turisztikai desztinációt folyamatosan kell népszerűsíteni, nagyon kevés turizmussal kapcsolatos asszociációt kötnek Magyarországhoz az oroszok.
Ha a legfontosabb kínálati elemeinket vizsgáljuk meg (Budapest, családi
üdülés, gasztronómia, aktív turizmus, kultúra, egészségturizmus), akkor azzal kell
szembesülni, hogy minden területen igen erős konkurenciával kell megküzdenünk. Budapest gyönyörű, de Prága, Bécs, Párizs és számos más európai főváros
is az. Családi vízparti üdülésben Törökországgal, Egyiptommal versenyeznünk
lehetetlen. Oroszországban jelenleg 47 nemzeti turisztikai képviselet működik.
Minden képviselet tisztában van azzal, hogy egy olyan piacon dolgozik, ami a világ egyik legdinamikusabban fejlődő küldőpiaca, ennek megfelelően komoly öszszegeket költenek turisztikai promócióra, folyamatosan keresve a szakmai
partnerek és a potenciális ügyfelek kegyeit. Szóval akár reménytelennek is nevezhettem volna a helyzetet. Ám gondolkodóba ejtett az, hogy Oroszországban is
egyre nagyobb teret nyer az egészségtudatos életmód, a természetes gyógytényezőkre épülő gyógyítás. Magyarország pedig a világon az ötödik leggazdagabb ország termálvizekben. 2000 éves fürdőkultúrával rendelkezünk és valóban
egyedi kínálati elemekkel. Miskolctapolcán van Európa egyetlen természetes barlangfürdője, Hajdúszoboszlón van Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, Budapest csodálatos műemlékfürdőkkel büszkélkedhet – többek között a XVI.
században épült török fürdőkkel. Végül, de nem utolsó sorban a Hévizi tó, amely
a világ egyetlen biológiailag aktív tava, ami egész évben alkalmas a fürdésre.
A legfontosabb tulajdonsága azonban az, hogy teljesen EGYEDÜLÁLLÓ!
Az egészségturizmus, és azon belül a gyógyturizmus területén is hatalmas a
konkurencia az orosz turisztikai piacon, ahol 35 ország közel 400 gyógyhelyet
kínál. Ebben a tekintélyes választékban csak egyedülálló kínálattal lehet teret
nyerni. Sikerre azonban csak akkor számíthatunk, ha nem egy szolgáltatást, hanem egy desztinációt jelenítünk meg.
Hévíz és a Hévizi tó
A több ezer éves tőzegfenekű gyógytavat egy 38 m mélyen fekvő forrásbarlang több, ásványi anyagokban gazdag, hideg és a meleg vizű forrásai táplálják.
A 410 literes másodpercenkénti vízhozam mellett a tó vize három nap alatt teljesen kicserélődik. A feltörő víz hőmérséklete a forrásnál 38,5oC, a tó hőmérséklete 24-38oC között ingadozik, az évszakok időjárásainak megfelelően, ezért
6

Egy desztináció sikeres pozícionálása a turisztikai piacon Hévíz példája alapján

még télen is alkalmas a fürdőzésre. A gyógyvíz speciális összetételének és a tó
medrét borító tőzegrétegnek köszönhetően, a Hévízi Gyógytó hatása igen széleskörű felhasználást tesz lehetővé, megelőzés és gyógyítás terén egyaránt.
A komplex balneoterápia alapját képező gyógyiszap és gyógyvíz magában
egyesíti a szénsavas, a kénes, a kálcium, magnézium, hidrogén karbonátos és
enyhe radon emanációt tartalmazó gyógyvizek kedvező tulajdonságait. A kúra
gyógyászati javallatai a mozgásszervi megbetegedések széles spektrumát ölelik
fel: előnyösen alkalmazható reumatikus mozgásszervi megbetegedések, csontritkulás, degeneratív (kopásos) gerinc-/izületi megbetegedések, Bechterew-kór,
gyulladásos izületi betegségek idült szakaszában, sérülések és mozgásszervi
műtétek utókezelésére továbbá lágyrész-reuma, másodlagos izületi betegségek,
krónikus, perifériás, az idegrendszerhez kapcsolódó, mechanikai okokra visszavezethető panaszok, izületi operációk elő- és utókezelése, porckorong műtéteket
követő, krónikus, nőgyógyászati betegségek kezelésére (www.spaheviz.hu).
Hévíz egy alig 5000 állandó lakossal rendelkező város, ahol a lakosok fő
jövedelemforrása a turizmusból származik. Ez a magyar kisváros hírét és hírnevét csodatévő tavának köszönheti.
Hévízen összesen 4318 szoba, 10506 ágy áll a vendégek rendelkezésére.
Ezeknek közel fele magánszálláshely, a másik fele 20 – 3, 4 és 5 csillagos hotel –
kínálata.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Hévíz esetében 2010-ben az
alábbiak szerint alakult:
A belföldi vendégek száma
101 616 fő
Vendégéjszakák száma
332 652
Átlagos tartózkodási idő a belföldi vendégek esetében
3,3 nap
A külföld vendégek száma
92 379 fő
Vendégéjszakák száma
599 164
Átlagos tartózkodási idő a külföldi vendégek esetében
6,5 nap
A külföldi és belföldi vendégek száma összesen
193 995 fő
Vendégéjszakák száma összesen
931 816
Hévíz fő terméke a gyógy- és a wellness turizmus. Kiegészítő termékként
jelenik meg az aktív pihenés, a gasztronómia és a kultúra.
A megfelelő partner – a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet
Ahhoz, hogy egy nemzeti turisztikai képviselet egy desztinációt sikeresen
értékesítsen, megfelelő partnerre van szüksége, aki a desztináció kínálatát
komplex módon tudja képviselni. A nyugat-európai tapasztalatok alapján erre a
legalkalmasabb az alulról felfelé építkező mini-marketing szervezet, a TDM,
amely a turizmus helyi szereplőit aktivizálja, hogy azok jobban magukénak
érezzék a helyben zajló turisztikai folyamatokat.
7
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A TDM küldetése:
1. Vonzerők (értékek) felkutatása
2. Vonzerők termékképessé fejlesztése
3. Termékek, termékcsoportok kialakitása
4. A fejlesztett termékek desztinációba ágyazása
5. A desztinációk és a beléjük ágyazott termékek piacra vitele
6. A termékek értékesitése
7. A látogatók-vendégek maradéktalan élményének biztositása
8. Az elegédett ügyfelek megtartása
Ennek érdekében a TDM-ek az alábbi feladatokat látják el:
1. Partnerség ápolása
2. Kutatás
3. Tervezés
4. Fejlesztés
5. Projekt menedzsment
6. Attrakció menedzsment
7. Minőségbiztositás
8. Monitoring
9. Desztinációs marketing
10. Pályázatirás, pályáztatás
11. Adminisztració
12. Koordinació
13. Szakmai képzés
14. Tanácsadás
A Hévizi TDM
Hévízen civil kezdeményezésre 2006. március 1-én alakult meg a Héviz
Turisztikai Marketing Egyesület, amely 2011 óta Hévízi Turisztikai
Desztinációs menedzsment név alatt üzemel. Céljai és feladatköre már az alapításkor megegyeztek egy TDM szervezet céljaival és feladatkörével.
A helyi turisztikai vállalkozások fogtak össze és fordultak a helyi önkormányzathoz azzal a javaslattal, hogy egyesítsék a rendelkezésre álló forrásokat
a minél sikeresebb marketingtevékenység érdekében. Hosszas egyeztetés után
jött létre a Hévíz Turisztikai Marketing Egyesület, amelynek tagjai profitorientált szolgáltatók, nonprofit civil szervezetek és a helyi önkormányzat. Ennek
megfelelően a tagságban az alábbi piaci szereplők képviselői vannak:
• Szállodák
• Hévízgyógyfürdő Kft.
• Szobakiadók Szövetsége
• Önkormányzat
8
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•
•
•
•
•

Utazási irodák
Vendéglátóegységek
Magánszemélyek, akik a turizmusban érdekeltek
Művelődési központ
Egyéb, a turizmusban érdekelt szolgáltatók

A szervezet egyesületi formában, a közgyűlések között elnökség irányításával
tevékenykedik. Az elnökség 7 főből áll, a közgyűlés tagjaiból választják 3 évre.
Az elnökség összetétele a következők szerint alakul: elnök, elnökhelyettes, 1 fő a
tófürdő képviseletében, 2 fő szállodai képviselő, akik marketing területen dolgoznak, 1 fő szobakiadó képviselő, 1 fő egyéb vállalkozó, aki tagja az egyesületnek.
Az elnök irányításával, az elnökség által kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott éves munkaprogramnak megfelelően az egyesület munkaszervezete
hajtja végre a szakmai feladatokat. A szakmai feladatok végrehajtója a TDM
menedzser, aki az egyesület állandó alkalmazottja.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Bevételei a helyi önkormányzat támogatásából, a tagdíjakból (jelenleg 79 tagja van az egyesületnek), pályázati forrásokból, vállalkozói tevékenységből származnak.
Bevételeiket működési és marketing célokra fordítják.
A hévizi TDM és a Magyar Turizmus Zrt moszkvai képviseletének együttműködése
A Magyar Turizmus Zrt moszkvai képviselete a magyar nagykövetség részeként működik. Feladata Magyarország turisztikai promóciója, a magyar turisztikai kínálat piacra segítése. A hévizi TDM-mel 2006 óta sikeresen működik
együtt. A képviselet folyamatosan figyeli a piaci tendenciákat, a kereslet-kínálat
változásait. Erről tájékoztatja a hévizi TDM szervezetet, melynek tagjai ennek
megfelelően alakítják ki a képviselettel közösen a marketingtevékenységüket
Oroszországban. A képviselet folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, ahol
Hévíz bemutatkozhat, és erről tájékoztatja a TDM szervezetet. A marketing akciókat a TDM szervezet és a képviselet közösen bonyolítja és finanszírozza.
Ennek az együttműködésnek a keretében készített a képviselet a TDM-mel
közösen egy orosz nyelvű kiadványt Hévízről, ami eddig 55000 példányban jelent meg. Elkészült egy orosz nyelvű microsite Hévízről, amit internetes kampányokban használunk. A képviselet és a TDM számos study tour-t,
workshopot, prezentációt szervezett az elmúlt évek során. Hévíz állandó kiállítója a magyar nemzeti standnak a turisztikai szakkiállításokon.
Ennek az együttműködésnek is köszönhető, hogy az elmúlt években az
orosz vendégéjszakák száma folyamatosan nő a magyarországi kereskedelmi
szálláshelyeken, különösen a gyógy- és wellness hotelekben. Ez utóbbiakban a
növekedés üteme még 2009-ben sem csökkent, holott a gazdasági válság a tu9
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rizmust komolyan érintette szerte a világon, így Magyarországon is. Közel
10%-os csökkenés megfigyelhető a Magyarországra irányuló orosz beutazó turizmusban is, de ez nem tükröződik a gyógy- és wellness hotelek statisztikai
adataiban, sőt tovább nőtt az orosz vendégéjszakák száma.

1. ábra. Orosz vendégéjszakák száma a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken
A KSH által publikált adatok alapján a szerző saját szerkesztése

2. ábra. Orosz vendégéjszakák száma a magyarországi gyógy- és wellness hotelekben
A KSH által publikált adatok alapján a szerző saját szerkesztése
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Egy desztináció sikeres pozícionálása a turisztikai piacon Hévíz példája alapján

A másik kiemelkedő eredménye az együttműködésnek, hogy Oroszország
bekerült a magyarországi gyógy- és wellness hotelek legfontosabb küldőpiacai
közé. Az elmúlt évek dinamikus növekedésének köszönhetően jelenleg a harmadik helyet foglalja el a küldőpiacok rangsorában.

3. ábra. Külföldi vendégek a magyarországi gyógy- és wellness hotelekben
A KSH által publikált adatok alapján a szerző saját szerkesztése

Összefoglalás
Együttműködni soha semmilyen területen nem könnyű. Minden együttműködésben számos érdek ütközik. Ugyanakkor éppen a fenti példa bizonyítja,
hogy hosszú távú és látványos eredményeket csak ésszerűen átgondolt együttműködések keretében érhetünk el. A TDM az a szervezet, amely a turizmus helyi szereplőit aktivizálja, hogy azok jobban magukénak érezzék a helyben zajló
turisztikai folyamatokat. Összefogja a vállalkozókat és egységes piaci megjelenést valósít meg. Ezzel egy ideális együttműködő partnerré válik, hiszen a külső
partnerek – jelen esetben a moszkvai képviselet – nem számos vállalkozással,
hanem egyetlen szervezettel áll kapcsolatban.
11
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A NŐK SZEREPE A CSALÁDOK TURIZMUST
ÉRINTŐ DÖNTÉSHOZATALÁBAN

ÁRPÁSI KRISZTINA*
Összefoglaló
Minden család életében kiemelt fontosságú az éves szabadság megtervezése, akár pénzügyi, akár munkaügyi, akár magánéleti szempontból közelítünk a
kérdéshez. Kiemelten fontosnak tartom a turizmushoz kapcsolódó motiváció, jelesül a családon belüli motiváció és döntéshozatal vizsgálatát, konkrétabban a
női döntéshozatal elemzését. Jelen tanulmányomban feltárom, hogy milyen a
nők szerepe a családokban a turizmust érintő döntéshozatalában.
Az egészséget középpontba helyező tudatos gondolkodás, az egészség védelme napjainkban egyre hangsúlyosabban jellemzi a különböző fogyasztói
csoportokat. Az egészségtudatos életmód térnyerésének oka számos tényezővel
magyarázható. Több kutató úgy véli, hogy az egészségtudatos trend megértéshez vezető út szempontjából mérföldkőnek számít a késő 19. század időszaka,
addig ugyanis az emberek gondolkodásában a földi életben eltöltött idő egészségi állapota mellékes volt, hiszen a rövid földi életet követő öröklét volt a fontos. Az emberek valláshoz fűződő kapcsolatának átalakulásával az évek során
ez az álláspont is megváltozott és így átalakult az egészséghez fűződő viszony
is. Az élet minősége és hossza erősen a középpontba került (Imhof 1988,
Troschke 1996, Klotter 1997).
A változó szemlélettel és viszonnyal párhuzamosan megfigyelhető volt az
egészségügy és orvostudomány fejlődése is, ami tovább erősítette ezt a nézetet.
Napjainkra az egészség megóvása nem csak az egyének érdeke, hiszen a munkáltatónak is fontos a munkavállalója testi-lelki épsége. Ehhez kapcsolódik az a
kínálati oldalon tapasztalt tény is, hogy szinte bármi, amit az egészség megőrzésére hivatkozva ajánlanak, az a tudományos megalapozottságra való tekintet
nélkül az emberek érdeklődésére számíthat.
Az egészségtudatossággal kapcsolatosan fontos definiálni azokat a területeket, amelyek végső soron megmagyarázzák a változások irányát, dinamikáját és
fejlődésének lehetséges típusait illetve fontosabb jellemzőit.
A német Zukunftsinstitut az alábbi hat ún. Megatrendet határozta meg az
egészségtudatossággal kapcsolatosan:
 magas életkor,
 egészség,
*

E-mail: arpasikrisztina@gmail.com, Tel.: 06/70 33 77 971
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új mobilitás és új munka,
spiritualitás,
egyéniség,
nők.

A felsorolt hat Megatrend közül az utolsót, a nőket emelném ki.
Berg és munkatársai szerint a megatrendek sorában a nőkkel, mint fogyasztókkal és piaci szereplőkkel kapcsolatos változások a legfontosabbak, mivel a
nők magatartása és fogyasztási szokásai közvetlenül hozzájárultak az egészségtudatosság dinamikus terjedéséhez, és az ezzel kapcsolatban álló wellness szolgáltatások bővüléséhez.
A magyarázat hátterében az áll, hogy a nők közül egyre többen dolgoznak,
ezáltal hat rájuk a munkahelyi stressz, de ugyanakkor genetikailag fogékonyabbak a harmóniára, és igénylik a kiegyensúlyozottságot. Mindezek következtében
hajlamosabbak a wellness felé való mozdulásra, igénylik a felfrissülést és az
egészséges életmódra való áttérést.
Berg és munkatársainak munkája arra is rámutat, hogy a nők a wellness
szolgáltatásokat és kozmetikai szereket sok esetben akkor is igénybe veszik, illetve fogyasztják, ha valami sikertelenségért szeretnék kárpótolni magukat.
Gyakori az is, hogy férfi ismerőseiket rábeszélik a termékcsoport, illetve
wellness szolgáltatás igénybevételére, vagy az életmód követésére.
A női fogyasztók egészségtudatosságának és fogyasztói, irányítói szerepbeli növekedésének a főbb okai az alábbiak (Berg 2008):
 csökken azon háztartások száma, ahol csak a férfi dolgozik, Európában
ma már a háztartások alig egyharmadát jellemzi ez a helyzet,
 a nők fizetése egyre inkább megközelíti a férfiakét, Németországban például a nők egyötöde már többet keres, mint a férjük,
 egyre több vezető pozícióban található nő, illetve egyre több nő cégtulajdonos.
A fent említett trendek jellegzetességeinek alátámasztása további kutatómunkát igényel, amivel lehetővé válhat az egészségtudatos női wellness turisták
főbb jellemzőinek a megismerése. A wellness turizmushoz hasonlóan dinamikusan fejlődő piac esetében fontos feltenni a kérdést, hogy a potenciális vevők
vajon hogyan néznek ki, és milyen elképzeléseik, illetve igényeik vannak.
Ismert adat, hogy a wellness fogyasztó nagy hangsúlyt fektet az élvezetekre, egészségtudatos és igényes vásárló. A wellness fogyasztók többsége nő, magasan képzett, dolgozó, az átlagnál jobb keresettel. Jellemzően nagy öntudattal
rendelkeznek, aktívak és kreatívak. Amellett, hogy (munkájukban) sikereket
akarnak elérni, elkötelezettek szociális, társadalmi és politikai téren. A wellness
orientált személyek igényesek és hajlamosak az exkluzivitásra. A szép dolgok
és a luxus, valamint a minőség is nagyon fontosak számukra, mindezek mellett
igen aktívak, akik szabadidejükben számos elfoglaltsággal rendelkeznek és sok
minden iránt érdeklődnek (Marnka 1997).
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Napjainkban a vásárlói döntések 80%-át közvetlenül vagy közvetve a nők
hozzák meg. Éppen ezért a jövő üzleti vállalkozásai nem hagyhatják figyelmen
kívül a női fogyasztók igényeit. Mivel a nők és férfiak sok mindenben különböznek egymástól, így nem meglepő, hogy ez az eltérés a vásárlási szokásoknál
és a döntési folyamatoknál is megmutatkozik.
A kiindulópont a turizmus alanya, a döntéshozó, a potenciális turista. A turizmus esetében is beszélünk keresletről és kínálatról. A turisztikai kereslet a turizmus szabadidővel rendelkező alanyának azt a készségét fejezi ki, hogy
különböző, meghatározott mennyiségű turisztikai szolgáltatást képes és hajlandó meghatározott pénzmennyiségért megvásárolni. Kutatásom fókuszában a nők
állnak, mint részben a turizmus alanyai, részben pedig döntéshozói.
A turizmus komplex társadalmi jelenség. A turizmus rendszere, amely a keresletet jelentő turistát, valamint a kínálatot megtestesítő turisztikai szektort foglalja magában, dinamikusan változik és nyílt rendszerként kölcsönhatásban áll a
társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági és természeti környezet elemeivel.
A turisztikai kereslet befolyásolásában fontos szerepet játszik a turista rendelkezésre álló szabadideje, valamint az általa elkölthető szabad jövedelem, a legfontosabb
és legmeghatározóbb hatással azonban mégis az egyéni változatosság-igényen alapuló motiváció van a turista utazási döntésére. Mivel a turista utazási döntése alapvetően saját belső motivációján alapul, a motiváció konkrét utazási döntéssé pedig
elsősorban a desztináció attrakciói alapján válik, a motiváció és a vonzerő között a
rendszer működésében különösen szoros kapcsolat van. Kutatásom célja ezzel öszszefüggésben a motiváció, a döntéshozatal vizsgálata abból a szempontból, hogy a
turizmussal kapcsolatos döntéseket a nők mennyiben befolyásolják.
A turisztikai iparágra sok tényező van hatással (Mottiar-Quinn 2004). Befolyásolhatja, hogy az emberek hogyan akarják felhasználni a szabadidejüket,
mennyit akarnak költeni, azt miből akarják finanszírozni, hány munkanapot és
hány szabadnapot használnak fel hozzá, hogyan jutnak el a célállomásig (autóval, busszal repülővel, vonattal, gyalog, stb).
Minden család életében kiemelt fontosságú az éves szabadság megtervezése, akár pénzügyi, akár munkaügyi, akár magánéleti szempontból. Az elmúlt évtizedekhez képest manapság sokkal inkább tervezhetőbbé és jelentőségüket
tekintve kiemelkedővé váltak a családi nyaralások. Pl. a 30-es évekhez képest,
amikor a nők még elsősorban a háztartás körül végezték a munkájukat, manapság már a családok többségében mindkét szülő dolgozni kényszerül, s ez által
tervezettebbé váltak a családi pihenések is. A média és az internet elterjedése is
egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy gyorsan, röviden és tudatosan tervezzék meg a
családok a pihenéssel eltölteni kívánt szabadidejüket (Mottiar-Quinn 2004).
Mindez hatással volt a családon belüli döntéshozatalra is, elsősorban azzal,
hogy nőtt a nők és a gyerekek befolyása a döntésekben, s mindez tükrözi a társadalomban végbemenő változásokat is egyben. Összességében elmondható,
hogy azok a családok, ahol mindkét szülő dolgozik, megfelelő jövedelemmel
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rendelkeznek, ezzel párhuzamosan azonban nem tudnak elég időt tölteni gyermekeikkel, családjukkal, egymással, ezért az éves szabadságukat használják fel
arra, hogy ezt a hiányérzetüket pótolják, és egyben megfelelő módon tudják értékesen eltölteni a szabadidejüket.
A családok életében folyamatosan változik a szabadidő eltöltésének módja,
mivel a család egyes életciklusában más-más preferenciák vannak. Amikor a
gyerekek még kicsit, inkább rövidebb utakat terveznek a családok, mind térben,
mind időben. Aztán ahogyan nőnek a gyerekek, úgy válik az egész család számára izgalmassá egy-egy nyaralás megtervezése, az arra való készülés. A családi nyaralások újraértelmezése történik akkor, amikor a szülők már nagyszülőkké
válnak, akár unokákkal való közös nyaralásról legyen szó, akár kettesben való
pihentető kikapcsolódásról. Egyes kutatások szerint a szabadidő eltöltésére vonatkozó döntéshozatal a nyugdíjas korban sokkal inkább közös vállalkozás,
mint azelőtt (Webster-Rice).
Kiemelten fontosnak tartom a turizmushoz kapcsolódó motiváció, döntően
a családon belüli motiváció és döntéshozatal vizsgálatát, különös tekintettel a
női döntéshozatalra. Vagyis családokon belül először a nők utalnak-e az utazásra, pihenésre, nyaralásra? A nők mérik-e fel a lehetőségeket, gyűjtik össze az információkat? A nők döntik-e el, hogy hova, mennyi időre és mivel utazzon el a
család? A nők döntik-e el, hogy mennyit költsenek? A nők az internetet vagy az
utazási irodát használják-e inkább? A férfiak és a gyermekek használják-e valamelyiket az információk begyűjtésére, s ha igen, többségében melyiket? Létezik-e kimondottan női vagy férfi szerep a nyaralás tervezésekor?
Ír kutatók, Mottiar-Quinn kutatásai azt bizonyítják, hogy a döntések egy részét közösen, másik részét pedig a nők önállóan hozzák meg.
1. táblázat. Nők és férfiak közötti döntési arányok
a pihenés tervezésének egyes szakaszaiban
Ki kezdeményezte a nyaralásról való beszélgetést?
Ki gyűjtötte össze az információkat?
Ki döntötte el, hogy mennyit költsenek a nyaralásra?
Ki döntötte el, hogy melyik utazási irodát válasszák?
Ki döntötte el, hogy %hova utazzanak?
Ki döntötte el, hogy milyen szállást válasszanak?
Ki döntötte el, hogy mikor utazzanak?
Ki foglalta le a nyaralást?

Nő
58%
45%
13%
34%
13%
24%
19%
54%

Férfi
25%
21%
7%
16%
12%
7%
7%
22%

Közösen
15%
22%
70%
25%
69%
58%
69%
21%

Forrás: Mottiar-Quinn 2004

Összefoglalás
A nemzetközi tapasztalatok alapján általánosságban elmondható, hogy a
nőknek a családi nyaralások, pihenések tervezésének kezdeti szakaszában van
domináns szerepük a döntéseket illetően, általánosságban igaz az, hogy a nyara16
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lás felvetése, az információk összegyűjtése, végül pedig az utazás lefoglalása
esetén többségében a nők hoznak döntést. A szabadidő eltöltésének további fázisában általában közösen döntenek a párok, azokban az esetekben azonban
ahol mégsem, ott jobbára a nők döntenek. Közösen születik döntés arra vonatkozóan is, hogy hova, milyen összegben, mikor, milyen országba utazzanak,
milyen szállást válasszanak maguknak.
További kutatást igényel annak feltárása, hogy mindezen nemzetközi megállapítások mennyire igazak Kelet Európában, azon belül is Magyarországon?
A modellt a továbbiakban kiegészíteni tervezem még egy döntéshozóval, a gyermekkel is, vagyis szándékaim szerint a kiterjedtebb vizsgálat során a gyerekes és
gyerek nélküli családok döntéshozatali tendenciái kerülnek majd a középpontba.

Felhasznált irodalom
BARLETTA, MARTI (2006): Marketing to woman, 2006
BRENNAN, BRIDGET (2009): Why she buys, 2009
BOOKMAN, M.Z. (2007): Medical Tourism in developing countries, Palgrave, 2007
BROWN, MARY – ORSBORN, CAROL (2006): Boom, 2006
CLIFT, STEPHEN, GRABOWSKI, PETER (1997): Tourism and Health: Risks, Research and
Responses, Thomson Learning, 1997
CUNNINGHAM, JANE – ROBERTS, PHILIPPA (2006): Inside her pretty little head, 2006
DETTMER, HARALD (1998): Tourismus 1 – Tourismuswirtschaft, Köln, 1998
KÖRBER, RAMONA (2002): Wellness als eine neue Ausprägungsform des Gesundheitstourismus in traditionellen Heilbädern und Kurorten, Eigenverlag, Trier, 2002
LIEBER, JOACHIM (1999): Die Kur in Europa – eine Bestandsaufnahme, Heilbad und
Kurort. Bonnn, Eigeneverlag, Nr. 5/1999 p. 140,
MADRIGAL, R., HAVITZ, M. E. , HOWARD, D. R. (1992) ‚Married couples involvement
with family vacations‘, Leisure Sciences, Vol. 14, pp. 283-301
MATHIESON, A. – WALL, G. (1982) ‚Tourism: Economic, Physical and Social Impacts‘,
Longman, London
MAYO, E. – JARVIS, L. (1981) ‚The Psychology of Leisure Travel‘, CBI Publishing,
Boston, MA
MOTTIAR, Z. – QUINN D. (2004), Couple Dynamic in Household Tourism Decision
Making: Women as the Gatekeepers?
QUINLAN, MARY LOU (2003): Just ask a woman, 2003
SCHMOLL G. (1977) ‚Tourism Promotion‘, Tourism International Press, London
SILVERSTEIN, MICHAEL J. – SAYRE, KATE (2009): Women want more, 2009
WILKS, JEFF, & PAGE, STEPHEN (2003): Managing tourist health and safety in the new
millenium (advances in tourism research), Pergamon, 2003

17

A RURÁLIS TEREK TDM SZERVEZETEINEK
JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON
AUBERT ANTAL1 – JÓNÁS-BERKI MÓNIKA –
MARTON GERGELY – PÁLFI ANDREA
Bevezetés
A desztinációmenedzsment tevékenység jellemzői, funkciói térfüggőek.
A TDM szervezetrendszer felépítésének folyamatában vezető szerepet Magyarország idegenforgalmi szempontból frekventált területei vállalnak, azonban
mind több turisztikailag alacsonyabb intenzitással jellemezhető vidéki térségek
is csatlakoznak. A külső környezeti elemek, a természeti-társadalmi-gazdasági
környezet eltérő jegyei következtében más feladatrendszer-súlypontok és szerepkör bontakozik ki a nagyvárosi terekben és más a vidéki térségekben. Tanulmányunk célja a turizmusmenedzsment sajátosságainak elemzése a vidéki
térségben, továbbá a vidéki turizmus tereiben már működő TDM szervezetek
működésének és tevékenységének vizsgálata.
Elméleti keretek
Hosszú ideig a hazai turizmusfejlesztésnek egyik fő gátja, az egyértelmű
kompetenciákkal, megfelelő finanszírozással és átfogó szakismerettel rendelkező, kialakult irányítási- és menedzsmentstruktúra hiánya volt. A desztináción,
azaz a célterületen alapuló, decentralizált szervezeti rendszer kialakítása nélkülözhetetlen a versenyképes turizmus és a fenntartható működési feltételek megteremtése érdekében. Hazánkban elsőként a Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégiában (2005) jelent meg az ún. Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek (TDM) létrehozásának szükségessége. A rendszer kiépítésének feltételeit az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjai teremtették meg, a TDM szervezetek kialakítására és tevékenységének
finanszírozására nyújtott támogatásokkal (Lengyel M. 2008).
A TDM szervezetek lehetőséget nyújtanak az addig csupán a vonzerőre, attrakcióra és nem pedig a komplex turisztikai termékre koncentráló, egymástól
függetlenül tevékenykedő, jellemzően csak promóciós tevékenységet végző intézmények kiváltására. Az alapvetően alulról építkező rendszerben a tagok között érdekeltségi rendszer alakul ki, megjelenik a tulajdonosi szemlélet, továbbá
1
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kölcsönös kapcsolat jön létre a különböző területeken és szinten dolgozó turisztikai szereplők között, valamint érvényesül a szubszidiaritás elve, amely szerint a
döntéseket az érintettekhez minél közelebb kell helyezni, arra a szintre, ahol a
problémák megjelennek és ahol a feladatok a legjobban végrehajthatók. Az ilyen
rendszerben rejlő lehetőségeket felismerték a hazánktól nyugatabbra fekvő, európai országok is, hiszen több, jelentős turisztikai fogadóterületen, így például
Ausztriában, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban
vagy éppen Angliában is, sikeresen alkalmazzák azt (Aubert A. et. al. 2009).
A desztináció lehatárolásánál, a TDM szervezet működési területének meghatározásánál, fontos figyelembe venni az alábbi szempontokat:
 desztinációban eltöltött vendégéjszakák és az oda látogatók száma,
 desztináció profilja, egyedi jellemzői, ami alapján felismerhető, márkává alakítható,
 desztináció kínálati oldalának – főként a szolgáltatásoknak – sokszínűsége minősége,
 a helyi lakosság identitástudata, desztinációs attitűdje.
A rendszer nagy előnye, hogy a turizmusban érintettek bevonásával kíván
eleget tenni annak fejlesztéséért. A szervezetek tagjai lehetnek önkormányzatok,
helyi, regionális, országos szakmai és civil szervezetek, attrakciók kezelői, szállásadók, vendéglátósok, egyéb turisztikai szolgáltatók (utazási iroda, személyszállító cég), magánszemélyek, vagyis tulajdonképpen minden olyan személy vagy
szervezet, aki valamilyen formában érdekelt és érintett az ágazat működésében.
A TDM rendszer kiépítésének négy fontos alapelve van. A TDM szervezeti
rendszert alulról felfelé kell kiépíteni, mégpedig úgy hogy a turizmusban érdekelt szereplők közül minél több részt vegyen annak munkásságában és érdekelt
legyen a kapcsolatépítésben. A partnerség széleskörű kialakítása teszi lehetővé,
hogy a fogadó oldal megfelelően viszonyuljon a területre érkező turistához, aki
így komplex élményhez jut, amelyre a desztinációban szerzett összes benyomása
és tapasztalata hat. Ezzel együtt a célterület lakói számára is előnyt jelenthetnek
a szervezetek összefogásának hatására kialakult gazdasági, társadalmi és környezeti változások, amelyek pozitív irányban befolyásolhatják a helyiek célterülethez és turistákhoz való viszonyát. Mindezek koordinálásához elengedhetetlen a
szakszerűség, a létrehozott turisztikai termékek és a kialakított partnerség megfelelő működtetése. A TDM szervezet tagjai befolyással bírnak a célterület turizmusának alakulására, azonban a gyakorlati munkát a szervezet operatív szerve
végzi, ahol a menedzsment feladatok ellátása a közös döntések alapján, a mai kor
igényeinek megfelelően zajlik. A jól működő szervezethez pénz és kompetencia
is kell. A szervezetek pályázati forrásokból, tagdíj-hozzájárulásokból, az önkormányzat által átnyújtott idegenforgalmi adó hozzájárulásból, saját tevékenységből eredő bevételekből és szponzorok pénzéből finanszírozzák tevékenységüket,
amelyhez egyesületi vagy non profit kft. jogi háttérrel rendelkeznek.
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A TDM szervezeti rendszere három szintből épül fel: helyi szint (település),
térségi szint (mikrorégiós), regionális szint. A szintek a rendszerben egymásra
épülnek, ennek megfelelően munkájuk során különböző feladatok kapnak kiemelt
szerepet, ennek ellenére a feladatok minden szintet érintenek. Ezek közé tartozik a
partnerség kialakítása és fenntartása, a koordináció, a kutatás- és információmenedzsment, a desztináció marketing, a turisztikai termékfejlesztés, az attrakció- és
látogatómenedzsment, a projektmenedzsment, a beruházások ösztönzése, a pályázatokon való részvétel, pályáztatás, az emberi erőforrás menedzsment, a szakmai
segítségnyújtás és tanácsadás, az adminisztráció, a minőségbiztosítás, a monitoring, a szakmai képzés és az érdekképviselet (Bieger, Th. 1997).
Turizmusmenedzsment feladatok a vidéki terekben
A modernizációs folyamatok felgyorsulása jelentős gazdasági (szektorális)
és településszerkezeti változásokat indukáltak/nak, az agrárgazdaságnak ökonómiai alternatívákat kellett keresnie, melynek mára sokféle formája jelent meg
turizmus formájában (falusi turizmus, ökoturizmus, lovas turizmus, vízi turizmus stb.). A több évtizede tartó folyamat azonban máig nem tudta stabilizálni és
szerves egységben kezelni az agrárszektor és a turizmus szimbiózisát, továbbra
is a turizmus „mostohagyereke” maradt. Ha tisztában vagyunk a vidéki turizmus
működtetésének sajátos követelményeivel, talán érthető ez az állapot.
Régiótipikus szállás- és vendéglátás kínálat, amely kiterjed a hagyományos
építkezési stílusra, a gasztronómiára és az agrártermékekre. Kulturális értékek
interpretációja, mely kiterjed a település rendezvényeire, az egyesületek jelenlétére, tájházak, tanösvények, látogatóközpontok és egyéb települési infrastruktúrára. A hagyományos falukép megőrzése, helyreállítása (Hanusz Á. 2009).
Turisztikai szervezet megléte és erős kapcsolódási szál kiépítése mind horizontálisan (kistérségben), mind vertikálisan a turizmus marketing szervezetek felé.
A vidéki térségek desztinációi egy-egy mezo- vagy mikrotájhoz kapcsolódnak, melyeket a természetföldrajzi kereteken túl a társadalmi-gazdasági vonások
és közös múlt is összekapcsol (B. Pristyák E. 2008). A rurális terek vonzerő intenzitása lényegesen alacsonyabb fokú, mint a városi térségeké, a vonzerők öszszetétele is egyszerűbb. Általában kevésbé attraktív turisztikai célterületek, ezért
nélkülözhetetlen belső potenciális erőforrásaik feltárása és a piacokhoz igazodó
turisztikai kínálat megszervezése.
Egy-egy vidéki térség sikerének alapfeltétele tehát a jó elérhetőségen kívül
az attraktív táji és gazdag kulturális örökség, a köz- (önkormányzatok, egyesületek) és a magánszektor (turisztikai-, kiskereskedelmi- és agrárvállalkozók)
együttműködése, a vendégfogadásra berendezkedett családi háztartások, vállalkozók, a helyi és a regionális turisztikai szervezetek marketing tevékenységének
összehangolt fejlesztése (1. ábra).
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Forrás: Steinecke, A. 2011

1. ábra. A vidéki turizmus működésének feltételrendszere

A rurális terek desztinációmenedzsmentjében az együttműködő partnerek
száma alacsonyabb, de azok térbeli elhelyezkedése szórtabb, mint a városi térségek esetében. Ez működésük egyik legjelentősebb kihívása is egyben. A települési és a térségi TDM-szervezetek feladatkörei ebben az esetben
összekapcsolódnak, mindkét szerepkört egyszerre töltik be, így kompetenciájukban is ötvöződik a fogadóképesség megteremtése és a desztináció megjelenítés.
A vidéki TDM-szervezeteknek túl kell lépniük a klasszikus falusi turizmus
együttműködésen és a térség idegenforgalmáért tevékenykedő további szervezeteket is integrálniuk kell.
TDM szervezetek Magyarország vidéki turisztikai desztinációiban
Tanulmányunk céljául tűztük ki, hogy a vidéki turizmus desztinációiban
fellelhető TDM szervezetek jellemzőit és jellegzetességeit megvizsgáljuk. A regisztrált és már ténylegesen is működő szervezeteket közül a tipikusan vidéki
térhez kötődőket vontuk be a kutatásba. A kiküldött 13 kérdőívből 7 érkezett
vissza, melyek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza. Az összefoglaló alapján
látható, hogy legalább négy, de jellemzően ennél lényegesen több önkormányzat alkotja a működési területüket. Megalakulásuk a 2008-2009-es időszak mellett a közelmúltban, 2011-ben történt.
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1. táblázat. A vizsgálatba bevont TDM szervezetek főbb jellemzői
TDM szervezet
megnevezése
Aba Turisztikai Egyesület

Működési terület

Abaújszántó, Abaújvár, Boldogkőváralja,
Fony, Gönc, Hejce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Telkibánya,
Vizsoly
Mecsek-Hegyhát Turisztikai
Komló, Magyarszék, Magyarhertelend, Liget,
Egyesület
Bodolyabér, Mecsekpölöske, Mánfa
Orfűi Turisztikai Egyesület
Orfű, Abaliget, Husztót, Kovácsszénája
RTDM Rétság Nyugat Nógrád Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő,
Megyei TDM Nonprofit Kft. Nagyoroszi,
Nézsa,
Nógrád,
Nőtincs,
Romhány
Sárospatak és környéke turiz- Bodrogolaszi, Cigánd, Háromhuta, Hercegkút,
musáért Egyesület
Kenézlő, Pácin, Sárospatak, Tolcsva, Vajdácska, Viss,
Szigetköz Turizmusáért
Dunakiliti, Halászi, Hédervár, Jánossomorja,
Egyesület
Lébény, Lipót, Mosonmagyaróvár, Rajka
Vasi Hegyhát-Rábamente
Hegyhátszentjakab, Nádasd, Vasvár, Körmend,
Közhasznú Turisztikai
Oszkó, Alsóújlak, Döröske, Szarvaskend, VaEgyesület
salja, Daraboshegy, Halastó, Csehimindszent,
Egyházasrádóc,
Őrimagyarósd,
Csákánydoroszló, Rönök, Szőce, Nagymizdó

Megalakulás
éve
2008

2011
2008
2009
19952
2008

2011

Forrás: A kérdőív adatai alapján

A vidéki turizmus színtereihez kötődő, vizsgálatba bevont TDM szervezetek
hazánk középhegységi és dombsági területein valamint egy-egy folyóhoz kötődve helyezkednek el. A 2. ábra alapján látható, hogy több szervezet önkormányzati tagjai egymástól elszigetelten helyezkednek el, mely megnehezítheti
az együttműködést az egyes partnerek között, másrészt felveti azt a kérdést,
hogy milyen ok miatt maradtak távol a települési önkormányzatok az együttműködésből. A Szigetköz, a Vasi Hegyhát-Rábamente és a két borsodi TDM szervezet is küzd ezzel a problémával. A fenti kivételektől eltekintve többségükben
a földrajzi térben homogén egységet alkotnak.
A TDM szervezet kialakításának egyik első lépése a megfelelő szervezeti
forma kiválasztása Gyakorlati példák alapján négy megoldással találkozhatunk
(kft, nonprofit kft, egyesület, konzorcium), de legjellemzőbb az egyesületi vagy
a nonprofit kft formájában történő működés. A szervezeti forma mellett történő
döntés folyamatában objektív gazdasági, jogi szempontrendszer mellett az
egyedi jellemzőket és sajátosságokat is figyelembe kell venni (Aubert A. et. al.
2009). Tanulmányunk témája szempontjából fontos kiemelni, hogy a szereplők
magas száma esetében indokolt a nonprofit kft. formájának választása, addig
egyszerűbb tulajdonosi háttér az egyesületi formának kedvez inkább. A vizsgált
szervezetek a vidéki térségek jellemzőihez alkalmazkodva általában egyesület2

A TDM egyesület jogelődjeként alakult szervezet.
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ként működnek. A tagok tulajdoni hátterének összetételét és részarányát vizsgálva látható (3. ábra), hogy legmagasabb arányt a turisztikai szolgáltatók képviselnek, míg az önkormányzatok 5 és 30% közötti súllyal vannak jelen.
A szakmai civil szervezetek, az egyéb vállalkozások, az intézmények és a magánszemélyek maximálisan 10%-ot érnek el egy-egy szervezetben.

Forrás: A kérdőív adatai alapján

2. ábra. A vizsgálatba bevont TDM szervezetek elhelyezkedése
1. Szigetköz Turizmusáért Egyesület 2. Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület
3. Orfűi Turisztikai Egyesület 4. Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület 5. RTDM Rétság Nyugat
Nógrád Megyei TDM Nonprofit Kft. 6. Aba Turisztikai Egyesület 7. Sárospatak és környéke
turizmusáért Egyesület

A TDM szervezetekben tagként szereplő turisztikai vállalkozások közül a
szálláshely-szolgáltatók és a vendéglátás egységei emelkednek ki (4. ábra).
Egy-egy helyszínen (például RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei TDM
Nonprofit Kft., Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület) a
látnivalók üzemeltetői akár 40-50%-os részarányt is elérnek a tagok száma alapján. Az utazásszervező és -közvetítő szektor szereplőit csak alacsony részarányban sikerült meggyőzni, mindössze az abai szervezetnél jelenik meg.

24

A rurális terek TDM szervezeteinek jellemzői Magyarországon

Forrás: A kérdőív adatai alapján

3. ábra. Tulajdonosi összetétel a vizsgált TDM szervezetekben

Forrás: A kérdőív adatai alapján

4. ábra. Turisztikai szolgáltatók összetétele a vizsgált TDM szervezetekben
25

Aubert Antal – Jónás-Berki Mónika – Marton Gergely – Pálfi Andrea

A szervezet által kínált szolgáltatások összetételében, illetve azok igénybevételében jelentős eltérések figyelhetőek meg. Marketingkommunikáció (például közös reklámtevékenység) mellett a tagok szolgáltatásainak láncba fűzése,
valamint az érdekképviselet és lobbi tevékenység a leggyakrabban igényelt és
nyújtott TDM szolgáltatások. Ezzel szemben a tagok egyéni pályázatuk elkészítéséhez ritkán igényelnek segítséget, a vendégek közvetítése sem jellemző.
A TDM szervezetek kialakításának és működésének előnyeire minden szakirodalom kitér, mely többségében nemzetközi példákon alapul. A hatásmechanizmus kialakulásához hosszabb idő kell, illetve a rendszer újszerűsége mellett
a külső környezet és a hazai viszonyok is befolyásolják ezt a folyamatot. A kutatásban bevont szervezetek egy része már több éves múltra tekint vissza, ahol
előzetes hipotézisünk alapján már a szakmai munka eredményei, az együttműködésből fakadó előnyök jobban megmutatkoznak. A 2008-2009-es években
regisztrált szervezetek működésének legfontosabb szakmai eredményei között a
működés feltételeinek megteremtése és a marketing kommunikáció mellett már
a termékfejlesztés egy-egy eleme is (például túraútvonal létrehozása, szolgáltatásrendszer egységesítése) megjelenik. Ezzel szemben a későbbi időszakhoz
kapcsolódó alapítású szervezetek már önmagában a megalakulást is szakmai sikerként könyvelik el. Tevékenységük további szakmai eredménye elsősorban
marketingkommunikációra terjed ki, így szórólapok és kiadványok megjelentetésére (2. táblázat).
2. táblázat: A TDM szervezet eddigi működésének legjelentősebb szakmai eredményei
A 2008/2009-es időszakban alapított
TDM szervezetek
A TDM iroda létrehozása, működési feltételek
megteremtése
Túraútvonalak létrehozása, egységes szolgáltatásrendszer kialakítása
Települési ismertető kiadványok egységes
rendszerben
Tudományos szimpózium szervezése
Turisztikai desztináció ENPI projektben való
részvétel
Turisztikai marketing (nyomtatott kiadványok, honlapfejlesztés, belföldi és határmenti
kiállítási részvétel).

A 2011-es évben alapított TDM szervezetek
A szervezet alulról jövő megszervezése, a szervezet megalapítása
Önkormányzatokkal való megállapodás kötése
(feladatátvállalás, önrész hozzáadás)
A desztináció alap arculatának kialakítása
Fesztiválon díszvendég
Szórólapok, kiadványok készítése

Forrás: A kérdőív adatai alapján

A TDM szervezetek kialakítása és működése során külső és belső akadályozó tényezők egyaránt megnehezítik munkájukat. Függetlenül a szervezetek
elhelyezkedésétől mindenütt a legfontosabb külső hátráltató tényező a politikai
nyomásgyakorlás, illetve a gazdasági válság teremtette működési környezet.
A belső akadályozó tényezők közül kiemelkedik az együttműködési szándék
gyengesége, a szakmai hozzáértés, az emberi erőforrás és az infrastruktúra hiá26
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nya. A felvállalt szakmai feladatokról gyakran vonja el a figyelmet és energiát a
fennmaradásért folytatott küzdelem. Így több szervezetnél a finanszírozás okoz
problémát, különösen a működési pályázat bonyolultsága és a tagdíjfizetési morál következtében.
A szervezetrendszer fenntarthatósága, létezésük és működésük megalapozottsága nemzetközi példák alapján egyértelmű. A hazai viszonyok között
azonban a finanszírozásuk kritikus kérdés. A kutatásba bevont szervezetek véleménye alapján a hosszú távú működés alapját az idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó állami támogatás minimálisan 20%-os garantált átadása mellett a
pályázati forrás jelentheti. A saját vállalkozói tevékenység megerősítése is szinte mindenütt megjelenik, de általában csak a harmadik helyen említve, míg a saját vállalkozói tevékenység megerősítése beutaztató irodává válással mindenütt
a távoli jövőben, a legutolsó helyen szerepel.
Összegzés
Egy ország jól működő turizmus irányítási és menedzsment rendszere a
versenyhatékonyság és a fenntarthatóság szempontjából alapvető kritérium.
Magyarország ennek kiépítésében egy olyan átmeneti időszakot él meg, ahol
egyszerre vannak jelen a korábbi szervezetrendszer elemei, a koncepcionális
merőben más alapokról induló, alulról szerveződő TDM rendszerrel, illetve
működési alapelvekkel.
Tanulmányunkban a vidéki turizmus sajátos jegyeit és jellemzőit kívántuk
elemezni, mely a desztináció menedzsment tevékenységét is alapjaiban befolyásolja. A vonzerőstruktúra és intenzitás, a szálláshely- és vendéglátóegységek
minőségi és mennyiségi jellemzői egyaránt a turizmus menedzsment tevékenység alapját képezi, melyet a természeti-társadalmi-gazdasági tér jegyei tovább
differenciálnak.
Magyarországon a vidéki turizmus helyszínein is megindult a TDM szervezetek kialakítása. Az eredetileg alulról építkezés elve mellett – néhol helyett – a
pályázati rendszer és a forrásallokáció szempontrendszere a felsőbb szintek felől beavatkozik a rendszerbe és uniformizált követelményeivel csak szűk mozgásteret hagy a sajátosságok megnyilvánulására.

Felhasznált irodalom
AUBERT A – BERKI M. – MÉSZÁROS B. – SARKADI E. (2009): A TDM modell adaptálásának differenciált megközelítése. In: Hanusz Á. (szerk.): Turisztikai desztináció
− „Desztinációs menedzsment”. Nyíregyháza Város és Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar, Turizmus- és Földrajztudományi Intézet,
Nyíregyháza pp. 3-17.
27

Aubert Antal – Jónás-Berki Mónika – Marton Gergely – Pálfi Andrea

BIEGER, TH. (1997): Management von Destinationen und Tourismusorganisationen.
Oldenbourg Verlag, München-Wien, pp. 73-86.
B. PRISTYÁK E. (2008): A beregi térség lehetséges TDM modellje. – In: Hanusz Á.
(szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és régiók gazdasági felzárkóztatásában.
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 33-48.
HANUSZ Á. (2009): A területi turisztikai tervezés és a helyi TDM rendszerek kialakításának mozgástere a fehérgyarmati térségben. – In: Hanusz Á. (szerk.): Turisztikai
desztináció „desztinációs menedzsment”. Nyíregyháza Város és Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 45-60.
LENGYEL M. (2008): TDM Működési Kézikönyv. HFF, Budapest, 212 p.
NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (2005) Budapest
STEINECKE, A. (2011): Tourismus. Westermann GmbH, Braunschweig, pp. 200-225.

28

A BOKORTANYÁK LEHETSÉGES SZEREPE
NYÍREGYHÁZA TURISZTIKAI KÍNÁLATÁBAN
B. DR. PRISTYÁK ERIKA1
Bevezetés
A bokortanyák és a tirpák hagyományok újraéledéséhez nagyban hozzájárult a betelepítés 250. évfordulója alkalmából 2003-ban lezajlott rendezvénysorozat és kutatások. Azonban a tanyák társadalmi-gazdasági revitalizációjának
alapja más. A rendszerváltás óta 20 év telt el, a városfejlesztési stratégiák és a
tényleges infrastrukturális és egyéb változások, fejlesztések lehetővé teszik az
újraéledést. A 2000-es évek elején még zömében elsorvadó bokrokkal találkoztunk, mára ez megváltozott.
Az elmúlt 20 évben a bokrok között jelentős különbségek alakultak ki, a kiemelkedő és az elpusztuló tanyák kezdenek jól elkülönülni. Általában mérséklődött a népességfogyás, de az átlagtól nagy eltérések adódnak.
Nyíregyháza szülötte, Krúdy Gyula írja: „az egykori tirpák pirult, szégyenkezett, haragudott valaha e csúfolkodó szó miatt.” Ez a név mára azonban megváltozott, remélhetőleg megfelelő helyre került. Ténylegesen megtisztelő
kifejezéssé válhat, – mint ahogyan Czégé Anikó újságíró írja – hiszen Nyíregyháza sokat köszönhet a betelepítésnek és az azt követő polgári fejlődés intenzitásának. A tirpákok identitástudata helyreáll.
A rendszerváltás után lassan indult meg az átalakulás, mint a nagyobb településeken. Nyíregyháza viszonylagos gyors fejlődése egy évtizedes eltolódással
hatott ki a külterületekre. Mindezt nevezhetjük megkésésnek is, azonban a társadalom gondolkodásmódját a gazdasági helyzet is csak nehézkesen befolyásolja. Az elmúlt évtizedben jelentős változások történtek, ennek megindulásáról
már publikáltam (Pristyák E. 2000., 2003. 2011). A dezurbanizáció először a
városkörnyék egyéb szubcentrumait érte el, csak az elmúlt néhány évben, 2005től indultak meg jelentősebb építkezések a bokrokban, a szuburbanizáció fontos
területe a város szempontjából.
A város elképzelései
Nyíregyháza város a hosszútávú településfejlesztési koncepciójában a minőségi életkörülmények biztosítása magában foglalja az épített környezet fejlesztése és védelme operatív programot. Ennek a programnak a célja „a város és
városkörnyék fejlesztése az egyes területek sajátosságainak, hagyományos települési-táji jellegzetességeinek megőrzésével, továbbfejlesztésével”.
1
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A város településszerkezeti és szabályozási tervében meghatározásra kerültek a külterületi lakott helyek fejlesztési kategóriái, az ezekre vonatkozó építési
előírások.
A nyíregyházi külterületi lakott helyek az alábbi kategóriákba tartoznak:
I. Falusias jellegű településrészek: Szélsőbokor, Vargabokor, Jánosbokor,
Rozsrét-bokor, Újtelekbokor, Salamonbokor
II. Településszerkezetben elfoglalt új helyzetük miatt gazdaságfejlesztésre
kijelölt településrészek: Zomboribokor, Szabadságbokor
III. Üdülési fejlesztésre kijelölt településrészek támogatása
IV. Műemléki védelemre kijelölt településrészek: Rókabokor, Sulyánbokor
V. Mezőgazdasági nagytelkes településrészek: Mandabokor I., Mandabokor II., Alsóbadurbokor, Füzesbokor, Mátyásbokor, Antalbokor,
Gerhátbokor, Mohosbokor, Bálintbokor, Hármastanya, Nádasbokor,
Bedőbokor, Istvánbokor, Polyákbokor, Benkőbokor, Kazárbokor,
Szelesbokor, Csernyikbokor, Kordovánbokor, Kovácsbokor, Debrőbokor, Felsőbadurbokor, Lóczibokor, Felsősima (tanyák)
A bokortanyákra is vonatkozó általános fejlesztések:
- A bokortanyák megközelíthetőségének javítása
- Egészséges ivóvíz biztosítása a város teljes közigazgatási területén
- A szennyvízhálózat bővítése, a szennyvíztisztítás korszerűsítése, a gazdaságosan el nem látható területeken a helyi közműpótlók kiépítése
- Szakképzetlen felnőttek segítése a szakképzettség és a szakmai tapasztalat
szerzéséhez.
- A bokortanyák karakteres elemeinek megőrzése
- A bokortanyák sajátos szerepének megfelelő differenciált fejlesztése
- Komplex munkaerő-piaci modellek kialakítása a romák, a halmozottan
hátrányos helyzetűek, a tartós munkanélküliek célcsoportjai részére
- Szociális gazdaság típusú projektek
- A hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tolerancia erősítése
- Az egészségügyi prevenció széleskörű elterjesztése.
A bokortanyák funkciója részben megváltozott, a kint élők életmódja nagy
eltéréseket mutat, differenciálódtak a tanyák. Az 1. táblázatban kiemelve olvashatók azok a bokrok, ahol az idegenforgalom alapjai már fellelhetők. Kutatásaim alapján a 36 tanyát 3 alapcsoportba sorolom (B. Pristyák E. 2011):
1. Falusias elrendezésű tanya, egy-két meghatározó utcával, várható további
gazdaságfejlődéssel: Felsősima, Gerhátbokor, Jánosbokor, Mandabokor,
Rozsrétszőlő, Rozsrétbokor, Salamonbokor, Szélsőbokor, Újtelekbokor,
Vargabokor, Vajdabokor, Zomboribokor, Szabadságbokor.
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Elérhető a távolság a városi munkahelyhez és a szolgáltatásokhoz, de az ingatlanárak lehetővé teszik a saját kertes családi otthon megteremtését. Alvófalura jellemző sajátosságokkal is rendelkeznek ezek a megújuló tanyák.
2. Mezőgazdasági jelleg dominál, a családi gazdálkodás meghatározó: Alsóbadurbokor, Antalbokor, Bálintbokor, Bedőbokor, Benkőbokor, Csernyikbokor, Debrőbokor, Felsőbadurbokor, Felsősima (tanyák), Füzesbokor, Istvánbokor, Kazárbokor, Kordovánbokor, Kovácsbokor, Lóczibokor, Mandabokor I., Manda-bokor II., Mátyásbokor, Mohosbokor, Nádasbokor, Polyákbokor, Szelesbokor.
A jelentősebb agrártermelés mellett itt is megmarad az a tendencia, hogy
hétvégi házként, vagy zártkerti földművelést folytatva él tovább a tanyasi
ház. Jellemző az idős lakónépesség nagy aránya.
3. Idegenforgalmi alapokkal rendelkező tanyák: Antalbokor, Benkőbokor, Rókabokor, Sulyánbokor, és a Nagycserkeszhez tartozó Tamásbokor.
A két védett műemlék illetve Róka- és Sulyánbokor védettsége nem eredmény, a város ezzel az elmaradás pótlásával önmagának tartozott, de a bokortanyák turisztikai funkcióját erősíti. Néhol a rekreáció lesz meghatározó.
A gazdálkodás mellett a szabadidős és a falusi turizmus segítségével olyan
eddig kihasználatlan erőforrások aktivizálására van lehetőség, amelyek segítségével jövedelmek keletkeznek.
Turizmus a bokortanyákon
A bokortanyák legnagyobb értéke a különleges, egyedi település-szerkezeti
sajátosság, a településmorfológiai képük és a tirpák hagyományok. Ennek megismerését, ismertségét kellene növelni. Ezen túl nem rendelkeznek igazán jelentős kulturális vagy egyedi agroturisztikai értékekkel. Több formában jellemző a
hagyományápolás, az egyedi rendezvények összefonódnak lovas és gasztronómiai turisztikai termékekkel.
A tirpák rendezvények rendszeresek, ilyen a Tirpák Lovas Napok, a Tirpák
Hétvége a Bihari tanyán. Rendszeresek a Tanyanapok Vajdabokorban, a megyei
kisebbségek találkozója Mandabokorban. A Sóstói Múzeumfaluban Pünkösdöt
ünneplik tirpák hagyományokkal. A rendezvényekre látogatók száma évről-évre
növekszik, a gasztronómiai és egyéb hagyományok azon fiatalok érdeklődését is
felkeltik, akik valamilyen formában kapcsolódnak a tirpáksághoz, a bokortanyákhoz. Több program zajlik a helyi evangélikus egyház szervezésében is.
A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület a legaktívabb hagyományápoló civil szervezet. Emellett a Tirpák Kulturális Egyesület, a Vajdabokori Tirpák
Népzenei Együttes és a Mandasi Bokortanya Klubja népdalkórusa és táncosai, a
Felvidék Egyesület tevékenykednek. A Nyírségi TDM-be – mely a szakmában
jelenleg folyó, helyi, aktuális szerveződés – a Nyírség Turizmusáért Egyesületen és a városon keresztül kapcsolódhatnak be a bokortanyák.
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Szabadidő eltöltésre alkalmas helyek: Benkőbokorban a Joób szeretetintézmény régi iskolaépülete, Salamonbokri régi iskolaépület, Rozsrétszőlőn és
Mandabokorban az általános iskola, Mandabokorban és Vajdabokorban a Művelődési Ház, a Rozsréti Sportcentrum.
A falusi turizmuson kívül az aktív turizmus: a gyalogos és kerékpáros turizmusra, lovaglásra van lehetőség. A város is támogatja az egyes bokortanyák
komfort-átalakítását, hogy alkalmassá váljanak a falusi turizmus fogadására.
Önálló desztinációként nem valószínű a bokortanyák megjelenése, de kiegészítő
programként és szálláslehetőségként forgalomnövekedés is reális elképzelés.
Akkor lehet versenyképes ez a kis terület, ha jó hírét keltik és visszatérnek oda,
olyan vonzerőt és szolgáltatást képes nyújtani, amelyek a turisták számára igazi
élményt jelent és a versenytársakhoz képest jobb ár-érték-arányt képvisel
(Hanusz Á. 2010). Hivatalosan a 36 tanya területén öt helyen van lehetőség magánszállást igénybe venni. Valójában két helyen foglalkoznak aktívan turizmussal. Kereskedelmi szállás nincs. Emellett az evangélikus egyház intézményeiben
vannak vendégszobák.

1. ábra. A Bihari tanya vendégforgalma

A legnagyobb és legismertebb szállás a Bihari-tanya és Lovas Panzió
Antalbokorban. Ez egy élő tanya, a gazdák is ott élnek, külön házban, lovakat,
kacsákat, egyebet tartanak, gazdálkodnak. 2x10 férőhelyes falusi szállás, vályogból és fából-kőből épült vendégházzal. 1994 óta aktív tagja a megyei falusi
turizmus szövetségnek. Egyre bővülő szálláskínálattal és programlehetőséggel
rendelkeznek: lovaglás, sétakocsizás a tanyák között, lovasszán, disznóölés,
agyagozás, korongozás, rendezvények: fogatversenyek, rendezvényük a Tirpák
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napok. 2010-ben a vendégéjszakák száma meghaladta a 350-et. A tulajdonosok
elmondása alapján nyíregyházi és főleg Budapest és környéki vendégeik vannak. Az egyéni marketingtevékenység mellett a vendégforgalom növekedésére
hatással volt a Nyíregyházi Állatpark vonzereje.
Az utóbbi években főként olyan fejlesztések történtek, amelyek viszonylag
kis tőkével, sok esetben a családi vagyonra alapozva teremtettek új szálláshelyeket. A projektekben egyelőre még mindig a szálláshelyteremtés dominál és
kisebb hangsúlyt kap a különböző idegenforgalmi programok megvalósítása.
A turizmus egyenlőre egyik bokor számára sem jelent komplex megoldást.
Azonban a helyi lakosságnak kiegészítő jövedelemforrást teremthet, vonzóbbá
teheti a tanyaképet, Nyíregyháza palettáján hiánypótlást tehet
Turizmus lehetősége a bokortanyákon
• A bokortanyák legnagyobb értéke a különleges, egyedi településszerkezeti sajátosság, a településmorfológiai képük
• és a szerény tirpák hagyományok.
• Ezen túl nem rendelkeznek igazán jelentős kulturális vagy egyedi
agroturisztikai értékekkel.
• Több formában jellemző a hagyományápolás, az egyedi rendezvények
összefonódnak lovas és gasztronómiai turisztikai termékekkel.
• Falusi turizmus egy nagyváros mellett
A vonzerők közül azokra összpontosítani, amelyek legalább megyei és országos hatókörrel rendelkeznek, tehát képesek a megye területén kívül élő embereket ideutazásra és itteni tartózkodásra bírni.
A kifejlesztésre javasolt turisztikai termékek köre a következő:
• arculatformáló turisztikai termékek (a falusi-, az öko-, a kulturális turizmus);
• egyéb, szokványos turisztikai termékek (falusi turizmus, kerékpáros, ifjúsági és 3. korosztályi turizmus);
• színvonalas rész szolgáltatások kifejlesztése a kiránduló forgalom gazdasági hozamának növelése. A különösebb vonzerővel nem rendelkező falvakhoz hasonlatosan a turizmusba való bekapcsolódásának elősegítése
érdekében.
Szálláslehetőségek
- Öt helyen van lehetőség magánszállásadást igénybe venni, (32 férőhely)
ezek zömében falusi szállásadásnak minősülnek.
- Valójában két helyen foglalkoznak aktívan turizmussal. Ebből is kiemelkedik a Bihari-tanya.
34

A bokortanyák lehetséges szerepe Nyíregyháza turisztikai kínálatában

- Kereskedelmi szállás nincs (terveztek).
- Emellett az evangélikus egyház intézményeiben vannak vendégszobák.
12 férőhely.
- Tirpák csárda a 36-os főút mellett, tirpák ételekkel is az étlapon és a menüajánlatban is.
Tirpák rendezvények, egyesületek, kiadványok
•
•
•
•
•
•
•

Tirpák Lovas Napok
Tirpák Hétvége a Bihari tanyán
Tanyanapok Vajdabokorban
Megyei kisebbségek találkozója Mandabokorban
A Sóstói Múzeumfaluban Pünkösdöt ünneplik tirpák hagyományokkal
Több program zajlik a helyi evangélikus egyház szervezésében is
Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kiadványa: Barátságos bokortanyák, – Kalauz a Nyíregyháza környéki bokortanyás és tanyás
térség természeti értékeihez – népszerűsítő igényes és ingyenes kiadvány

A rendezvényekre látogatók száma évről-évre növekszik, a gasztronómiai
és egyéb hagyományok azon fiatalok érdeklődését is felkeltik, akik valamilyen
formában kapcsolódnak a tirpáksághoz, a bokortanyákhoz.
• A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület / a legaktívabb hagyományápoló
civil szervezet
• Tirpák Kulturális Egyesület
• Vajdabokori Tirpák Népzenei Együttes
• Mandasi Bokortanya Klubja népdalkórusa és táncosai,
• Nyírség Turizmusáért Egyesület
• Bokortanyák népe – Márkus Mihály, társadalomföldrajz,
• Tirpák ételek – Dr. Bodnár Zsuzsa, néprajz,
• Pro Memoria, Nyíregyházi összeírások Kujbusné Dr. Mecsei Éva,
• Tirpákok c. hősköltemény – Vietorisz István
A bokortanyák turizmusában előrelépés:
• Nyíregyháza város saját kiadványaiban megemlékezik, bemutatja egy-egy
fotó erejéig (általában a Falumúzeum mellett),
• A Bihari-tanyán a Tirpák napok hat éven át került megrendezésre. A városnaphoz közeli hétvégén, lovas és gasztronómiai programmal.
• Rókabokor 17., Benkőbokor 11. számú ház műemlék jellegű épületegyüttes, Róka- és Sulyánbokor védett településszerkezete.
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• Tirpák csárda 36-os főút mellett, Szabadságbokorban. Tirpák ételek ajánlásával és lehetőség tirpák lakodalmak lebonyolítására.
• Gasztronómiai gyűjtemények, tirpák specialitások (pl.: pucóka, kúknya,
laskafélék, mákostengeri)
• Falusi szálláslehetőségek bővülése
• Tirpák rendezvények.
• A Bokortanyák Lakosságáért Egyesület rendezvényei (városnaphoz
kapcsolódva)
A Nyíregyházi TDM stratégiai céljai között szerepel a bokortanyák turisztikai fejlesztése is. Komplex turisztikai kínálattal rendelkező város, amelyben a
turizmus fontos húzóágazat:
a) A város kiváló gyógyvizének és egészségügyi hátterének kihasználása az
egészségturizmus, mint vezető turisztikai ágazat fejlesztése
b) Kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések a belvárosban
c) A természetvédelemmel és környezetfejlesztéssel összehangolt öko- és
falusi turizmus megteremtése a bokortanyákban
d) Az adottságok és képességek bázisán kialakított fenntartható gazdaság,
melyen belül a turizmus fontos húzóágazat
e) Fejlett helyi infrastruktúra, amely maximálisan kielégíti a minőségi turizmus követelményeit
f) A humánerőforrások fejlesztése a turizmus alapvető követelménye.
Számos tanulmány foglalkozott a tanyavilág felbomlásával a tanyák elnéptelenedésével, de igazi turisztikai hasznosításukról még kevés írás jelent meg.
A bokortanya rendszer megmentésének egyik záloga, hogy értelmes turisztikai
programokkal töltsük meg. A tirpák napok szerves része lesz a város környéki
lovas turisztikai programoknak, mivel a rókavadászatok és a kocsiztatásokon
részvevő turisták azokat a helyeket keresik majd fel, amelyeket a tirpák hétvégék során alkalmassá tettünk a turistafogadásra, és mint bemutatóhelyek az év
minden szakában attrakciót jelentenek.
A bokortanyákban több falusi vendégfogadó működik: Antal-, Szabadság-,
Sulyán-, Gerhát-, Bálint-, Mandabokor. A vendégfogadók turisztikai programajánlatának egyik fontos eleme azoknak a bemutatóhelyeknek a felkeresése,
amelyek a rendezvényeink során kerültek felfedezésre és váltak a turisztikai látványosság bemutatóhelyéül (Nyíregyházi TDM 2011).
A 2. táblázatból kitűnik, hogy évenként változó vendégforgalmat bonyolítanak le a nyíregyházi magánszállások. Jelentősen befolyásolja egy-egy év adatait,
hogy milyen rendezvények zajlanak a bokortanyákon és a városban (Tirpák hétvége, városnapi program bokortanyai tartalma, tirpák lakodalom, egyebek). Emellett
már egy-egy szállásadó aktivitása, marketingtevékenysége is befolyásolja az összforgalmat (a sulyánbokri Kentaur-tanya szünetelése, egyházi rendezvény, stb).
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2. táblázat. A nyíregyházi magánszállások vendégforgalmi adatai
Év
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Összes Összes venKülföldi
vendég dégéjszaka
vendégéj- Vendéglátók
száma (fő)
száma
száma
szakák szá(fő)
(éjszaka) ma (éjszaka)
2764
12402
7358
43
2740
15047
8061
54
2791
17274
8951
58
2044
12332
7342
58
1834
8070
4398
58
1809
7848
2260
67
1831
9510
3026
56
2108
8018
3265
59
2157
7159
2309
66
1500
5371
3316
60

Szobák
száma
(db)

Ágyak
száma
(db)

Férőhelyek
száma (db)

?
?
?
?
?
182
147
141
162
156

?
?
?
?
?
445
340
336
376
372

313
362
449
409
412
503
394
391
429
428

Forrás: KSH

A bokortanyák szerepe a város turisztikai kínálatában (összegzés)
Az idegenforgalmi „önfejlődés” útjának buktatóit lehetőleg jó volna elkerülni
a bokortanyákon turizmussal foglalkozóknak. Szakemberek irányításával hatékonnyá tenni a fejlődést. Egyéb tudományos és szakmai körök (néprajz, levéltári
szakemberek, történelem, földrajz) „elismerése” fellendítheti az érdeklődést.
Önálló desztinációként nem valószínű a bokortanyák megjelenése. Kiegészítő programként és szálláslehetőségként a forgalomnövekedés is reális elképzelés. Olyan vonzerőt és szolgáltatást képes nyújtani, amelyek a turisták
számára igazi élményt jelent és a versenytársakhoz képest jobb ár-érték-arányt
képvisel. A turizmus egyelőre egyik bokor számára sem jelent komplex megoldást. Azonban a helyi lakosságnak kiegészítő jövedelemforrást teremthet, vonzóbbá teheti a tanyaképet. „Unikummal” színesítik egy turisztikailag fejlődő
város kínálatát és egyben Nyíregyháza a palettáján hiánypótlást tehet.
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Alapfogalmak tisztázása
A több évtizedes oktatói és előadói gyakorlatom során mindég szeretem
tisztázni a fogalmakat, hogy azonos nevezőről indulhassunk.
Idegenforgalom – az ominózus „Fremdenfehrkehr” – német szó tükörfordítása, amit napjainkban az angol „Tourisem” kifejezésből kiindulva legtöbben turizmusnak neveznek. Valóban a gazdasági fogalmi megközelítés oldaláról
teljesen mindegy az elnevezés, de szociológiai oldalról megkülönböztetve nem
egészen azonos.
A fogalom fejlődéstörténete közel 100 évre tekint vissza. Guyer Freuler
1905-beni megfogalmazása szerint: „Az idegenforgalom modern értelemben az
újkor jelensége, amely a gyógyulás és a levegőváltoztatás megnövekedett szükségletén, a tájszépségek iránt felébredt és ápolt érzésen, a szabad természet
iránti örömön és élvezeten nyugodva, a kereskedelem, ipar fejlődése és a szállítóeszközök tökéletesedése által lehetővé tesz a különböző népek és az emberi
társadalom körei közt egy szélesebb körű érintkezést.”
A legutolsó gazdasági fogalmi meghatározás 1989-ben Hágában születet.
A WTO – Interparlamentáris Unió konferenciáján. Ez az eddigi legtágabb értelmezés: ”a turizmus alatt egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén (lakás és munkahely) kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét
értjük, bár mi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete. S turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagitechnikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. Két formája
a hivatás-turizmus és a szabadidő-turizmus.”
A hivatás-turizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidő tevékenységek együttese. A szabadidő-turizmus az állandó lakáson kívül szabadidőben végzett és szabadon választott tevékenységek
összessége, amelyek az ember változatosság iránti szükségletiből erednek.
Ez a megfogalmazás az „idegeneken” (külföldi és belföldi turisták) kívül a
helyi lakosság, helyben jelentkező szabadidő szükségleteinek kielégíthetőségét
is beemelte a fogalomba. Miszerint – gondolom – abban mindenki egyetért,
hogy az országnak és minden településnek érdeke, hogy minél több külföldi turista jöjjön és költsön a más országban megkeresett pénzéből. Ugyancsak érdeke minden településnek, hogy hozzá a belföldi turisták is jöjjenek és költsenek
*
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más településen megkeresett jövedelmükből. Most jön a svédcsavar, miszerint
minden településnek az is érdeke, hogy saját lakossága szabadidős szükségleteiket, – ha van hol? – saját településükön elégítsék ki, s így a jövedelmük ezen,
része is a település vállalkozásainál és egyéb helyi intézményeinél jelentkezzenek a többletbevételként.
Ez optimizmusra ad okot, mert minden a turizmus szükségletek érdekében
megvalósított, helyi, minőséget jelentő beruházás a helyi lakosságnak is érdeke.
Azt hiszem ez fordítva is igaz. A turizmus gazdasági jelentősége vitathatatlan!
Az idegenforgalom szociológiai értelmezését Dr. Jenkei László az idegenforgalom elméletének és gyakorlatának legidősebb szaktekintélye dolgozta ki a
2000. év elején. Értekezésében a gyakorlati oldalt és az elméletet igyekszik
harmonizálni. Nem tagadva a turizmus gazdasági jelentőségét, bizonyítja a szociológiai megítélés egyre erőteljesebb kibontakozásának és elismerésének szükségességét. A XX. század második felében az elmélet eljutott az
idegenforgalom/turizmus gazdasági jelentőségén túlmutató felismerésekhez,
nevezetesen az idegenforgalom/turizmus kulturális, egészségvédő, politikai szerepének, a szükségletek, motivációk jelentőségének, a gazdasági jelenségen
túlmutató, társadalmi jelenségként való fel- és elismeréséhez.
Jenkei szerint „az idegenforgalmat/turizmust társadalmi jelenségként, annak
kulturális, egészségvédő, politikai szerepét, a folyamatokban a szükségleteket, motivációkat, (pusztán) gazdaságtani eszközökkel nem lehet kielégítően vizsgálni.”
Kétségtelen, hogy ha egy jelenség (jelenségcsoport) egyidejűleg társadalmi
és gazdasági jelenség, akkor más-más eszközökkel lehet és kell vizsgálni, mint
társadalmi jelenséget. Az idegenforgalom/turizmus interdiszciplináris szerepét a
szakirodalmaink elismerik, hangsúlyozzák is, de megmaradnak a gazdaság
hangsúlyozása mellett, amely az elmúlt 20 év turizmus kormányzati megítéléseiben is uralkodó nézet, még napjainkban is.
A szociológiai megközelítést különösen az indokolja, hogy a XX. század
közepétől, (a II. Világháborút követően) olyan mennyiségi, s azzal összefüggésben olyan minőségi változások zajlottak le az idegenforgalomban/turizmusban,
amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy annak társadalmi jelenség mivolta legalább akkora jelentőséggel bír a társadalom életében (kulturális turizmus, egészségturizmus, örökségturizmus, ökoturizmus, stb.), mint a gazdaságban a
gazdasági jelenségként vizsgált idegenforgalom/turizmus. Ez a tény azonban
még mindég viszonylagosan háttérbe szorul, mert a társadalmi hatás konkrétan
nem mérhető úgy, mint a gazdasági hatás. A társadalmi hatások azonban a gazdaságra is visszahatnak.
Jenkei, értekezésében („Értekezés a turizmus elméletének szociológiai
irányzatáról” Bp. KVIFK 2002.) axiómaként alkalmazza a filozófiát, szociológiát, szabadidő-szociológiát, pszichológiát, szervezés- és vezetéstudomány, idegenforgalom/turizmus általános elmélete gazdaságtani irányzatának kidolgozott,
bizonyított tételeit.
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Filozófia alkalmazása kiindulópontként azért indokolt, – állítja – mert innen már nincs hova hátrálni. Értekezésében a megtapasztalható jelenségek vizsgálatával igyekszik a lényeget feltárni.
Az általa összeállított ábra jól szemlélteti az idegenforgalom/turizmus idő
és tér filozófiai kategóriákban való elhelyezését.

A turizmus szociológia fogalma
„A térbeli elhelyezés konkrét feladatát általánosan megoldotta a település
értelemben vett lakóhely (állandó, ideiglenes), ebből eredően a lakóhelyen kívüli terület fogalma, mely belföldre és külföldre tagolható legáltalánosabban.
Az idegenforgalom/turizmus általános elméletének gazdaságtani irányzata megoldotta a térbeli elhelyezés szakmai feladatát a küldő terület, átutazó terület, fogadó terület fogalmának bevezetésével.
Az időbeli elhelyezés konkrét feladatát a szabadidő-szociológia oldotta meg
a következő tagolás bármelyikével:
1) Kötött idő, melyet azon belül a kiemelt munkaidőre és egyéb kötött időre, valamint szabadidőre tagol.
2) Munkaidőre, valamint munkaidőn kívüli időre, amelyet azon belül kötött
időre és szabadidőre tagol.
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A szabadidő-szociológia a kötött-idő tevékenységeket
- biológiailag kötött és
- társadalmilag kötött tevékenységek csoportjába sorolja.”
A kötött idő azon tevékenységek időkerete, amelyeket az ember valamilyen
kötöttségnek alávetten, tehát nem szabadon hajt végre.
Munkaidő során „az ember reprodukálja, és alkotóan alakítja a természeti
és társadalmi környezetét és ezzel önmagát cselekvő szubjektummá teszi. Alapformája a munka. Két fő megjelenési formája a tárgyi-gyakorlati és szellemi.”
A szabadidő azon tevékenységek időkerete, amely tevékenységeket az emberek szabadon, minden kötöttségtől mentesen, saját kedvükre választják ki.
Általában, a szabadidő-szociológia fenti megállapításának figyelmen kívül
hagyása miatt tévesen értelmezik, a munkaidőn kívüli időt, amikor azt teljes
egészében szabadidőként kezelik.
Ejtsünk egy-két szót a szükségletről is. A szükségelt tulajdonképpen az emberben spontán módon keletkező hiányérzet, amely „a természeti, társadalmi
környezetből, valamint személyes adottságaiból és tulajdonságaiból ered, illetőleg azon szűrődik keresztül. Ez a hiányérzet (szükséglet) jelenik meg az ember
aktivitásának forrásaként azáltal, hogy az észlelt hiányérzet vággyá tudatosul,
ami meghatározza a gondolkodás irányultságát, kiprovokálja a motivációk belső
harcát, majd letisztul, és határozott akarattá formálódik, és az ember (szabad)
akaratának megfelelően cselekszik: munkát végez, kötött-idő, vagy szabadidő
tevékenységet fejt ki, szükségletének kielégítése céljából.”
A fenti okfejtés összefoglalása alapján megállapíthatjuk, hogy az idegenforgalom a tágabb társadalmi kategória, abban és azon belül a turizmus egy
alkategória.
Az idegenforgalom tágabb értelemben: az a társadalmi és gazdasági struktúra, amelyben az emberek szükségleteik egy részét a lakóhelyükként szolgáló
településen kívül elégítik ki, piaci viszonyok szerint, kötött-idő és szabadidő tevékenységeik által.
Az idegenforgalom szűkebb értelemben: a tágabb értelemben vett idegenforgalom egyik alstruktúrája, amelyben az emberek a kötött-idő szükségleteiket
a lakóhelyükként szolgáló településen kívül elégítik ki, piaci viszonyok szerint,
kötött-idő tevékenységeik által.
A turizmus: a tágabb értelemben vett idegenforgalom másik alstruktúrája,
amelyben az emberek a szabadidő szükségleteiket a lakóhelyükként szolgáló településen kívül elégítik ki, szabadidő tevékenységeik által.
Falusi- és agroturizmus összetevői
A fenti alapfogalmak után rátérve a falusi és agroturizmus komplex jelenségére, röviden nézzük ezek megfogalmazását.
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Az Európai Uniós felfogás szerint rurális turizmus egy komplex, sokoldalú
tevékenység, nem csupán a mezőgazdaságon alapuló turizmus. Beletartoznak a
farmon alapuló üdülési formák, de ide tartoznak a különleges természethez kapcsolódó üdülési formák is, az ökoturizmus, természetjárás, sziklamászás, lovaglás, kaland, sport és egészséges életmód turizmus, vadászat és horgászat,
tanulmányi utazás, művészet és kulturális örökség turizmus, és bizonyos területeken az etnikai alapú turizmus. Létezik ugyanakkor egy átfogó érdeklődés a
kevésbé specializált rurális turizmusformák iránt Ezek, amelyek a üdüléssel
kapcsolatban legfőbb követelményként a békét, a csendet, a pihenést biztosító
vidéki környezetet fogalmazzák meg.
A mi megfogalmazásunk szerint az agroturizmus a szabadidő eltöltésének
az a módja, amely elsősorban a mezőgazdaságban tartozó növénytermesztés,
élelmiszer feldolgozás, erdőgazdaság, vadgazdálkodás, halgazdálkodás körébe
tartozó turisztikai javak igénybevételére, ill. azok hasznosítására épül.
A FATOSZ fogalom szerint: a hazai lakosság és a külföldi vendégek, turisták szabadidő szükségleteinek, vidéki, falusi környezetben való, minél szélesebb
körű kielégítéséhez nélkülözhetetlen, minőségi infrastruktúra és sajátos szolgáltatások kialakítása, fenntartása, prezentálása, a természet és a környezet egyidejű megóvása, valamint a helyi lakosság, intézményeinek és a helyi
vállalkozások összefogása, életkörülményeinek javítása a vidéki (falusi) turizmusban szolgáltatást nyújtók szakmai együttműködése mellett.
A falusi és agroturizmus egy komplex, sokoldalú tevékenység halmaz, termék láncolat. Beletartoznak a falusi portákon a nyugalmat, a csendet, a pihenést
biztosító vidéki környezetben való speciális üdülési formák mellett a különleges
természethez kapcsolódó üdülési formák is, az ökoturizmus, a természetjárás, a
sziklamászás, a lovaglás, a kaland, a sport és az egészséges életmód turizmus, a
vadászat és a horgászat, a művészet és a kulturális örökség turizmus. Bizonyos
területeken az etnikai alapú turizmus is megjelenik.
A vidéki (falusi) turizmus fő vonzerőiként a természet közelsége, a még élő
tradíciók (tárgyi, szellemi, kulturális, valamint termelési hagyományok), a vidéki életmód, a családias miliő, az emberi kapcsolatok emelhetők ki. Mindezek
azonban nem egy meghatározott turizmusváltozat alapját jelentik, hanem a sokszínű, tájegységenként, településenként, de akár vendégfogadóként is eltérő kínálat, a falusi turizmus számos típusának, specializálódásának kialakulásához
nyújt kiváló lehetőséget.
Az elmúlt 20 év fejlődés állomásai
Visszatekintve a falusi turizmusunk eltelt 20 évére, megállapíthatjuk, hogy
egy hatalmas utat tettünk meg. A kezdeti falusi szálláshely szolgáltatással kezdtük. Az önálló szervezet létrehozásának igénye megfogalmazódott az I. Falusi
Turizmus konferencián, Hőgyészen 1993-ban. Ezt követően 1994-ben a buda43
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pesti főiskolán megalakult az országos szövetség a FTOSZ. Mindjárt az elején
felvettük a kapcsolatot az EUROGITT-el. Az európai tapasztalatok alapján
megalkottuk 1994-ben a napraforgós minősítő rendszerünket, aminek használható követelményrendszerét magáévá tette a 110/1997. Korm. rendeletében az
akkori kormányzat, megszabva ezzel a falusi szálláshelyek létesítési és működtetési követelményeit. A FTOSZ tagság megyénként is szerveződött, létrehozva
különböző falusi turizmus helyi és megyei egyesületeit.
Szakmai ismereteink, tapasztalataink bővültek, s fokozatosan fordultunk, és
ismertük fel a környezet, falvak állapota, ápoltsága, megjelenésének, tisztaságának fontosságát. A szállásnyújtás mellet először a reggeliztetés, majd hallgatólagosan a vendégek étkeztetése is megindult.
A tagság és a tevékenység népszerűségének növekedésével 2001-ben átszerveztük szövetségünket, beemelve az agráriumszolgáltatásokat, önállósítva a
megyei szervezeteinket, Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetségé váltunk
(FATOSZ).
A fokozatosan növekvő vendégszámmal együtt, egyre jobban éreztük, hogy
bővíteni kell a szolgáltatási palettát. Hadisorba kell állítani azokat a vidéki falusi szolgáltatás lehetőségeket, amihez tulajdonképpen megvannak a magyar vidéken, falvainkban a szunnyadó tárgyi és szellemi adottságok. Ezek főbb
csoportjait, helyezzük gorcső alá:
 helyi hagyományok és ezek csoportjai
- Történelmi, néprajzi, népi, nemzetiségi hagyományok
- Etnikumok, nemzetiségek!
• Az év ünnepeihez, a gazdálkodáshoz kapcsolódók
• Téli ünnepkör: karácsony, szilveszter, újév, farsang
• Tavaszi ünnepkör: húsvét, pünkösd, majálisok
- Őszi ünnepkör: betakarítás utáni búcsú, szüret, disznótor, vadászat
- Emberi élet sorsfordító ünnepei (pl. lakodalom)
 Folklór (angol eredetű) = teljes szellemi néphagyomány. Szűkebb értelemben: mondások, színjátékok, népmesék, népköltészet
 Néprajzi, népművészeti összefüggésben: népzene, néptánc, népi díszítő
művészet, a nép egyéb tárgyi alkotó művészete
 Népművészeti, kézműves hagyományok:
 Kézműipar = minden olyan tevékenység, amelyet döntő részben kézzel,
több száz éve kialakult szerszámokkal és egyszerű gépekkel végeznek.
 Fazekasság, szövés-fonás, hímzés, fafaragás, egyéb kismesterségek (pl.
kovács, kékfestő, mézeskalácsos), népviseleti
 Gasztronómiai programok elsősorban a háznál, ház körül
- Sütés – főzés a szabadban (nyársalás, bográcsos, rostélyon sütés)
- főzés a vendégek bevonásával
- főzőiskola
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 Egészségmegőrző programok
Legnépszerűbb formái:
- Gyalogtúrák
- Erdei tornapályák
- Kugli, teke, bowling
- Lovaglás
- Vízi sportok
- Tenisz, tollaslabda
- Mini kosárlabda, röplabda, asztalitenisz
- Barlangtúrák, hegymászás
- Gyógyhelyek, gyógy- és termálfürdők
 Játékok, (mindenki szeret játszani) Két nagy csoportja van:
 Teremjátékok Játékeszköz nélkül (pl. Kukutyin királya, névjegyjáték, mi
lesz a végé, Amerikából jöttem, szkander)
 Szerrel végzett játékok (pl. labdafogó, palackpecázás, marokkó, darts,
stb.) Táblás játékok (pl. malom, sakk, dáma)
 Játékkészítés, mint játék (pl. csutkababa, gesztenyebábuk, papírsárkány,
tojásfestés)
 Udvari játékok Célzó játékok (pl. patkódobás, freesby, lengőteke, golyójátékok)
 Sportszerű népi játékok (pl. kanászkapós, méta, bige, paprikázás, adj király katonát, karikázás, kelj-fel-Jancsi, csőszjáték, stb.)
 Labdajátékok
 Ütővel: tollas, asztalitenisz, tenisz
 Ütő nélkül: pl. röplabda, lábtenisz, kisfoci, stb
 Szabadtéri sportlehetőségek
- Íjászat
- Vadászat
- Horgászat
- Lovas sportok, lovas programok
• Természetjárás
• Gyalogtúra
• Kerékpártúra
- Vízi túra
- Téli sportok (pl. sí, szánkó, fakutya, korcsolya)
- Téli játékok (pl. hóemberépítés, hócsata)
Ez a sokféle szabadidő eltöltési, élmény szerzési lehetőség szükségessé tette mindezen szolgáltatások jogi hátterének biztosítását. Több éves lobby tevékenységünk eredményeként megszületett a 136/2007. Korm rendelet Falusi és
agroturisztikai szolgáltató tevékenységről, amely jelentősen bővítettet a falusi
turizmusban nyújtható szolgáltatások körét:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Helyi népi, építészeti, kulturális értékek, örökségek bemutatása
Falusi élet- és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok bemutatása
Falusi vendégasztal szolgáltatás
Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása
Saját előállítású népművészeti és kézműves termék értékesítése
Az a-e pontokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése

Ez a lehetőség sajnos csak két évig élt, mivel a 239/2009. Korm. rendelettel
hatályát vesztette.
Azért ez a kormányrendelet – rövid élete ellenére – megindította a helyi
termékek előállításának és értékesítésének a kezdeti lépéseit. Ebben a fejlődési
folyamatban a LEADER mozgalom, az alulról jövő és a helyi adottságokra épülő
fejlesztési elképzeléseket, helyi stratégiába megfogalmazó törekvések is szerepet játszottak. A HACS stratégiák ¾-ben a falusi turizmusfejlesztések szerepeltek. Az EMVA alapból nyert, európai vidékfejlesztési támogatások a magyar
vidékfejlesztési program III. tengelyében meghirdetett a falusi turizmus és azt
támogató pályázatok segítették a fejlesztéseket.
Idegenforgalmi és Kulturális, Vidéki-falusi Érdekképviseleti Ernyőhálózat
(IKUVÉH)
A FATOSZ vezetése felismerte, hogy a falusi turizmus programkínálatának
növelése és az egyes részterületek szakmai megalapozottságának érdekében fontos az együttműködés azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a vidéki élet valamely szegmensének érdekeiért, szakmai fejlődéséért dolgoznak. 2003-tól
kezdve megkötött együttműködési szerződések, és a közös munka képezte a
2007-ben elnyert TÁMOP pályázat alapját és adta meg annak lehetőségét, hogy
a falu idegenforgalmát elősegíteni képes szervezetekkel szorosabb és tartós
együttműködés alakulhasson ki, a helyi és térségi komplex turisztikai termék
megvalósítása érdekében, központi és helyi szinteken egyaránt.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség kezdeményezésére, a pályázatban résztvevő, Konzorciumi tagok közösen szervezeteik érdekeit összefogva
(összeadva), érdekképviseleti együttműködést hoztak létre mind országos, mind
megyei szinteken.
A Konzorcium által létrehozott „Idegenforgalmi és Kulturális, Vidékifalusi Érdekképviseleti Ernyőhálózat” működésének segítségével megteremtődött annak lehetősége, hogy a konzorcium tagjainak helyi képviselői, illetve a
helyi gazdasági, közigazgatási és társadalmi szervezetek, vállalkozások egy új
szoros partnerség keretében dönthessenek térségűk turizmusának működéséről,
fejlődéséről, jövőjéről és így bizonyos értelemben saját sorsuk „kovácsai” lehessenek. (TDM alapgondolata.)
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A résztvevő szervezetek listája
-

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége
Magyar Lovas Turisztikai Szövetség
Kis-, Közép-, és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete
Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub
Magyar Borutak Szövetsége
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Magyar Tájházak Szövetsége
Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
Sárközy Péter Alapítvány a Biokúltúráért
Magyar Biokultúra Szövetség
Tourinform Szövetség
Értelmi Sérültekek Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok
Kis Duna-melletti Civil Szervezetek Szövetsége

Elmondhatjuk, hogy nem volt könnyű a pályázat követelményeinek megfelelni. Az összefogás, az ígéretek betartása nehezen megy még. Különösen a megyei szereplők egy része nem érzi fontosnak az összefogást és annak erejét.
Mindezek ellenére a FATOSZ elismertsége tovább erősödött és partnerek 80%val ma is jók a kapcsolatok. A 2010 év tavaszán megtartott záróeseményen, a
konzorcium tagjainak döntő többsége, közös szándéknyilatkozatban szögezte le,
hogy „az elmúlt 18 hónapos sikeres együttműködés tapasztalatai és eredményeire tekintettel kijelentjük, hogy a jövőben is, egymást segítve, együtt kívánunk működni.” Sajnos az együttműködés pályázati folytatására nem adtak lehetőséget.
Helyi termékek jelentősége
Az idő múlásával a helyi termékek iránt növekedni kezdett a kereslet. A helyi termék előállításban a borágazat játszotta a vezető szerepet, s járt elő jó példával. Borvidékeink jelentős részében a borászok borutakba szerveződve a
direkt értékesítik boraikat. A helyi kistermelésnek és értékesítésnek az 52/2010
FVM, majd ezt kiegészítő és módosító 4/2010. VM. rendeletek, megteremtették
a jogi lehetőségét.
Egyre inkább felértékelődnek az egyes tájegységek. Nálunk is bevezetésre
kerül a táj – termőtáj - kultúrtáj fogalma és tartalma. Ugyancsak felerősödik a
hagyományok ápolása, kialakul az örökségvédelem szemlélete és lassan a gyakorlata is.
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Az Európai Bizottság támogatásával az EU-ban 1992-ben elindult az
Euroterroirs (Európa vidékei) program, aminek lényege, hogy az élelmiszer minőségét újszerű módon megközelítve, a számszerűsített kémiai, fizikai paraméterek mellett, a termékhez kötődő hagyományokat, tájat és kultúrát is a termék
fontos minőségi jellemzőjének tekinti. Az európai gyűjteménybe való bekerülés
feltételei hasonlóak az eredetvédelemre és a hagyományos különleges tulajdonságokra vonatkozó rendeletben rögzítettekkel. A magyar gyűjtemény létrehozásának jogi hátterét az 1998-tól hatályos EU-komform rendelet biztosította.
Az 1/1998. (I.12.) FM rendelet értelmében a hagyományos különleges tulajdonság, az élelmiszerhez felhasználást hagyományos nyersanyagból, hagyományos
előállítási módból és összetételből tevődik össze és ennek tanúsítását az FVM
látja el. Így született meg 2001-ben a magyar „Hagyományok – Ízek – Régiók”
(HÍR) gyűjtemény, amely 300 hagyományos és tájjellegű élelmiszert tartalmaz.
Minden bizonnyal a HÍR gyűjtemény is szerepet játszik a Hungaricum törvény megalkotásában, a magyar nemzeti örökség piramis felállításában.
Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy
A FATOSZ 1994-ben kidolgozott napraforgós szálláshely minősítő rendszerét, többször kis mértékben módosítottuk, csiszoltuk. Mint ahogy előzőkben
említettem, a mi rendszerünket vette át a 110/1997. Korm. rendelettel az akkori
kormányzat, önminősítést előírva. A mi tagjaink közül 2010-ben több mint 1400
falusi szállásadó rendelkezett napraforgós FATOSZ minősítéssel. Ez a civil,
szakmai minősítő rendszer egyedüli volt a különböző kereskedelmi szálláshelyek esetében.
Így mikor a 239/2009. Korm. rendelet a kereskedelmi szálláshelyek üzemeletetési engedély megszerzésének kérdéskörét rendezte, jelezte, hogy a minősítés kérdését külön kívánják meghatározni. Ennek előkészítése során, még 2009ben az Önkormányzati Minisztérium – akkor oda tartozott a turizmus – a
FATOSZT kérte fel a falusi szálláshelyek Nemzeti Tanúsító Védjegy rendszerének kidolgozására. Természetesen ezt vállalva, saját rendszerünket, tovább
fejlesztettük a minőségi és a komplexebb követelmények irányába, s még lógónkat is átengedtük, hogy minél zökkenő mentesebben lehessen, bevezetni az
új rendszert. Ami 2011. szeptember 1-vel meg is történt. A FATOSZ továbbra
is a minősítés operatív lebonyolítója, nyilvántartója és az éves ellenőrzések is az
ő feladata lesz.
A védjegy szabályzati rendszer kidolgozása során az alábbi szempontokra
koncentráltunk.
A falusi és Agro turizmusról is – mint minden turizmusról – mindenkor egy
adott helyen, térségben, megvalósuló jelenségről beszélhetünk csak. Itt is, vagy
talán itt még fokozottabban van jelentősége a tájnak, a természeti adottságoknak, amit természetesen az ember által létesített építmények és agrártevékeny48
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ségek kiegészítenek. A kettő együtt jelenti a fogadóhelyet és környezetét, ami
vitathatatlanul alapvető jelentőségű a turizmus vonzerői között. Ezen a téren sokat számit a földrajzi fekvés, a táj adottságai, domborzata, talajösszetétele, flórája és faunája, természetes vizei, különleges természeti adottságai, a
települések, falvak, lakóépületeik, esetleges különleges történelmi építményeik,
kastélyaik, templomaik, az agráriumba beépülő tanyák, s mindezek környezete.
Külön említenünk kell a falvak, települések megközelíthetőségét is. Ez is nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen.
Ugyancsak fontos tényező, s egyben vonzerő is, maga a falusi szállást adó
épület is. Nem véletlen, hogy a falusi szálláshelyek napraforgós minősítő kritériumában külön is hangsúlyt fektetünk az épület formájára, stílusára, megjelenésére, és állapotára. Felértékelendő a népi építészet és a falusi hagyományokat
megvalósító épületforma.
A vendégszobák, lakrészek és a vendégházak belső tagoltsága, felszereltsége is komoly szerepet tölt be a minősítési rendszerben. Külön hangsúlyt kap a
vizesblokk, a konyha, étkező, valamint az egységes, ízléses, stílusos berendezés.
A vendégelszállásolás tárgyi feltételei után növekvő hangsúlyt kaptak a
szolgáltatások. Az étkezési, parkolási és a szabadban való pihenési lehetőségek
mellett, a saját, a helyi és térségi programlehetőségekre is az eddigiektől nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
A falusi szállásadóknál a személyi felkészültség, hozzáállás, kommunikációs készség és az összefogás szükségességének felismerése, a helyi, vagy a megyei falusi turizmus szervezetbe való tagság alapkövetelmény lett.
A napraforgós minősítő rendszer újdonsága, hogy a falusi szálláshelyek
alap követelményének növelése mellett bevezetésre került – éppen a falusi és
agroturizmus komplexitása miatt – a falusi szálláshelyek fakultatív kínálatának
– minősítéstől függő – követelményrendszere.
A fakultatív szolgáltatási követelményrendszer, a turisták szükségleteihez,
valamint vidéken, falvakban nyújtható szolgáltatásokhoz igazodnak az alábbi
csoportosításban:
 gasztronómiai szolgáltatások
 szórakoztató játékok
 gyermekbarát szolgáltatások
 tanya, vagy biogazdaság
 gyümölcsöskert – fűszerkert
 egyéb hasznos konyhai gépek
 szabadtéri sporteszközök és játékok
 vidéki-falusi aktív turizmus eszköze
 relaxációs eszközös
 egyéb szolgáltatások (hosszú sora)
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A minősítés új követelményei egy minőségi fejlődést indítottak meg, s lehetővé tették a falusi szállásadó tevékenységeken belül a specializálódás beindulását.
Az alábbi táblázat, jól szemléltetik a vidéki gazdaság, a vidéki-falusi turizmus kínálati szegmenseit és azok sokszereplős összefüggéseit.
A falusi turizmus
speciális termékei
I. A vidék természeti Aktív üdülés falun
értékei
(kerékpározás, horgászat, vadászat, természetjárás, túrázás)
Üdülés lovasudvarban
Környezetbarát vendéglátó porta (ökoporta)
(helyi termékek, természeti értékek)
II. A vidék tárgyi és Hagyományok vendégfogadó portája
szellemi öröksége Csoportok vendégháza a falusi portán
Falusi életmód ifjúsági porta (célcsoport
bekapcsolódása a mezőgazdasági munkába)
Gyermekbarát vendéglátó porta
III. Az agrárium ér- Egészségporta (gyógynövények, biotermétékei és termékei kek, reform életmód, egészséges helyi élelmiszerek)
A „falusi vendégasztal”
(gasztronómiai élmények, helyi termékek)
Üdülés borosgazdánál
(falusi turizmus a borutak kínálatában)
Attrakciók

IV. Speciális
ajánlatok

Fogyatékkal élők üdültetése falusi portán
(kombinálható a hagyományok-,
az egészség-, a falusi vendégasztal porta,
a lovasudvar,
a borosgazda ajánlataival)

Kapcsolódó vidéki
turizmus terméktípusai
Természetjárás
Kerékpáros turizmus
Horgászat, vadászat
Lovas turizmus
Agroturizmus
Ökoturizmus
Kulturális turizmus
Ifjúsági turizmus
Agroturizmus

Egészségturizmus
Agroturizmus
Agroturizmus, borturizmus és tematikus, helyi
termékutak
Egészségturizmus
Agroturizmus
Lovasturizmus
Kulturális turizmus
Ökoturizmus

(Csizmadia – Szabó)

Így lehetővé vált, hogy a falusi vendéglátó porták két-három speciális kínálatra szakosodjanak:
a) Aktív üdülés a falusi portán (kerékpár, horgászat, vadászat, természetjárás)
b) Egészségporta
c) Üdülés bébi- és gyermekbarát vendégházban
d) Üdülés lovas tanyán (lovaglás, kocsikázás)
e) Üdülés kerekes székes és mozgáskorlátozottakat fogadó vendégházban
f) Falusi életmód ifjúsági porta (agráriskola, csoportok vendégháza)
g) Üdülés boros gazdánál
h) Bioporta / Ökoporta
i) Hagyomány/örökség porta
j) A „falusi vendégasztal” vendégfogadó porta
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A Nemzeti Tanúsító Védjegy rendszer működtetésében a FATOSZ-nak továbbra is jelentős szerepe van!

A FATOSZ jövőbeni törekvései
(Idézet a FATOSZ 2010-2020 stratégia összefoglalásából)
A falusi és agroturizmus olyan komplex tevékenységgé fejlesztendő, ami a
települési és kistérségi szinten egymásba kapcsolódó turisztikai szolgáltatások
rendszerét alakítja ki, és ezzel a fenntartható vidéki turizmusfejlesztést ösztönzi.
Lehetőséget adjon a vidéki emberek megélhetőségének biztosítására, helyben
maradásukat segítse, valamint hozza létre a városok és a falvak egészséges kapcsolatrendszerét. A turisztikai szolgáltatókkal, civil szervezetekkel együtt működve, közös marketing munkával, a falvaknak nagyobb esélyük legyen a
felzárkózásra, a termékeik közös értékesítésére.
A falusi turizmus tagjainak, az eddigi tapasztalataikat összegezve, fel kell
ismerniük, hogy az alapok lerakása, a fogadási feltételek megteremtése után további összefogásra van szükség. Össze kell fogni a vidéki/falusi turizmusban
minden szolgáltatót. Csak így lehetséges vonzerejük növelése és szélesítése,
aminek következtében hosszabb ideig marad a vendég a faluban és a térségben,
ahol élményeket szerezhet, igénybe vehet többféle programot, szolgáltatásokat,
otthonosan fogyaszthat, és közvetlen megvásárolhatja az ott megtermelt friss
termékeket, házias készítményeket és helyi kézművesek termékeit.
A fent vázolt célok segítik a vidéken a munkahelyteremtést (önfoglalkoztatás, kisegítés, alkalmazás, direktértékesítés, stb.), a szociális támogatások igénycsökkentését, a falusi turizmus gazdaság kifehérítését, és ezeken keresztül,
végeredményében a költségvetés bevételeinek növelését.
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A szükséges fejlesztési súlypontok
Jogi és pénzügyi háttér biztosítása
A falusi és agroturizmus a vidék fejlesztésében, főleg számos elmaradott
térség életében és túlélésében, a jövőben is nagy szerepet játszik, különösen a
munkahely teremtő szerepe jelentős.
- Fontos feladat a falusi turizmusban szolgáltató természetes magánszemélyek adózásának könnyítése.
- Helyre kell tenni a falusi szállásadás és a falusi turizmus fogalmát, egyöntetű értelmezését.
- Újra ki kell adni a falusi és agroturizmus egyéb szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet.
- Biztosítani kell, a vidéki turizmus gazdaság kifehérítését, amelyek egyben, elsősorban a szociális támogatások csökkenésén keresztül, a költségvetés bevételeinek növelését is jelenti.
- Pályázatokkal kell segíteni a meglévő Falusi szálláshelyek minőségi fejlesztését és a helyi termelés beindításához kis szatócsboltok, árusítóhelyek (Bauerladen-ek) létrehozását, valamint a helyi piacok újraindítását.
- Ugyancsak pályázatokkal kell segíteni a vidéken, turizmusban szolgáltatók szakmai, civil szervezeteinek működését.
Szervezettség és együttműködés
A falusi turizmus csak piaci alapú szemlélete mellett fejlesztendő, ahol a
vidéki értékek a különböző piaci szegmensek értékelésére alapozhatók.
- Hazai vonatkozásban tovább kell bővíteni a vidéki turizmusban szolgáltató szervezetekkel, érdek-képviseletekkel az együttműködési megállapodásokat. hogy kialakulhasson országos vidéki/falusi turizmus
klaszterrendszer.
- Segíteni kell szakmai képzéssel, tanácsadással, minősítésekkel a meglévő
és jövőbeni falusi szolgáltatókat.
Marketing tevékenység erősítése
A belföldi turizmus fejlesztése, kívánatos növelése céljából erősíteni kell a
marketing tevékenységet.
- Széles körűen, klaszterszerűen be kell vezetni az on-line foglalási rendszert.
- Fontos a Kárpát – medencében működő, falusi turizmust népszerűsítő,
falusi turizmussal foglalkozó szervezetek többnyelvű, közös honlapjának
kialakítása és működtetése.
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- Szükséges egy Központi Információs és Marketing feladatokat ellátó Falusi Turizmus Program Iroda működési feltételeinek megteremtése
- Az új Széchényi Pihenőkártya falusi turizmusban való elfogadtatásához
az internetes kapcsolaton túli, más egyszerű ügyintézést igénylő kérdéseinek rendezése.
- A Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer általánossá tétele és ügyintézésének egyszerűsítése.
- A helyi vidéki/falusi termékek és szolgáltatások termékmárkává való
kialakítás
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A HELYI SZINTŰ TDM SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK
ALAPELVEI ÉS GYAKORLATA ORFŰ PÉLDÁJÁN
GONDA TIBOR1 – SPIEGLER PATRÍCIA
A desztináció menedzsment a turizmus tervezésének és szerveződésének
újrahangolását jelenti. Alapvetően azt a célt követi, hogy az üdülőterületek versenyképességét kooperatív problémamegoldás révén erősítse. A desztináció
menedzsment teljes hatását csak akkor képes kibontakoztatni, ha tartós kooperációs- és irányítási folyamattá tud alakulni. Jelen írás az Orfűi TDM Szervezet
sikeres munkáján keresztül mutatja be a TDM alapelveinek érvényesülését a
gyakorlati munka során.
1. A TDM szervezet működésének alapelvei
A desztináció menedzsment gyakorlatának hazai megközelítését tükrözi a
„TDM Működési Kézikönyv” (Lengyel M. 2008), amely szerint a desztinációnak
képesnek kell lennie a turisták vonzására, majd a szükségleteiket kielégítő valamennyi szolgáltatás nyújtására. A desztináció ebben az értelmezésben lényegében a komplex turisztikai terméket felkínálni képes térség egésze, a kínálat
helyszíne. A TDM a desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait
egységben, komplex módon kezelő partnerek (önkormányzatok, vállalkozások,
szakmai és civil szervezetek stb.) hosszú távú, szervezett együttműködése annak
érdekében, hogy a turista élményét, illetve a turizmusból származó hatásokat
optimalizálja a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. A TDM a
turizmus rendszerének egészét átfogja, mivel a turisztikai kereslet és kínálat
meg-megújuló összhangját igyekszik megteremteni, továbbá a turizmus irányításának valamennyi alapvető feladatát ellátja, mert a tervezés, fejlesztés, marketing, szakmai képzés és adminisztráció egymást feltételező tevékenységek a
sikeres turizmus megteremtése érdekében (Aubert A. et al. 2010). A TDM célja,
hogy a desztinációban fenntartható és versenyképes turizmusrendszert alakítson
ki és működtessen (Lengyel M. 2008).
A TDM szervezet működésének alapelvei Lengyel M. (2008) szerint:
 Alulról építkezés. A TDM szervezeti rendszert nem lehet felülről létrehozni, viszont szükséges onnan ösztönözni. A kiépítést alulról kell kezdeni, ahol közvetlen a szereplők (vállalkozó, önkormányzat) részvétele.
A további szintek (térségi, régiós) ezen szereplők érdekei és képviselete
alapján alapozhatók meg.
1
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 Partnerség. A szervezet csak több partner összefogásával hozható létre.
 Önálló cselekvőképesség: pénz és kompetencia. A cselekvőképességhez
szükséges jogi és alapvető gazdasági, pénzügyi környezetet biztosítani
kell a szervezetek számára, mely a cselekvőképességet lehetővé teszi.
 Professzionalizmus (szakértelem). A rendszer működtetése csak megfelelő
szintű szakértelem jelenléte (turisztikai, illetve térségi menedzsment) esetén
lehetséges. Ehhez folyamatos oktatás és szemléletformálás szükséges.
A TDM szervezet alapköve a partnerség, amely alulról építkezve valósul
meg. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a TDM a helyi és térségi együttműködési képesség próbája és versenye (Horkay N. 2009). A vendég a desztinációt
mint egységet érzékeli, és összességében értékeli, ezért is fontos a rendezettség,
amely a desztinációnak, mint piaci versenyegységnek az alapját adja. A menedzsment feladata ennek az egységnek a megteremtése a szolgáltatók, illetve a
háttérterületeik közötti horizontális és vertikális integráció kialakításának ösztönzésével. A TDM kiemelt feladata az érdekkülönbségek harmonizálása és az
érdekképviselet, hiszen különböző érdekcsoportok területén helyezkedik el.
A szervezet a szolgáltatók, a piaci érdekcsoportok, a nyilvános érdekcsoportok
és a lakóközösség keresztmetszetében áll, amelyek között a desztináció turizmusának érdekeit kell szolgálnia (Aubert A. et al. 2010).
A menedzsment szervezet működését befolyásolja a hatékony szervezeti
keret, a hozzáértő szakértői háttér, az optimális finanszírozás és a megfelelően
szervezett feladatellátás. A TDM szervezet a desztinációt úgy menedzseli, mint
egy stratégiai üzleti területet (termék-piac kombináció), amely önállóan tervezhető, jól körülhatárolt piacra irányul. A TDM a desztináció szolgáltatói számára
olyan szinergiát szabadít fel, amellyel a versenyképességüket növeli. A TDM
szervezet fenntarthatóságának az egyik kulcskérdése az, hogy milyen szolgáltatásokat – milyen minőségben – képes nyújtani, hiszen a tagok, a turisztikai
szolgáltatók az így létrejövő előnyök miatt hozták létre a menedzsmentet, valamint ezáltal hivatott a szervezet a desztináció lakosságának és a desztinációba
érkező turistáknak a jólétét szolgálni. A tagdíjak és az önkormányzati támogatás
mellett a saját bevételt generáló szolgáltatások jelentik a TDM legfontosabb bevételi forrásait, biztosítják a gazdasági fenntarthatóságát. A TDM által nyújtott
szolgáltatások széles palettán mozognak, a stratégiai tervezéstől és a piackutatástól kezdve egészen az eladásig: stratégiai és operatív tervezés, piacelemzéspiackutatás, termékfejlesztés, eladás, értékesítés, touroperátori feladatok, turisztikai szolgáltatások, foglalási rendszerek, rendezvények, konferenciák szervezése, integrált marketingkommunikáció, információs szolgálat, turisztikai
informatikai rendszer működtetése stb. (Piskóti I. 2007).
A következőkben a fent nevezett működési alapelvek megvalósulását mutatjuk be az orfűi TDM szervezet gyakorlatán keresztül.
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2. Az orfűi turisztikai desztináció kínálata és kereslete
Az orfűi turisztikai desztinációban a helyi TDM szervezet tevékenysége
négy településre terjed ki: Orfű, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája. A négy településen összesen mintegy 1600 fő él, ebből közel 900 lelket számlál Orfű a
kisvárosnyi, 445 hektáros belterületén. Orfűn a 2010-es adatok szerint 186 magánszálláshely található, összesen 850 férőhellyel, míg a további 36 kereskedelmi szálláshely mintegy 2000 (ebből a kemping 1200) fő befogadására alkalmas
kapacitással rendelkezik. Orfű szállásain 2010-ben 61 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Ezek az adatok mutatják, hogy méltán beszélhetünk turisztikai célterületről, ahol a települések életében igen fontos szerepet tölt be a turizmus.
Az orfűi desztinációt az 1960-as és 1970-es években tudatosan formálták
egységes üdülőterületté. A pécsi emberek rekreációs igényei hívták életre az
orfűi tórendszert. Csak ennek kialakításával vált ismertté Orfű, ekkortól beszélhetünk a turizmus elterjedéséről. A térség idegenforgalmi vonzerejét megalapozta az 1957-ben megnyitott Abaligeti-barlang is. Az Orfűi-tó és a Pécsi-tó
mellett kezdetben kisméretű üdülőtelkeket és horgásztanyákat hoztak létre, míg
a Pécsi-tó nyugati oldalán a gazdálkodó szervek és intézmények vállalati nyaralóikat alakították ki (pl. Mecseki Ércbányászati Vállalat, szénbányászok vagy a
Vízügyi Igazgatóság üdülője). Az erdő szélén diáktáborokat létesítettek. A térségben igen magas a másodotthonok, hétvégi nyaralók száma, a kiépített magán
üdülőházak igen változatos képet mutatnak (Tüskés T. 1986).
Az orfűi térségben a rendszerváltás után jelentősen csökkent a vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken (1. ábra). A településeken az 1980-as
években még virágzó turizmus fokozatosan vesztette el vonzerejét, vendégkörét.
Ennek számos oka lehet, ám többek között a turizmus megváltozott kereteit kell
figyelembe vennünk: a korábbi „szociálturizmus” megszűnése fontos piacvesztést eredményezett, ami jelentősen visszavetette a vendégforgalmat (pl. ifjúsági
turizmus visszaesése, vállalati üdülők funkcióvesztése, a kemping turizmus erőteljes csökkenése stb.). Az üdülési csekk bevezetése újra fellendítette a belföldi
vendégforgalmat, ennek következményeként jelentkeztek a 2000-es évek elején
az újabb „csúcsévek”. 1999-től megjelenik a magánszálláshelyek regisztrált
vendégforgalma is, ami pont a 2000-es évek csúcsába kapcsolódik be, és amelyet kisebb vendégforgalom csökkenés követ. Az első visszaesés 2004-ben volt,
ez az akkori nyár kedvezőtlen időjárási körülményeinek a hatása (ez is jelzi az
erős szezonalitást), de ezt követően évről évre nőtt a vendégek száma. 2008-ban
mélyponton volt Orfű turizmusa, ami a gazdasági válság következményei mellett a Pécsi-tó medermunkálatainak utóhatásával magyarázható. A tó leengedését és a munkálatokat 2006 őszén kezdték, így arra a szezonra már nem volt
hatással, a 2007-es évben pedig a munkálatok ellenére megnyílt a strand, de
nem a szezon teljes időszakára. 2008-ban a strand már nem nyitotta meg kapuit
a turisták előtt, ez a legfőbb oka a vendégszám csökkenésnek. A 2009-es évben
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továbbra is zárva tartott a strand – üzemeltető hiányában – ezért ez az év sem
hozott jelentősebb növekedést. A 2010. évben megnyitott a strand és Orfűn került megrendezésre az EFOTT, ami hozzájárult a vendégforgalom erős növekedéséhez. Láthatjuk, hogy a turizmus szereplőinek összefogása, a turisztikai
egyesület létrehozásának gondolata a 2008-2009-es években egybeesett a
desztináció egyik mélypontjával.

1. ábra. Vendégéjszakák számának változása Orfűn, 1989-2010. Forrás: KSH

Orfűt a dél-dunántúli idegenforgalmi régió legnagyobb vendégforgalmat
lebonyolító települései között tarthatjuk számon, ám a desztináció másik, egykor vonzó települése, Abaliget már nincs ezek között. Orfű jelentős belföldi
vendégforgalmat bonyolít le, e tekintetben a régióban és Baranya megyében
egyaránt a 3. helyen szerepel Pécs és Harkány után, ám a külföldi vendégforgalom tekintetében igencsak elmarad az élmezőnytől (KSH adatok alapján).2
Az elmúlt években számos turisztikai fejlesztés valósult meg az orfűi
desztinációban. Ezek közé tartozik a Malommúzeum felújítása, az Orfűi Tájház
és a Kemencés Udvar kialakítása, a Mecsek gyöngyszemei projekt keretében a
Mecsek Háza létrehozása, a Pécsi-tó rehabilitációja, a Tekeresi és Csermaaljai
tanösvények kialakítása, az Abaligeti-tó ökológiai tisztítása és az Abaligetibarlang környezetének rendbetétele. 2010-ben Baranya megye egyik legnagyobb beruházása valósult meg Orfűn. A Baranyai Élménykörút három projektje érinti a desztinációt: az Aktív Víziturisztikai Központ, az Aquapark és a PécsOrfű-Abaliget kerékpárút.

2

Habár Orfű a 3. legkedveltebb úti cél mind a régióban, mind a megyében, vendégforgalmi részesedése ehhez
képest kevés, mindössze 4-6%. Abaliget részesedése elenyésző, még az 1%-ot sem éri el.
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Az orfűi desztináció főbb vonzerői élménycsoportokba rendezhetőek:
- A rekreációt szolgálják a vízhez kapcsolódó kínálati elemek (Aktív Turisztikai Központ, Aquapark, tórendszer, horgászat stb.) és az aktív turisztikai kínálat (lovaglás, Pécs-Orfű kerékpárút, természetjárás stb.);
- Az ökoturisztikai kínálat elemei, a természeti vonzerők a Mecsek karsztos
formavilágához, az ehhez kapcsolódó barlangrendszerhez kötődnek
(DDNP, Nyugat-Mecsek Tájvédelemi Körzet, Mecsek Háza, Abaligetibarlang, Vízfő-forrás stb.);
- Az örökségi, kulturális értékek közé sorolhatóak a helyi védettséget élvező régi lakóházak (pl. Orfű-Tekeres látképe, Kovácsszénája ősi halmazos
településszerkezete), az Orfűi Tájház és Kemencés Udvar, az Orfűi Malommúzeum, valamint a medvehagymához kapcsolódó gasztronómiai kínálat és a hagyományőrző rendezvények;
- Orfű országos ismertségre tett szert a Fishing on Orfű zenei fesztivál révén;
- Orfű és Abaliget ifjúsági szálláshelyei és megfelelő programkínálata révén kedvelt úti célja osztálykirándulásoknak, táboroknak.
3. Az alulról építkezés és a partnerség érvényesülése az orfűi TDM
szervezetben
A 2005-ben elfogadott Nemzeti Turizmus Stratégiában (Gonda, 2005) jelent meg a TDM Szervezetek létrehozására vonatkozó célkitűzés. Ezt megértve
és azzal azonosulva, turisztikai vállalkozók egy köre elkezdte szervezni a későbbi TDM munka sikeres alapját jelentő turisztikai egyesületet. A partnerség
és az alulról építkezés elvét figyelembe véve az Orfűi Önkormányzat folyamatosan biztosította a szükséges segítséget, de nem vette át a kezdeményezést és
az irányítást a turizmus szereplőitől.
Az Orfűi Turisztikai Egyesület eredetileg azzal a céllal alakult, hogy helyi
szinten létrehozzon egy olyan TDM szervezetet, mely Orfű turizmusát fogja
össze. Ebből kifolyólag az alapító tagok között kizárólag orfűi vállalkozók,
szolgáltatók, lakosok és az Önkormányzat találhatóak. A lehetőségeket átgondolva azonban a tagságot a következő évben kibővítették a település körjegyzőségéhez tartozó további 3 településsel és szolgáltatóival, így került a tagok közé
Abaliget, Kovácsszénája és Husztót. Az alakuló ülésen, 2008. 09. 30-án 19 alapító tag vett részt az alábbiak szerint:
 1 önkormányzat
 7 vállalkozás
 5 vállalkozó magánszemélyként
 5 nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány)
 1 Kht.
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Az alulról jövő kezdeményezés jegyében az Orfűi Turisztikai Egyesület
tagsága nyitva állt és áll az alapítást követően is minden olyan szervezet, vállalkozás előtt, amely csatlakozni kíván a szervezethez.
A jó időzítésnek és az elnökségi tagok kiemelkedő pályázati tapasztalatainak
köszönhetően a Dél-dunántúli Régióban elsők között nyert támogatást a TDM
Szervezet megalakításához és működtetéséhez az egyesület. A lendületes és
eredményes munkavégzést az is segítette, hogy a TDM alkalmazottakat pályázati
úton, kizárólag a szakmai felkészültséget alapul véve választotta ki az elnökség.
Az elmúlt évek eredményének talán a két legkézzelfoghatóbb indikátora a
dinamikus taglétszámbővülés, és az, hogy a 2012-13-as évre is sikerült a második pályázati kiírásból újra támogatást nyerni.
2012 februárjában már 51 tagja volt a szervezetnek (2. ábra) és a tagok
igen magas százalékban reprezentálták a desztináció turisztikai kapacitását.

2. ábra. Az Orfűi Turisztikai Egyesület tagjainak megoszlása (saját szerkesztés)
Egy másik felosztás szerint az egyesület tagsága az alábbi szektorokba
sorolható:
- Önkormányzati 5 tag
- Önkormányzatú tulajdonú cég 1 tag
- Civil szektor 8 tag
- Magánszemély 5 tag
- Vállakozói szektor 32 tag
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Ebből a besorolásból is látszik, hogy a helyi turisztikai vállalkozások
képezik a tagság 62,7%-át. Másik figyelemreméltó tény, hogy az egyesület a
civil szférában is betölt egyfajta integrátori funkciót azáltal, hogy a helyi civil
szervezetekből (6 egyesület és 2 alapítvány) nyolcat tagjai sorában tud.
A munkaszervezet kialakítása során tudatosan figyeltek arra, hogy egy olyan
jól átgondolt irányítási struktúra alakuljon ki, amelyben a TDM-ek korábbi leírt
működési elvei maradéktalanul érvényesülni tudnak (3. ábra). A TDM
szerevezeti felépítésének egyik egyedi sajátossága, hogy aktívan épít az elnökségi
tagok személye közreműködésére oly módon, hogy minden egyes elnökségi tag
egy fontos területre szerveződött munkabizottságot vezet (látogatómenedzsment-,
termékfejlesztési-, marketing-, és jogi-munkabizottságok.) A munakbizottságokban magától értetődően részt vehetnek a tagok, de az elnökök felkérésére külső
szakemberek és más érintettek is részt vettek.

3. ábra. Az orfűi TDM szervezet felépítése. Forrás: Orfűi TDM szervezet
hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program, 2011

A tevékenység társadalmasításának egy másik eszköze volt a workshopok
rendszere. A desztináció turizmusa számára kiemelt jelentőségű témákban,
mindenki számára nyitott formában tematikus workshopok kerültek
megszervezésre (megújult marketing arculat, falusi és magánszállások
minősítése, online foglalási rendszer, helyi termékek stb.).
61

Gonda Tibor – Spiegler Patrícia

Nagyon jó visszhangja volt a szolgáltatói igények felmérésének, amely
során a munkaszervezet tagjai egyéni interjúk és helyszíni látogatások keretében
mérték fel az orfűi turisztikai szolgáltatók TDM-el szembeni igényét, elvárásait.
A szerteágazó tevékenység során jó érzékkel sikerült a különböző érdekeket összehangolni (1. táblázat). Ez részben annak volt köszönhető, hogy a hoszszú távú munka megalapozására nagyon színvonalas, mondhatni tudományos
igényességű tanulmányok születtek az alábbi területeken:
a) a TDM Szervezet hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési programja;
b) az orfűi desztináció versenyképességi és pozícionálási stratégiája;
c) szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv.
1. táblázat. Tagok, érdekcsoportok
Lehetséges lépések
támogatása biztosítására
Érintett Önkormányzatok Turisztikai fejlesztések szakmai
Együttműködés, döntésekbe
kézbe helyezése
bevonás, szakmai működés
Jelentősebb szolgáltatók Turizmus fellendülése, ez által sa- Információátadás, döntésekbe
(tagok)
ját pozíciójuk, bevételük javulása bevonás
Kisebb szolgáltatók
Bevétel növekedés
Információátadás, döntésekbe
(tagok)
bevonás
Helyi lakosok
A desztináció jó hírének kialakítása, Folyamatos tájékoztatás, igényeik fihelyi fejlesztések megvalósulása
gyelembe vétele
FEB
Szabályszerű működés
Tájékoztatás, FEB ülések összehívása
Nem tag szolgáltatók
A desztináció turizmusának
Tájékoztatás
fellendítése
Civil szervezetek (tag)
szakmaiság előtérbe helyezése
Együttműködés
Érdekcsoport

Kulcsérdek

Forrás: Orfűi TDM szervezet hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program, 2011

A tanulmányok készítése során számba vettük a TDM tevékenységében
érintett érdekcsoportok érdekeit. A hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési
programban elkészült egy korszerű stakeholder elemzés is (4. ábra).

4. ábra. Az Orfűi Turisztikai Egyesület kapcsolati hálója. Forrás: Orfűi TDM szervezet
hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program, 2011
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A nagy kör a belső kapcsolatokat tartalmazza, melyben megtalálhatók a
szervezet közvetlen stakeholdereit tartalmazó kisebb körök (jelentősebb szolgáltatók, kisebb szolgáltatók, elnökség, FEB, helyi lakosok), valamint a külső kapcsolati rendszert is felvázoltuk a körön kívülre.
4. Az orfűi TDM stratégiai céljai a partnerség elvei mentén, Orfűi TDM
szervezet hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program, 2011 szerint
1. Szemléletformálás: az orfűi TDM szervezet működésének legfőbb feltétele, hogy biztosított legyen a desztináció lakosságának, turisztikai szolgáltatóinak, kiemelten az egyesületi tagoknak a bizalma és támogatása a szervezet
irányában. Ezért az első számú feladata a TDM-nek megteremteni azokat az
emberi, társadalmi alapokat, amelyekre építhet a tevékenysége és a fejlődése során. Ez magában foglalja a közös identifikációs pont kialakítását, a bizalomépítést, az együttműködési hajlam és a kooperatív üzleti kultúra felélesztését,
valamint a szervezet munkatársainak folyamatos képzését is – ők azok, akiknek
a szemléletváltozásban irányt kell mutatniuk.
2. Szervezeten belüli partnerség építése és fejlesztése: az Orfűi Turisztikai
Egyesület tagjai között találjuk a település főbb szállásadóit, vendéglátóhelyeit
és a turizmussal kapcsolatban álló civil szervezeteket is. Ebben a belső hálózatban az orfűi TDM szervezet feladata a tagok közötti belső kapcsolatok koordinációja. A TDM megteremti ennek alapjait, amikor egymás mellé ülteti le a
szolgáltatókat és workshopok, megbeszélések keretében közös ötleteket és projekteket generál, illetve felvállalja azokban a koordináló szerepet. A szervezet
hosszú távú célja, hogy kialakuljon az együttműködés magas foka a
desztinációban, és abban lehetőség szerint minél több, a desztinációban érdekelt
turisztikai szolgáltató vegyen részt. Az egyesület ki kívánja alakítani a hatékony
együttműködés kereteit.
Az együttműködés területei:
- A marketing és a vendégeknek nyújtott szolgáltatások. Ide tartoznak többek között az eladásösztönző és imázsformáló tevékenységek, a közös kiadványok, kiállításokon való közös részvétel, közös csomagajánlatok és
azok közös értékesítése, tematikus kínálati csoportok kialakítása, a nyitva
tartási idők egyeztetése, minőségi standardok kialakítása, közös és egyeztetett rendezvénynaptár, közös piackutatás, turisztikai adatbázis, közös informatikai rendszer stb. Ez a terület rövid és középtávon befolyásolható
és igen hatékony.
- Az infrastruktúra. Ide sorolhatóak az infrastrukturális, kiemelten a turisztikai infrastruktúrára vonatkozó tervezési és a fejlesztési együttműködések, a desztináció úthálózatának javításától kezdve egészen az ingatlanok,
attrakciók terén létrejövő közös beruházások és közös üzemeltetés kiala63
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kításáig. Ide soroljuk a termékfejlesztést is, aminek célja közös termékek
létrehozása, ahhoz adott esetben befektető/partner szervezése. Ez inkább
hosszabb távon befolyásolható, mivel nehéz döntési mechanizmus áll
mögötte, ám gazdaságilag ez a leginkább releváns, megtakarítást és minőségjavulást válthat ki.
- Szervezet. Itt meghatározóak a közös működtetés jogi keretei, az érdekeltségi rendszer, a feladatmegosztás, a szervezeti struktúra és humán erőforrás, valamint a pénzügyi kontroll. Ennek a területnek az átláthatóságát
biztosítani szükséges, gyakori kapcsolatot, állandó kommunikációt, flexibilitást igényel.
3. Szervezeten kívüli partnerség építése és fejlesztése: az orfűi TDM szervezet fejlődésének következő fázisa, hogy megtalálja a helyét és a szerepét a térségi,
a regionális és az országos TDM hálózatban. Ennek jelenleg aktuális kérdése a
térségi TDM megalakulásában betöltendő szerep. Ezzel összefüggésben is hangsúlyos, hogy a turizmus szakma szervezeteivel közvetlen kapcsolatban álljon az
orfűi TDM, valamint kitekintése legyen a nemzetközi példákra és folyamatokra.
A térségi szint létrehozására is megtörtént az első lépés: a pécsi TDM Szervezettel az Orfűi TDM közös nonprofit kft-t hozott létre. Így a két helyi TDM Szervezet megteremtette a leendő térségi TDM munkaszervezetének a jogi, formai
kereteit. Sajnos mindezidáig pályázati kiírás hiányában nem történt továbblépés.
5. Az önálló cselekvőképesség és a professzionalizmus megteremtése az
orfűi TDM szervezetben
A TDM szervezet négy település alkotta desztinációban fejti ki tevékenységét, a 2010-es évben 2,5 saját főállású munkavállalót (1 fő TDM menedzser,
1 fő projekt-asszisztens és marketing menedzser, 0,5 fő rendezvényszervező) és
két fő önkormányzati alkalmazásban lévő munkavállalót (1 fő Tourinform Iroda
vezetőt és 1 fő irodai/projektasszisztenst) alkalmazva. Rajtuk kívül két fő gyakornok munkája is támogatta a szervezet tevékenységét a nyári hónapokban.
A TDMSZ működésének biztosítását és a hosszú távon való fenntarthatóságát elsősorban a tagok befizetései biztosítják. Ezen kívül természetesen nem
elhanyagolható a saját szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel, melynek
részaránya folyamatosan növekszik majd a piaci bevezetést és megismerést követően. A TDM annak érdekében, hogy fenntartását biztosítsa, üzleti alapon
tervezi különböző szolgáltatások bevezetését.
Jelenleg a szervezet működéséhez a források három területről tevődnek
össze, egyrészt a tagok által vállalt tagdíjakból, melyek között jelentős hányadot
képviselnek az önkormányzatok (Orfű), másrészt az új szolgáltatások értékesítésből, harmadrészt egyéb bevételekből, pl. pályázatokból, adományokból és
szponzori bevételekből. Az így befolyt összeg biztosítja a szervezet hosszú távú
fenntartását és sikeres működését.
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A kiadások oldalát tekintve a legjelentősebb a négy alkalmazott bérköltsége, mely az éves költségvetés több mint felét is kiteheti. További jelentős tényező a mindennapi működés során felmerülő rezsiköltségek, banki és
kommunikációs költségek.
A TDM szervezet tevékenységében fontos egy olyan szolgáltatási portfólió
meghatározása, ami a stratégia célok figyelembe vételével határozza meg a
nyújtott szolgáltatások körét, és azokat célcsoport szerint differenciálja, továbbá
vázolja az alkalmazásra ajánlott piaci stratégiát és megmutatja a várható társadalmi-gazdasági hatásokat (2. táblázat).
Ezen szolgáltatási portfólió megvalósítása nem igényel nagyobb beruházást
a TDM szervezettől. A szolgáltatások elindításához sok esetben megfelelő elhatározás, a TDM munkaereje és partneri megállapodások szükségesek. A TDMnek a tagok és a helyi szolgáltatók aktivitására, kreativitására, együttműködésére kell építenie – ezért a legnagyobb kockázat a passzivitás. Az együttműködést
erősítendően a szolgáltatások bevezetését az egész desztinációra vonatkoztatjuk,
hiszen egy közös márka és arculatfejlesztésben (Orfű – Színezd újra az életed),
pozicionálásban gondolkodik a TDM szervezet.
Az eltelt 2 év eredményei és visszajelzései alapján elmondható, hogy a
desztináció újrapozícionálása jó irányba halad. Az új marketing arculat és szlogen általános tetszést aratott mind a szakmában mind pedig a turisták körében.
Az offenzív kapcsolat- és partnerség építésének köszönhetően nőtt a térségen
belül a turizmus szereplői között a kohézió, és a klaszterek segítségével is
eredményesen építi Orfű a régión belüli kapcsolati hálóját (Gonda T. 2008).
Az eredmények az elmúlt időszakban kapott díjakon kívül (2010-ben DélDunántúl Turizmusáért díj a közösségi kategóriában, EKF 2010 Gasztrofaluja,
2011-ben a „Régi értékek – új funkciók” témában kiírt EDEN díjat a „PécsváradPécs-Orfű „Mecseki meglepetések: új értékek – régi terek” című pályázat nyerte
meg, V. Országos TDM Konferencián Egerben a TDM tevékenységének bemutatására kérték fel a szervezetet a best practise szekcióban) a vendégéjszaka szám és
a napi látogató szám érzékelhető növekedésével is nyomon követhetők.
Összegezve tehát megállapítható, hogy a turizmus orfűi szereplői jól éltek a
TDM Szervezet létrehozásának és működtetésének a lehetőségével, és a turizmus irányítás terén a desztináció menedzsment gyakorlatát sikeresen honosították meg az érintett térségben.
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SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZETE
PROF. DR. HANUSZ ÁRPÁD
A teljesség igénye nélkül szeretném tanulmányomban felvillantani azokat
az eseményeket, amelyek a szervezet életében meghatározó erejűek voltak az
elmúlt 20 év során.
Mielőtt a turizmus e speciális területét elemezném, pár elméleti megállapítás, gondolat arról, hogy miért is fontos megyénkben a turizmus fejlesztése és
miért kulcsfontosságú a területfejlesztés és a turizmus kapcsolata.
Az alapfogalmak tisztázása
Az 1989-es „Hágai Nyilatkozat”-al a turizmus fogalmát szélesre tárták,
ugyanis úgy fogalmaztak, hogy a „a turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségleteik kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.”
A turizmus egyszerűbben fogalmazva maga az élet, sajátos sokszínűségével
és teljességével. Utazásaink alkalmat adnak arra, hogy új tájakkal, nevezetességekkel, kultúrákkal, konyhákkal/ételekkel, hagyományokkal, emberekkel ismerkedjünk meg. Kezdetben a turista megelégedett a látvánnyal. Csodálatos
tájak, érintetlen természet vagy különleges természeti képződmény vonzotta turistákat. Mára megváltozott a helyzet a turistának élményre van szüksége. Utazásaink során az élményeink elindítanak belső változásokat, így előbb vagy
utóbb, de fizikai helyváltoztatásunk egy belső utazássá is válik.
A gazdasági válság ellenére a turizmus napjaink egyik legjelentősebb és
legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazata. A XXI. század társadalma a gazdasági fejlődés eredményeként már „turizmus-iparról” beszél. A társadalom és a
gazdaság jövőképével foglalkozó szakirodalmak a XXI. századot a turizmus
századának nevezik. A kutatók arra építik elméletüket, hogy a gazdasági fejlődésnek köszönhetően egyre több szabadon felhasználható pénzeszköz fordítható
a turizmusra, és a multinacionális vállalatok pedig egyre jobban érdekeltek
lesznek a dolgozók rekreációjában.
Globalizálódó, urbanizálódó világunkban a természethez való visszatérés; a
betontengerből, a falanszterből való menekülésvágya erősödik. Nem csoda,
hogy a természetközeli, vidéki élet megismerése iránti érdeklődés – a recesszió
ellenére – növekvőben van egész Európában. A vidéki desztinációk tudják kielégíteni a turisták igényét és a minőségi szálláshely szolgáltatással megteremtődött a turizmus egy speciális ága a „Falusi Turizmus”.
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Minden más turisztikai ágtól megkülönböztethető és bár nagyon sokan próbálták definiálni most én mégis csak azt emelem ki, hogy olyan turisztikai szolgáltatás ahol a turista és a szolgáltató szoros emberi kapcsolatot tud létesíteni és
kölcsönösen hatni egymásra.
Ahhoz, hogy egy adott helyen a turizmus fejlődésnek indulhasson, számos
szereplő együttműködésére van szükség. Ebbe bele tartoznak az állam, az önkormányzatok, a turisztikai vállalkozók, a szolgáltatást-, programot biztosító kulturális intézmények, és azok az oktatási intézmények, amelyek képesek a turizmus
különböző szintű humán erőforrás igényének biztosítása érdekében a képzésbe
aktívan bekapcsolódni. Mindezek együttműködése, és a turisták igényét komplex
módon kielégíteni tudó szakembergárda szükséges ahhoz, hogy egy hely, egy terület, jelen esetben akár a megyénk vonzó turisztikai célponttá váljon.
A megalakulás előzményei és körülményei
Talán nem ilyen komplex gondolkodás jellemezte a Falusi Turizmus megyei szervezetének megalakulása idején a megyében turizmussal foglalkozó
szakembereket, de az elkötelezettségük a téma iránt 20 év távlatából sem
kérdőjelezhető meg.
A megyei szervezet Magyarországon elsőként, 1992. március 11-én alakult
meg azzal a céllal, hogy összefogja, és piacra segítse a megyében működő falusi
szálláshelyeket, védnökséget vállaljon a helyi értékek feltárásában és piacra segítésében. Meggyőződéssel vallottuk, hogy az ország keleti csücskében nincs
más alternatíva, mint a természeti értékek, épített örökségünk és gasztronómiai
hagyományaink megmentése és közkincsé tétele. Igaz, hogy már a két világháború között működött a falusi turizmus hazánkban, de tény, hogy közvetlen tapasztalatunk nem volt a turizmus e speciális ágának működéséről.
Az Országos Magyar Weekend Egyesületet 1929-ben hozták létre, amely
közben átalakult, s az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetséggé és az
1936-ban már 29 megyei osztályigazgatóságot működtetett. Elmondható, hogy a
30-as évektől mintaszerűen – a közigazgatásba beépülve – egy kézben összpontosult rendszer jött létre, amely egyidejűleg végezte az üdülési kereslet felkeltését és a szálláshely kínálatának biztosítását. Az altruista alapon működő
szervezet szakszerű propagandával, szálláshelyek közvetítésével, a vendéglátók
felkészítésével, a szálláshelyek komfortossá tételével és a települések fejlesztésében adott tanácsaikkal érték el eredményüket. Ekkor már 258 községben folyt
a falusi vendéglátás.
A II. világháború azonban hosszú időre megakasztotta ezt a fejlődést.
Az újjáélesztést a Magyar Falusi-Tanyasi Vendégfogadók Szövetsége kezdte el 1989-ben, majd 60 évvel az első kezdeményezés után.
A megyei szervezet megalakítását a korabeli meghívó tanúsága szerint az
akkori főépítész kezdeményezésére 1991 decemberében.
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1. ábra. Szálláshely katalógus borítója 1932-ből

Az alakuló ülés jegyzőkönyve szerint 21 fő vett részt az alakuló ülésen,
akik az alábbi elnökséget választották meg.

A megalakulást követően az volt az ügyvivői testület fő feladata, hogy egyfajta népszerűsítő munkával a vidéki szállásadókat minél nagyobb számban
győzze meg, hogy csatlakozzanak a szervezethez.
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A mennyiségi fejlesztés mellett a másik fő feladatának a testület az akkor
még gyermekcipőben járó marketing munkát tekintette, vagyis a szállások piacra segítését és a turisták minél nagyobb számának a vidékre csábítását a meglévő kínálati elemek vonzerejének hangsúlyozásával.
A megyei szervezet egy éves működése ráirányította a figyelmet egy országos szövetség megalakítására. Erre 1992-ben Hőgyészre összehívott országos
turisztikai konferencia adott alkalmat, ahol javasoltam az országos szövetség
megalakítását. A résztvevők nagy többsége megszavazta a megalakulás elvi tényét és megkezdődött a Falusi Turizmus Országos Szövetség érdemi szervezése, amely 1993 tavaszán, Budapesten alakult meg.
A mennyiség fejlesztések időszaka
A megyei szálláshelyek, szállásadók kezdeti mennyiségi növekedésben bekövetkezett gyors változások után nem sikerült átütő eredményt elérni a turistaszám növekedésében, mert rá kellett döbbennünk arra, hogy önmagában a jó
minőségű szállás és a terület örökség turisztikai emlékeinek bemutatása nem
elegendő ahhoz, hogy megfelelő számú turistát vonzzon a térségbe. Természetesen számtalan más tényező is közre játszott abban, hogy nem volt látványos
fejlődés a falusi vendégek számában.

1. térkép. Települések, ahol falusi vendéglátással foglalkoznak 1996-ban
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A szervezet taglétszáma 1995-re meghaladta a 100 főt és kialakultak azok a
területi koncentrálódások, amelyek alapján a megyét öt kisebb körzetre lehetett
felosztani.
A szatmári, a beregi, a nyíri mezőségi, a nyírségi, rétközi kistérség. A kistérségekben tevékenykedő vendégfogadók aktivitása nagyon eltérő volt és különösen a szatmári és beregi vendégfogadók és polgármesterek látták értelmét a
falusi vendégfogadás fejlesztésének.
A falusi turizmus létjogosultságát alátámasztó egyik fontos ismérv volt az,
hogy képes volt alkalmazkodni a növekvő és csökkenő igényekhez. Ennek az az
oka, hogy a szálláshelyek nem kizárólag üdülési, turisztikai célokra létesültek.
A kihasználtságban jelentkező változások az üdülésben résztvevő családok nagy
részénél a jövedelmet csak kis mértékben befolyásolták, mivel a turizmus számukra nem fő jövedelemszerző, hanem csak jövedelem-kiegészítő üzletág.
Azonban meg kell említeni azt a sajnálatos tényt, hogy a keleti régióban lévő
magas munkanélküliség miatt jó néhány családban a falusi vendégfogadás lett a
fő jövedelemszerző tevékenység.
A férőhelyek tekintetében, míg a megalakulás évében (1992-ben) csak 36
hely volt, addig 1993-ban már 466 szálláshelyet regisztráltunk. Igaz 1994-re ez
a szám valamelyest csökkent, 378 helyre, illetve 1995-re tovább csökkent a
szállásadók száma és a férőhelyek száma is és csak 345 férőhely állt a turisták
rendelkezésére.

2. ábra. A falusi turizmus fejlesztésének organogrammja a programokra építve
(szerk.: Hanusz Á.)
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A mennyiség átcsap a minőségi fejlesztésbe
1996-ban következett be a szervezet vezetőségének gondolkodásában az a
filozófiaváltás, amely abban nyilvánult meg, hogy a megyei falusi turizmus fejlesztésére minőségi hagyományőrző programokat kell szervezni. A falusi embereknek teret kellett biztosítani, hogy bizonyítani tudják tehetségüket a turizmus
programszervezésének, programkínálatának a területén is. Már az ezredfordulón számszerűségében, eredményességében mérhető ez a filozófiai váltás. A fő
gondolat az volt, hogy a természeti értékeket és a néphagyományt ápolni kell, és
amit lehet, meg kell menteni az utókor számára. Később ebből az értékből alakulhatnak az egyes természeti tájak egyedi turisztikai vonzerői.
Ami egykor a megye lemaradást jelentette a periférikus helyzet ekkorra
vonzerővé kovácsolódott. Itt őrződtek meg azok a hagyományok, amelyek az
ország más területén a fejlődés áldozatául estek. 1997-98-ban megkezdődtek
azok a helyi értékteremtésre fókuszáló rendezvényszervezések, amelyek nem
csak a rendezvény idejére irányították a figyelmet az ország keleti szegletére,
hanem a turisztikai szezon meghosszabbítását is szolgálták.
Mind a szatmári mind a beregi, de még a rétközi emberek is birtokoltak
olyan gasztronómiai, építészeti, népművészeti hagyományt, amely önmagában
ugyan nem volt elég ahhoz, hogy turisták nagyobb számát vonzzák a kistérségekbe, de a vonzerők összerendezésével kialakított fesztek már biztosítani tudták a turisták számára a hosszabb tartózkodást a desztinációban.
A rendezvények sorát, mely a terület jellegadó gyümölcsének a feldolgozását tűzte ki célul és az első Szatmárcsekei Szilvalekvárfőző versennyel indított
volna, a pályázati pénzek csúszása miatt a Szatmárcsekei Cinkefőző Versenyben testesült meg …ősze helyett … februárjában.
A rendezvény mintegy szondázása is volt azoknak a szatmári településeknek, akik csatlakoztak a fesztiválok sikeres megrendezéséhez.
Rögtön az első rendezvényre 36 település hozta el kínálatát és készítette el
saját néphagyományának miniatűr bemutatását!
Olyan termékek születtek, amelyek a helyiek számára évszázadok óta ismertek voltak, de nem váltak közkincsé. Nos, e termékek megjelentek a helyi ételkínálatban, és a folyamatosan bővülő gasztronómiai fesztiválok és a néphagyomány
őrző rendezvények pedig országos és esetenként nemzetközi hírűvé váltak.
A gasztrofesztek mint a Falusi Turizmus húzó rendezvényei
Szatmári fesztivál
• Gyarmati vígasságok, Fehérgyarmat
- Honfoglaláskori ételek bemutatója
• Halászléfőző verseny, Túristvándi
- Halfogó verseny, halételek bemutatója
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• Rétes fesztivál, Tiszakóród
- Húzott és kőttésztás rétesek bemutatója
• Túr-parti, Kölcse
- Polgármesterek főzőversenye
• Szilvalekvárfőző verseny, Szatmárcseke
- Szilvalekvár főzés, szilvás ételek bemutatója
• Diófesztivál, Milota
- Dióból készült sütemények, likőrök bemutatója
• „Szenkeparti” nagyvásár, Penyige
- Minden, ami népművészet, néphagyomány
• Cinkefőző verseny, Szatmárcseke
• Kisbíró találkozó, Penyige
• Tőtikés fesztivál, Penyige
• Gömböc fesztivál Kömörő

2. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gasztrofeszt rendezvény színhelyei
(szerk.: Hanusz Á.)

Tematikus gasztronómiai út
• Kis szilvaút: Penyigétől – Panyoláig
• Nagy szilvaút: Vásárosnaménytól – Vásárosnaményig
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3. térkép. Szatmár és Bereg rendezvény helyszínei (szerk.: Hanusz Á.)

A szatmári szilvalekvárt és somlekvárt, a beregi keresztszemest vagy a
paszabi szőttest már nem kell bemutatni az ide látogató turistának, hiszen a termékek az egészséges táplálkozás az esztétikai élmény mellett a megye igazi
ajándékai lettek a turisták számára. Azok az ételkülönlegességek, amelyek a
szegénynek mondott, de nagyon racionálisan gondolkodó egyszerű parasztkonyhák ételei voltak újra kedvelt ételei lettek nemcsak a gasztronómiai fesztiváloknak, hanem előkelő fogadásoknak is. Ma a cinkét, a málékásás töltött
káposztát, vagy a porlós süteményt nem csak megkóstolják a vendégek, hanem
jó ízzel fogyasztják, is mint eleink egészséges ételeit. A néphagyomány alkalmazkodott a megváltozott igényekhez és a berregi és paszabi kézműves termékek a legmodernebb lakások díszeivé is váltak.
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3. ábra. A Szatmári fesztivál logója

Tematizált rendezvények
Különösen fontossá vált a terület társadalmi felzárkóztatásában a falusi turizmus, hiszen azok a rendezvények, amelyek erre az időre már eredményesen
működtek nem csak az egyszeri látogatói létszámot emelték, hanem jelentősen
hozzájárultak a folyamatosan növekvő vendégszám emelkedéshez és a helyi
termékek eredményes értékesítéséhez.
Már nem csak gasztronómiai rendezvények jellemezték Szatmárt és
Bereget, hanem olyan konferenciák, kongresszusok megrendezése is, amely pár
évvel korábban még teljes bizonyossággal állítható nem.
A szervezet vezetősége időközben megújult és 2002-ben új tagok kerültek
be a vezetésbe. A szervezet vezetése folyamatos pályázat írással segítette a
marketing munkát. Éveken keresztül katalógust és kirándulás tervező anyaggal
bővített Falusi Turizmus szolgáltatói tematikus térképet jelentettünk meg.
Mind a helyi mind a vidéki és budapesti turisztikai kiállításokon a szervezet
szóróanyaggal és személyes bemutatók szervezésével fejtett ki egyre hatékonyabb munkát.
Megjelentünk azokon a vidéki vásárokon (Győr, Veszprém) ahonnan mind
küldő területről, jelentősebb turista közönséget és nyaralót vártunk a rendezvényeinkre.
Sikeresen mutatkoztak be a vendégfogadóink a megyei szervezet szervezésében a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szervezett gasztronómiai rendezvényen 2 alkalommal.
Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a Falusi Turizmus megyei szervezetének életében a 2002-2008-as évek a fellendülés évei voltak.
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4. térkép. Szabolcs Szatmár Bereg megye tematizált turisztikai célú
rendezvény helyszínei (szerk.: Hanusz Á.)

Elmozdulás az európai minőség irányába
Az Európai Uniós belépés után jelentős pályázati pénzek érkeztek a megyébe és ennek köszönhetően jelentősen javult a vendégfogadók és a települések minőségi turisztikai infrastruktúrája.
Megváltoztak a minősítés feltételei. A korábbi szövetségi napraforgós minősítést felváltotta a védjegy. A szervezetünk célja, hogy a vendégfogadóink
minél előbb szerezzék meg a védjegy-minősítést. E munkát a megyében 3 szakképzett és gyakorlati tapasztalattal rendelkező minősítő segíti.
Jelentős figyelmet fordítottunk a humán erőforrás képzésére mind belföldön mind pedig határon túli magyarság körében.
Az „Európa Házhoz Jön” program keretében az Uniós csatlakozásunk óta
több mint 50 előadással népszerűsítettük a falusi turizmus vidékfejlesztő hatását. Előadásokat tartottunk Erdélyben, a Felvidéken és Kárpátalján a falusi vendéglátók és érdeklődő vállalkozók számára.
A „Szülőföld program” keretében megszerveztük a határon túli magyarok
falusi turisztikai oktatását Erdélyben, Kalotaszentkirályon, Parajdon és
Krasznán. Több mint 200 vendégfogadónak adtunk OKJ bizonyítványt.
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Kárpátalján, 15 településen szerveztünk tanfolyamot hasonló céllal, és több
mint 600 vendégfogadó tett eredményes vizsgát. Beregszászon és Munkácson
idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk, és 40 idegenvezetőt képeztünk ki arra,
hogy Kárpátaljára érkező magyar turistákat szakszerűen kalauzolják.

5. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minősített falusi szállásadói (szerk.: Hanusz Á.)

Az elmúlt 4 évben a megyei vendégfogadók részére 2 alkalommal indítottunk tanfolyamot a megváltozott vendégfogadási feltételek és a minőségi vendégfogadás feltételeinek jobb megismerése céljából. A 2 tanfolyamon 64 fő vett
részt és szerzett tanúsítványt a megszerzett új ismeretekről.
A Falusi Turizmus fejlesztésével együtt járó turisztikai infrastruktúrafejlesztések a megyében élőknek javítja az életminőségét, kiegészítő megélhetési forrást biztosítva. Ezzel együtt a humán erőforrás fejlesztése nélkül a megyei
területek – a fejlesztés ellenére – nem lennének eladhatók a turisztikai piacon.
A minőségi szálláshelyet biztosító vendéglátóink elégedettek és komplett kínálatot biztosítanak a térségbe látogatóknak.
A Falusi Turizmusban bekövetkezett hanyatlás megindulásának okai
A Szatmár-Beregi rész mindazok ellenére, hogy az utóbbi években viszonylag gyors infrastrukturális és turisztikai fejlődésnek indult, még mindig az
ország legelmaradottabb területei közé tartozik. Ennek több oka is van.
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Egyik és talán legfontosabb a falusi turizmus oldaláról közelítve a turisztikai infrastruktúra elmaradottsága vagy hiánya. A másik probléma a már oly
sokszor említett munkanélküliség. Sokan itt nem jövedelem-kiegészítést látnak
a falusi turizmusban, hanem a mindennapi megélhetést gondolják ezzel a tevékenységgel megoldani. Csak a reális áron kínált vendégfogadás teszi a falusi turizmust még vonzóbbá.
Egyre több turista azért választja a nyaralásnak ezt a formáját, mert így
megismerkedhet a helyi hagyományokkal, szokásokkal és értékarányos szolgáltatást kap. Tehát a vendéglátóinknak is érdeke, hogy megismertessék a turistákkal a pálinka és szeszfőzés hagyományát a kézműves tárgyak készítésének
módját. Ugyancsak nagy vonzerőre számíthatna a halászat és régi eszközeinek
bemutatása, használatának megismertetése (pl. varsa, véghorog stb.).
További lehetőségek rejlenének a házilag készített tejtermékek, sütemények, tészták és préselt gyümölcslevek elkészítésének a bemutatásával, kóstoltatásával és értékesítésével.
A folyamat beindult és pár évvel ezelőtt, még úgy tűnt, mintha a célokat
mindenki értené és a közös cél is meg fog valósulni az összefogáson alapuló turizmus és vele együtt a vidékfejlesztés. Egy magasabb szintű falusi vendégfogadás megvalósítása, összekapcsolva az egészséges életmóddal a lovaglás, a
vízi sportok a gyalogtúrák és a kerékpáros túrák segítségével egy-egy
desztináció komplex kínálatát jelenthette volna.
Sajnos az infrastrukturális fejlődés ellenére a megye turizmusában inkább a
hanyatlás jelei mutatkoznak.
A hanyatlás megindulásának okai
•
•
•
•
•
•

A vidék átpolitizálódása, egymással ok nélkül rivalizáló települések
A minőségi marketing hiánya,
A szolgáltatók körében a folyamatos minőségi megújulás igényének hiánya
Az átgondolt és megalapozott turisztikai infrastruktúra fejlesztésének hiánya
A turizmus vidékfejlesztésben betöltött szerepének bizalomvesztése
A desztináció turisztikai kínálatának eladhatóságát biztosítani tudó csomagba rendezések hiánya az összefogás hiánya miatt.

Meghatározó az, hogy az adott településen az önkormányzat milyen eszközökkel tudja segíteni a vendégfogadókat. Alapvető feladatai közé tartozik a közrend és a közbiztonság megteremtése. Ezeken túl aktív feladatot láthatnak el a
propaganda és a reklám területén is. Elsősorban a megfelelő kulturális programok rendezésében. Ezen a téren is visszafejlődés tapasztalható, hiszen a települések összekeverték a falunapokat a hagyományok ápolására szerveződött
turisztikai programokkal.
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A megye egyik kiemelkedő varázsú vonzereje a táj egyedisége. Fontos feladatnak lehet tehát tekinteni a Szatmár-Beregi térség, vagy a Nyírség természeti
kincseinek megőrzését, a Tisza és több megyei folyó vízminőségének megőrzését
és javítását. Sajnos ezen a téren is nagyon sok a tennivaló, mert nem valósult meg
a tájgazdálkodás, így a korábbi természetes legelők szépsége folyamatosa pusztul.
Fontos feladat tehát a szervezet további életében ennek a hanyatlási folyamatnak a megállítása és olyan nemzeti összefogás meghirdetése, amely képes
újra eladhatóvá tenni a megye örökségturisztikai értékeit, kiegészítve azokkal az
új értékekkel, amelyet a ma itt élők hoznak létre.
A továbbfejlődés feltételei
• Falusi turizmus számára alkalmas minőségi szálláshelyek jobb kihasználása.
• A néphagyomány tárgyi eszközeinek interaktív bemutatása, amelyekkel a
feledésbe merülő népi mesterségek újra éleszthetők.
• A gasztronómiai hagyományok újraélesztése éttermi körülmények között is.
• A terület természeti értékeinek a megőrzése és megismertetése
• A terület épített értékeinek megóvása
• A településen élő lakosság néphagyományainak az ápolása
• A nyílt őszinte vendégszeretet
• Kreativitás és hit abban, hogy amit a turizmus fejlesztéséért tesznek, az
hosszabb távon meghozza a gyümölcsét, és része a vidékfejlesztésnek
• Törekvés a turistabarát magatartásra.
• A gazdaságnak a turizmus „szolgálatába” való állítása
• Valamennyi turizmusban és gazdaságban tevékenykedő összefogása
A szervet további működésének, akkor van értelme, ha a felvázolt feladatokat meg tudja valósítani és a tényleges turistaérkezések minőségi fejlesztésére
tudja a hangsúlyt helyezni. Az értékeket nem megóvni, hanem fenntartani nehéz. Csak összefogással lehet!

„Összejönni – kezdés.
Együtt maradni – haladás.
Együtt is dolgozni – siker.”
(Henry Ford)
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SAJÁTOSSÁGAINAK HATÁSA A TURIZMUSRA

DR. KÓKAI SÁNDOR

Bevezetés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye demográfiai mutatói alapján is sajátos helyet foglal el Északkelet-Magyarországon, melynek pozitív és negatív elemei
szoros kapcsolatban állnak a társadalmi-gazdasági folyamatokkal. Az elmúlt évtizedekben a társadalmi-gazdasági különbségek – a makro régióktól a kistérségeken át a településekig – egyre nagyobb méreteket öltöttek. Szabolcs-SzatmárBereg megye hátránya mellett a megyén belül is igen számottevő különbségek
alakultak ki, melyek mértéke gyakran nem kisebb, mint az ország régiói közötti.
A megyén belüli fejlettségbeli differenciák tartósan kedvezőtlen demográfiai folyamatokat generálnak, melynek eredményeként halmozottan hátrányos helyzetű települések és mikro régiók alakultak ki. Ezek egyike Szatmár-Bereg
(1. térkép), melyhez a megyeszékhely (Nyíregyháza) túl messze, az országhatár
pedig túl közel van. A dinamikus központok hiánya mellett kedvezőtlen társadalmi-gazdasági folyamatok (pl. aprófalvas településszerkezet, elöregedő társadalom, alacsony népsűrűség stb.) jellemzik az itt élők mindennapjait (2. térkép),
melyből a kivezető utat (inkább csak keskeny, olykor nagyon is zegzugos ösvényt) a lakosság egy részének a turizmus jelenthette volna. Az elmúlt húsz év
azonban bebizonyította, hogy a turizmushoz kapcsolódó kezdeti lelkesedés,
vendégszeretet és fokozott országos érdeklődés sem tudta ellensúlyozni a kedvezőtlen tendenciákat, a meglévő társadalmi-gazdasági realitásokat, azaz a régió
számára a turizmus, mint lehetséges húzó ágazat csak ígéret és remény maradt.
Az okok szerteágazóak, melyek közül e tanulmányomban a demográfiai sajátosságok bemutatásával tárom fel a jelenlegi helyzetet és a várható tendenciákat.
1. Népesség és települési szerkezet
Az emberi erőforrások struktúrája és sokszínűsége hű lenyomata egy-egy
régió gazdasági fejlettségének és szerkezetének. Sajnálatos tény, hogy SzabolcsSzatmár-Bereg megye turizmusa napjainkban alig 15 településre koncentrálódik
(Kókai S. 2008). Joggal vetődik fel a kérdés: Képes volt-e a turizmus az elmúlt
évtizedekben elősegíteni a területfejlesztést és az életminőség javulását? A turizmus szempontjából sem közömbös, hogy a régió humán erőforrásai felkészültek-e a minőségi turizmusra, azaz van-e megfelelően képzett munkaerő,
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szakmai háttér, kreatív elméleti és gyakorlati szakember. Ahhoz, hogy egzakt
választ adjunk a kérdésre, meg kell vizsgálni az emberi erőforrások mennyiségét, felkészültségét, képzettségét és minőségét. A Szatmár-beregi régió gazdasági és társadalmi szempontból legelmaradottabb települései és kistérségei
összefüggő területet alkotnak. A régió Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területének több mint negyven százalékát teszi ki (2173 km2), ahol 113 településen
(20 db beregi és 93 db szatmári) 151068 fő ( a megye népességének 26,5%-a)
élt 2010-ben. Mind a statisztikai kistérségek, mind a települések népessége tág
intervallumban mozog, hiszen ide tartozik a megye legkisebb, 247 km2 kiterjedésű, alig több mint 13 ezer lelket számláló körzete, a Csengeri kistérség.
E csoport tagja ugyanakkor a megye harmadik legnagyobb lélekszámú, a 68
ezer fős mátészalkai is. A régióban – Mátészalka kivételével – nincs 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú település. A Fehérgyarmati és a Csengeri kistérség határ menti aprófalvai (3. térkép) elszigeteltek, azaz nincs közelükben vonzerővel
bíró, az ott élők foglalkoztatását segítő település. A Fehérgyarmati kistérségben
a települések átlagos népessége csupán háromtizede a megyei átlagnak és a
Vásárosnaményi ill. Csengeri kistérségeké is kevesebb, illetve alig több mint fele az átlagnak (Malakucziné Póka M. 2005).

1. térkép. A szatmári és a beregi régió települései
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2. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településhálózata

3. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek
népességszám szerinti differenciálódása (2007) Forrás: KSH
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2. Az emberi erőforrások jellemzői Szatmár-Beregben
Az emberi erőforrások és a turizmus kapcsolatában számunkra a számszerűsíthető egyszerű demográfiai jellemzők (pl.: népességszám, iskolázottság,
korstruktúra és vallási megoszlás, stb.) is fontosak lehetnek. Több, eltérő szempontokat érvényesítő, különböző módszerekkel végzett országos vizsgálat (pl.
Nemes Nagy J. – Jakobi Á. 2002; Nemes Nagy J. 2005; stb.) eredményei is ezt
mutatják. Ezért az egyes települések emberi erőforrás fejlettségét a tizenkét kiválasztott – egymással többé-kevésbé szorosan korreláló – mutató tükrében
vizsgáltam. A különböző mutatók eltérő forrásai miatt a napjaink állapotát bemutatni szándékozó adatok – négy kivételével – a 2007. évre vonatkoznak:
 A természetes szaporodás/fogyás alakulása (2001-2011)
 A népesség korstruktúrája (2001)
 Foglalkoztatottak száma 100 lakosra, fő (2001);
 A munkanélküliek száma a foglalkoztatottak százalékában (2009)
 Az 1 állandó lakosra jutó jövedelem, Ft (2007);
 A 100 állandó lakosra jutó adófizetők száma, db (2007);
 A diplomával rendelkezők aránya, % (2001);
 Az érettségivel rendelkezők aránya, % (2001);
 A nyugdíj és nyugdíjszerű járulékban részesülők aránya (2007)
 A roma népesség települési szintű területi megoszlása (2003)
 Az 1000 lakosra jutó regisztrált gazdasági szervezetek száma, db (2007);
 Az 1000 lakosra jutó kereskedelmi és magán szálláshelyek száma, db (2007)
2.1. Demográfiai viszonyok, népmozgalmi folyamatok
Az 1990-es évek óta nagymértékben csökkenő születésszám, az ezzel egyidejűleg romló, stagnáló, vagy alig javuló halálozási viszonyok következtében
2003-ban már a Kisvárdai kistérség kivételével a megye valamennyi térségében
természetes fogyás vált jellemzővé. A vándormozgalmi nyereség 1990-2001
között még kompenzálta a természetes fogyást. Az utóbbi években viszont ismét belföldi vándorlási veszteség alakult ki, ami fokozza a születések és halálozások egyenlegeként kialakuló demográfiai eróziót (1. ábra).
A természetes szaporodás arányát tekintve a régió települései között kisebb-nagyobb különbségek figyelhetőek meg. A települések egynegyedénél átlagosan 1,4-6,2‰-es természetes szaporodás (pl. Botpalád, Cégénydányád,
Csaholc, Darnó, Garbolc, Magosliget, Uszka, Rozsály, Tiszacsécse stb.) jellemző. Az erőteljes növekedés főképpen azokban a településekben tapasztalható,
ahol a roma népesség száma jelentős. Kiemelkedően magas arányt képviselnek:
Tisztaberek (36,1%), Zsaroján (18,7%), Beregdaróc (18,0%), Nagyecsed
(16,2%) a településekben. A cigány népesség jelentős része a létminimum alatt,
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rossz lakáskörülmények között él, alacsony képzettségük következtében körükben kiemelkedően magas (90-96%) a munkanélküliek aránya. Jövedelmüket
szinte teljes mértékig a különböző segélyek jelentik. Természetes fogyás a települések háromnegyedében tapasztalható, melynek mértéke kiemelkedően magas
Hermánszeg (18,2‰), Kishódos (22,7‰), Kisnamény (21,0‰), Panyola
(17,7‰), Nemesborzova (21,1‰), Nagyhódos (55,1‰) településeken.

1. ábra. Az élveszületések és halálozások számának alakulása 1901-2006 között
Forrás: Kormány Gy. 2008

A népességszám alakulását markánsan befolyásolja a vándorlások volumene és irányultsága. Szatmár-Beregben az elvándorlók száma meghaladja a letelepülőkét, a vándorlás egyenlege negatív (1,2%/év). Ez az érték a területünkön
belül erősen változó. Ezer lakosra vetített vándorlási különbözet 42 településben
pozitív, 50 településnél negatív. Az elvándorlás leginkább a fiatalkorú népességet érinti, ennek következtében jelentősen növekszik a 60 éven felüliek aránya.
A demográfiai jellemzőket erőteljesen meghatározzák az etnikai sajátosságok. A tizenhárom hazai kisebbség közül Szatmár-Beregben legjelentősebb
számban a roma nemzetiségűek élnek. A 2001. évi népszámláláskor a megyei
népesség 4,6%-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. Legnagyobb az arányuk
a Nyírbátori, Vásárosnaményi, Mátészalkai kistérségekben, de a Csengeri és a
Fehérgyarmati kistérségben is viszonylag nagy számban élnek. Azaz a legerősebb etnikai jellemzőkkel rendelkező kistérségek többségükben egyben a megye
leghátrányosabb térségei (4. térkép).
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4. térkép. A roma népesség területi megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2003)
Forrás: CIKÖBI összeírás alapján

2.2. A népesség korstruktúrája
A korösszetétel jelentősebb mértékben csak hosszabb időszakot tekintve
változik, így a megállapítások a 2001. évi adatok ellenére aktuálisak. A 60
évesnél idősebbek népességen belüli aránya a régióban a megyei átlagot meghaladó, 19,4 százalék, míg a 15 évnél fiatalabbak a lakosság 19.9%-át teszik ki.
A legkeletibb fekvésű, gazdaságilag és társadalmilag leginkább elmaradott kistérségekben, a Csengeriben, a Fehérgyarmatiban és a Vásárosnaményiban az
időskorúak jóval magasabb (20% feletti) arányai is előfordulnak (5. térkép).
Az időskorúak magasabb aránya azonban nem jár együtt a gyermekkorúak alacsonyabb arányával, mivel az is magasabb (21%) a megyei átlagnál. Még azokban a leghátrányosabb kistérségekben is az átlag körül alakul, melyekben
legmagasabb az időskorúak részaránya. Az öregedési index alakulása is (csak a
mátészalkai kistérségben 1,0 alatti) jól jelzi azokat a népmozgalmi folyamatokat, amelyek Szatmár-Bereg demográfiai erózióját, a társadalom átstrukturálódását és etnikai folyamatainak irányát megszabják. Az össznépesség
korösszetételét továbbra is az elöregedési folyamat erősödése jellemzi, miközben a gyermekkorúak aránya csökken. Az időskorúak aránynövekedése részben
a csökkenő születések száma, részben a többnyire fiatal, munkaképes korúakból
adódó vándorlási veszteség következménye.
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5. térkép. A nyugdíj és nyugdíjszerű járadékban részesülők települési megoszlása (2007)
Forrás: KSH

2.3. Foglalkoztatottság, munkaerőpiac
A foglalkoztatottság az emberi erőforrások hasznosultságának hű tükörképe. A foglalkozási arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein 1990 óta
folyamatosan csökken. A legnagyobb léptékű változás a lakosság gazdasági aktivitásában 1990-2005 között következett be. Csökkent az aktív, növekedett a
nem aktív népesség száma. A 2001-es statisztikai felmérés megyei átlagértéke
(26 fő/100 lakos) igen jelentős települési differenciák összegződése (6. térkép).
Szatmár-Beregben a teljes népesség mindössze 21 százalékát foglalkoztatják, a
foglalkoztatási arány a megyei átlag alatt marad, és különösen a csengeri és a
vásárosnaményi kistérségekben alacsony. A népesség foglalkoztatottsági rátája
kedvezőtlenebb a megyei (27,0%), illetve az országosnál (36,2%). Hat olyan település volt, ahol a száz lakosra jutó foglalkoztatottak száma tíz fő alatt maradt
(pl.: Kishódos és Kispalád 5-5 fő, Nyírpilis és Hetefejércse 8-8 fő, stb.). A leghátrányosabb településekben a teljes népesség mindössze 15-20 százalékát foglalkoztatják. A térségben a munkanélküliségi ráta 2009. novemberében 23
százalékos volt, a megyei 18 százalékkal szemben (7. térkép). A Csengeri és a
Vásárosnaményi kistérségben arányuk ennél is számottevőbb, 27 százalék.
A gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek együtt) a népesség
kevesebb, mint háromtizedét adják. Ehhez az inaktív keresők (elsősorban nyugdíjasok) átlagosnál nagyobb (38 százalékos), az eltartottak kisebb (32 százalé89
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kos) aránya társul. Az inaktív keresők aránya a Csengeri, Fehérgyarmati,
Vásárosnamény kistérségekben a 40 százalékot is meghaladja. Ezt egyrészt az e
térségekre jellemző nagyfokú elöregedés, valamint a kiélezett foglalkoztatási
helyzet miatt a nagyszámú rokkantsági nyugdíjba menekülés okozza.

6. térkép. A 100 főre jutó foglalkoztatottak száma (2001) Forrás: KSH

A régió foglalkoztatási struktúrája 1990 óta jókora változáson ment át. Jelentősen visszaesett a mezőgazdaság, ezzel szemben dinamikusan növekedett a
szolgáltató ágazatok foglalkoztatásában betöltött szerepe. Ez országos, sőt EU-s
országokra is jellemző struktúraváltás. A helyben dolgozók ágazatok, foglalkozási főcsoportok szerinti megoszlása jól mutatja egy-egy térség gazdaságának
jellemzőit. A vizsgált térségek között e tekintetben lényeges különbségek vannak. A Csengeri kistérségben az iparban, építőiparban foglalkoztatottak aránya
jóval magasabb a megyei átlagnál, akárcsak a mezőgazdaságban dolgozóké, ami
a szolgáltató szféra alacsony arányával társul. Az ipar foglalkoztatási súlya a
Mátészalkai kistérségben is magasabb a megyei átlagnál.
A regisztrált munkanélküliek aránya legmagasabb a fehérgyarmati- (17,2%),
csengeri- (17,4%), vásárosnaményi (16,1%) kistérségekben. Kedvezőbb az arány
(13,6%) a mátészalkai kistérségben, de munkanélküliség szempontjából mindegyik kistérség értéke meghaladja a megyei (10,7%) és az országos (9,1%) átlagot. A munkaügyi központok regiszterében 2009. november 30-án nyilvántartott
munkanélküliek közül 15 ezer fő, a regisztráltak közel négytizede a négy kistér90
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ségben élt. A regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korúak (15-61 éves férfiak és 15-58 éves nők) 12 százalékát adják, míg a megyében kevesebb, mint egytizedüket. Ez az arány a Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Csengeri
kistérségekben még magasabb, 15-16 százalék körüli. A regisztráltak fele (a megyei átlaghoz hasonló része) tartósan, 180 napon túl szerepel a regiszterekben,
ami a munkanélküliek újbóli munkavállalásának nehézségeit mutatja.

7. térkép. A nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú
népesség százalékában (2007) Forrás: KSH

2.4. Jövedelmi különbségek
Az alacsony foglalkoztatottság, illetve a magas munkanélküliség természetszerűleg hatással van a lakosság jövedelmi viszonyaira. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei jövedelmi viszonyok összességében a legkedvezőtlenebbek közé
tartoznak. A megyei alacsonyabb jövedelmeket több tényező együttesen magyarázza. Az adózók aránya valamennyi kistérségben elmarad a megyei átlagtól, s
Szatmár-Beregben találjuk a legalacsonyabb értékeket mutató településeket
(8. térkép). Ugyanakkor a leghátrányosabb térségeken belül az egyik legkedvezőtlenebb helyzetűben, a Fehérgyarmatiban a legmagasabb az ezer lakosra jutó
adózók száma. Ez valószínűleg abból ered, hogy legális idényjellegű munka által sokan jutnak kis összegű jövedelemhez. Szatmár-Beregben az adózók ezer
lakosra jutó száma kilenctizede a megyei átlagnak, az országosnak pedig hatti91
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zede. A száz lakosra jutó adózók száma a települések háromnegyedében elmaradt a megyei átlagtól (36 adófizető/ 100 állandó lakos), s körükben találjuk a
legalacsonyabb értékeket, mutatókat (pl.: Nyírpilis 10, Kishódos11, Uszka 11,
Kispalád 15 adófizető/ 100 lakos). E tekintetben a régió kisvárosai is kedvezőtlen helyzetben vannak (pl.: Nagyecsed 30 adófizető/ 100 lakos). A megyei átlagtól kedvezőbb a helyzet a középvárosokban (pl.: Fehérgyarmat 45,
Mátészalka 45 adófizető/ 100 lakos). A legkedvezőbb helyzetben lévő falvakat
(pl. Szamosújlak 44, Tivadar 44, Nyírkércs 44, Nábrád és Géberjén 45-45 adófizető / 100 lakos) alacsony népességszám és egy-egy jól működő speciális gazdasági ág sikeres vállalkozásai jellemzik (pl. Nyírkércs), melyek közül a
turizmus szempontjából Tivadar emelkedik ki.

8. térkép. A 100 lakosra jutó adófizetők száma Sz-Sz-B. megyében (2007)
Forrás: KSH

Az egy adózóra jutó jövedelem a térségben az egyik legalacsonyabb. Szabolcs-Szatmár-Beregben az alacsonyabb foglalkoztatás, helyesebben a munkaerő túlkínálat nyomott kereseteket okoz. Az egy adózóra jutó jövedelem a
megyében az országosnak csupán nyolctizede. A leghátrányosabb térségekben
összességében az egy adózóra jutó jövedelem a megyei átlagnak kilenctizede,
az országosnak pedig héttizede. Főként a Csengeri, és a Fehérgyarmati kistérségben jutnak átlagosan alacsony jövedelemhez az adózók. Egy lakosra legkevesebb jövedelem a Csengeri kistérségekben jut, melyekben a megyei átlag
héttizede körül alakul.
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A Szatmár-beregi régió és településeinek hátránya még élesebben rajzolódik ki a személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
vetített összegét tekintve, amely az országos átlag mintegy háromnegyedének
felel meg, településenként szintén nagyarányú szóródással. A Szatmár-beregi
régióban élő lakosság a megyei adóköteles jövedelem alig 20%-ával rendelkezett 2007-ben. Egy lakosra a legkevesebb jövedelem a szatmári és a beregi településeken jut, melyekben a megyei átlag (373 ezer forint) héttizede körül alakul
(9. térkép). Az extrém értéknek tekintett Uszka (86.556 Ft) mellett négy olyan
település is volt, ahol 150 ezer forint alatti az egy lakosra jutó adóalapot képező
jövedelem (Nyírpilis 115.892 Ft, Kispalád 134.036 Ft, Kishódos 144.684 Ft).
Mélyen a megyei átlag alatt maradt Nagyecseden (320.844 Ft) is. Ötszázezer forint feletti értéket mindössze három községben (a megyében huszonnégy ilyen
település volt) ért el az egy lakosra jutó adóalapot képező jövedelem (pl.: Tivadar 513. 874 Ft, Tiszaszalka 515.517 Ft stb.) és három város (pl. Fehérgyarmat
687.321Ft, Mátészalka 734.406 Ft stb.) rendelkezett.

9. térkép. A személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem települési megoszlása (2007)
Forrás: KSH

2.5. A Szatmár-beregi régió népességének iskolázottsága
A Szatmár-Beregben élők iskolázottsága elmarad az egyébként – országos
összehasonlításban – gyenge megyei átlagtól is. Bizonyos fokú kapcsolat mutatható ki a gazdasági struktúra és a munkaerő képzettségi színvonala között.
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A leghátrányosabb településeken szembeötlő az érettségivel nem rendelkezők
(10. térkép) magasabb és a diplomások alacsonyabb aránya (11. térkép). A települések népességének mintegy 15%-a rendelkezett érettségivel, mélyen a megyei átlag (21%) alatt. Tíz olyan település is található, ahol a száz lakosra jutó
érettségizettek száma öt fő alatti értéket mutat (pl.. Komlódtótfalu 1fő, Uszka 2
fő, Nyírpilis 2 fő, Kishódos és Kispalád 3-3 fő stb.). Az érettségivel rendelkezők
aránya 89 településen maradt a megyei átlag alatt, de a régió településeinek hatvan százalékában a régiós átlag alatti az érték. Az érettségizettek esetén is elég
erőteljes területi koncentráció figyelhető meg, hiszen 37 százalékuk a megyeszékhely térségében él, miközben az össznépességnek csak 25 százaléka. Viszonylag kedvező értékek Mátészalka (24%), Vásárosnamény (20%) és
Fehérgyarmat (22%) városokban találhatók. A megye településeit tekintve,
mindössze hat városban emelkedett húsz százalék fölé az érettségizettek aránya.
E településekben a diplomások aránya is magasabb, mint a többi körzetben.

10. térkép. Az érettségivel rendelkezők aránya (2001) Forrás: KSH

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye diplomásainak területi elhelyezkedése is
igen koncentrált, negyvenöt százalékuk Nyíregyházán, illetve annak térségében
él. A leghátrányosabb kistérségekben a megye diplomásainak harmada, kb. 12
ezer fő él, akik a térség népességének mindössze 4 százalékát adják, ami a megyei átlagnál 2 százalékponttal kisebb. A legkedvezőtlenebb arányok azokban a
városoktól távoli kis településeken alakultak ki, ahol jelentősebb lélekszámú és
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vonzású város nem található (pl. Olcsvaapáti 1fő, Kisnamény, Győrtelek,
Nagyecsed 2fő/ 100 lakos, stb). Szamostatárfalván, Hetefejércsén, Kispaládon,
Mándon és Ömbölyön nem volt diplomával rendelkező lakos 2007-ben. A 100
lakosra jutó diplomások aránya hat százalék fölé csak hét városban emelkedett a
megyében, ezek a következők: Nyírbátor, Vásárosnamény és Záhony (8-8%),
Fehérgyarmat (9%), Mátészalka (10%), Nyíregyháza (12%) és Kisvárda (15%).

11. térkép. A diplomával rendelkezők aránya (2001) Forrás: KSH

A diplomás, középiskolás réteg mérsékeltebb jelenléte azzal jár, hogy az
ennél alacsonyabb végzettségűek népességen belüli aránya a megyei átlag feletti. Különösen szembetűnő az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
magas, 30 százalék feletti részaránya a Csengeri és a Fehérgyarmati statisztikai
kistérségekben, ami tíz százalékkal magasabb a megyei átlagnál (KSH. 2008.).
Ezt a nagyfokú eltérést a korstruktúra nem indokolja. Mindez arra utal, hogy a
képzettebb rétegek egy részét a régió nem tudja megtartani, illetve erősek az etnikai sajátosságok.
2.6. Az emberi erőforrások vállalkozási készségének jellemzői
A vállalkozások elterjedtsége egyúttal egy-egy régió gazdaságának fejlettségére is utal. A megyében a vállalkozások területi elhelyezkedése rendkívül
koncentrált, több mint négytizedük, ezen belül a társas vállalkozások több mint
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fele a megyeszékhely térségére koncentrálódik (KSH. 2008). a megyei átlag 1,8szerese. A vállalkozási aktivitás szélső értékeit az ezer lakosra jutó vállalkozások számának megyei átlagtól (91 vállalkozás/1000 lakos) való eltérések alapján mutatom be (12. térkép). A vállalkozás-sűrűség a leghátrányosabb
kistérségek egyikében sem éri el a megyei átlagot, 129 településen nem éri el a
megyei átlag felét. Nyolc olyan település is megtalálható a Szatmár-beregi régióban, ahol a vállalkozások száma nem éri el a 20 vállalkozás/ezer lakos értéket
(pl.. Győröcske 8, Nyírpilis 11, Botpalád, Uszka 16-16, stb.). A megyei átlag
kétharmadánál (60 váll./ 1000 lakos) magasabb is mindössze 18 településen (pl.:
Beregdaróc 68, Jánd és Tákos 67-67 stb.) volt. A Szatmár-beregi régióban e
mutató összességében alig magasabb, mint a megyei átlag héttizede. Néhány
kistérségben (pl. a Csengeriben) a leghátrányosabb térségek átlagához viszonyítva is igen alacsony a mutató értéke, ezer lakosra jutó száma mindössze 24.

12. térkép. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma Sz-Sz-B. megyében (2007)
Forrás: KSH

A vállalkozások területi anomáliái alapján nem meglepő, hogy SzatmárBereg kereskedelmi szálláshelyeinek idegenforgalmi kapacitása is elmarad a megye átlagtól, a vendégforgalom mérsékelt a térségben. A magánszálláshelyeknek
ugyan jelentős része koncentrálódik a leghátrányosabb térségekbe (13. térkép), de
ezek vendégforgalma általában nem számottevő (Kókai S. 2008).
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13. térkép. A kereskedelmi és magánszálláshelyek megoszlása Sz-Sz-B. megyében (2007)
Forrás: KSH

Összegzés
Az emberi erőforrások területi megoszlását tekintve megállapítható, hogy a
megyei helyzetkép rendkívül differenciált. Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdasági és
társadalmi szempontból legelmaradottabb térségei az ukrán és román országhatár szomszédságában összefüggő területet alkotnak. A vizsgálatok bebizonyították, hogy az emberi erőforrások és a turizmus fejlesztésének diszharmóniája azt
eredményezheti, hogy a turizmus nagyságát, hatékonyságát erőteljesen fékezi a
humán tőke elmaradottsága, szűk keresztmetszete. A Szatmár-beregi települések és kistérségek közötti egyenlőtlenségeket konzerválja a periférikus területek
viszonylag gyenge ellátottsága emberi erőforrásokkal, továbbá ez utóbbiak
gyenge beágyazottsága a helyi és térségi gazdaság és turizmus szerkezetébe: ily
módon nem tölthetik be sem a kohéziós, sem a gazdasági szerkezetet megújító,
sem a turizmust befogadó és fejlesztő szerepüket. A falvak esetében a felzárkózás és nivellálódás jellemző. A vizsgált települések humán erőforrásait összegezve megállapítható, hogy a legtöbb településre az alacsony fejlettségi szint,
valamint a több-kevesebb dinamikát mutató fejlődés a jellemző. A diplomások,
a foglalkoztatottak és az adófizetők arányában tapasztalható különbségek, továbbá az egy állandó lakosra jutó jövedelem differenciáltsága viszont több mint
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figyelemre méltó. A régió turizmusának fejlesztési elképzeléseivel összhangban
új igények, majd pedig új szolgáltatások jelennek meg. Nem közömbös, hogy e
folyamatban az emberi erőforrások az eddigi követő stratégiát folytatják-e, vagy
a szemléletváltás eredményeként a holtpontról elmozdulva a párhuzamos fejlesztés válik dominánssá, azaz a humán tőke és az új turisztikai vonzerőt képező
attrakciók együtt fejlődnek.
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A FOGYASZTÓI ÉRTÉK ÉS MEGJELENÉSI
FORMÁI A FALUSI TURIZMUSBAN

KULCSÁR NOÉMI1

Napjainkban, amikor a fogyasztóknak az élmények és intellektuális kihívások iránti vágya folyamatosan erősödik, a falusi desztinációk turisztikai szolgáltatói számára is fontos kérdéssé válik, hogy mi jelent valódi értéket és élményt
vendégeik számára, milyen fajta igényeknek kell megfelelniük az eredményesebb és versenyképes vállalkozói tevékenység fenntartása érdekében. Jelen tanulmány a fogyasztói magatartás eltolódását, az igények értékvezérelt
átalakulást és az élmények szerepét ismerteti.
1. A vállalkozói siker kulcsa
A harmadik évezred elején azt tapasztaljuk, hogy az élmények és intellektuális kihívások iránti vágy felerősödik, és összefonódik a fogyasztói magatartás
eltolódásával a materiális értékek felől az etikai és intellektuális értékek irányába. Reakció ez a fogyasztói társadalom túlzottan materialista orientációjára.
A kemény materiális tényezők helyett az „új gazdaságban” vagy „élménygazdaságban” az intellektuális készségek és képességek a fő értékteremtők gazdasági
értelemben. A posztmaterialista értékek előtérbe kerüléséhez azonban magas
színvonalú anyagi fogyasztás is szükséges. Ezen értékekre egész iparágak épülnek rá, például a bioélelmiszer-gyártóktól a sportszergyártókon keresztül az élményszolgáltató turizmusig. A felkínált új termékek és szolgáltatások sokasága,
a gyors választás és a fogyasztás dematerializálódása viszont egyaránt abba az
irányba haladnak, hogy a fogyasztó egyre kiszámíthatatlanabb, preferenciája
egyre összetettebb lesz (Szabó – Hámori [2006]).
Az utazók turisztikai érték és élmény elvárásai is átalakultak. Felértékelődtek a standard, de ugyanakkor individuális szolgáltatásokat nyújtó üdülések.
Egyre többen ismerik fel, hogy a túlhajszolt mindennapok kipihenésére nem feltétlenül egy zsúfolt, szennyezett világváros vagy tengerpart a legalkalmasabb,
ezért sokszor falun keresik a vidék romantikáját, kultúráját és a természeti környezet adta csendet és nyugalmat.
A vidék és falu turizmusban betöltött szerepének mélyebb vizsgálata gazdasági, társadalmi szerepe, életminőségre gyakorolt hatása, illetve értékteremtőés vidékfejlesztő képessége miatt indokolt. Korunk turizmusában a falusi turiz1
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mus egy üde színvolt lehet, mely a belföldi és külföldi turisták számára is hozzájárulhat országunk, kultúránk, szokásaink és hagyományaink jobb megismeréséhez és fenntartásához, a természet iránti tiszteletük növekedéséhez, az
autentikus élményszerzés iránti vágyuk kielégítéséhez és nem utolsó sorban a
gazdasági növekedéshez.
A falusi turizmus szerepének, lehetőségeinek és fejlesztésének vizsgálata
napjainkban az akadémiai és szakmai közösség kutatásaiban hangsúlyt kap, bár
a turizmuspolitikában országos szinten gazdasági teljesítőképessége miatt kevésbé élvez prioritást, ugyanakkor társadalmi, környezeti és munkahelyteremtő
hatásai miatt vizsgálatra és kutatásra érdemes terület.
A vállalkozói siker és a versenyképesség mérése a falusi turizmusban is elterjedni látszik. Fogalmi lehatárolása azonban nem lehet egységes, hiszen a versenyképesség relatív és többféle nézőpontból értelmezhető. A versenyképesség
definíciói ezért sok vitát eredményeznek. Egy átfogó és mindenki által elismert
definícióalkotásra törekedve Chikán [2006] úgy érvelt, hogy „a versenyben való
helytállás a túlélés feltétele a gazdaság valamennyi szintjén. Ebben az általános
megfogalmazásban valószínűleg mindenki egyetért”. A sikeresség kérdése jelen
esetben arra vonatkozik, hogy mitől lesz vonzóbb a vendégek szemében egy
termék, szolgáltatás vagy terület. Vizsgálódásom tárgyát így a turisztikai siker
és versenyképesség output (keresleti feltételek) oldala (Ritchie – Crouch
[2000], [2003]), a fogyasztónak értéket jelentő tényezők, értékösszetevők feltárása képezi. Kiemelten kezelem az élmény szerepét is, mivel a turistáknak nyújtott élmény értékként értelmezhető.
A fogyasztói érték létrehozásához első lépésként arra van szükség, hogy a
vállalkozás értelmezni tudja a fogyasztói érték fogalmát, azaz azonosítani tudja
fogyasztóinak legfontosabb értékdimenzióit, a teljesítmény fogyasztó által kritikusnak, fontosnak tartott jellemzőit. Ezek az értékdimenziók mutatják meg,
hogy mivel tud a kisvállalkozás termékeivel/szolgáltatásaival a turistáknak értéket teremteni, és ily módon hozzájárulni saját vállalkozása sikeréhez, hosszú távú jövedelmezőségéhez is.
Az értékteremtés alatt olyan folyamatot értünk, melynek során a vállalkozás erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálása megvalósul (Chikán
[2003a]). A kettős értékteremtés (Chikán [2003b]) koncepcióban a fogyasztói
igény kielégítése konceptuálisan a fogyasztói érték, a profitszerzés a tulajdonosi
érték növelésével függ össze. A turisztikai vállalkozás a fogyasztó számára
hasznosságot jelentő terméket vagy szolgáltatást kínál, és amennyiben ez a
hasznosság a fogyasztónak nagyobb értéket jelent, mint az érte fizetendő piaci
ár nagysága, úgy a vállalkozónak sikerült a fogyasztó számára fogyasztói értéket növelni. Kínálati oldalról tekintve a tranzakciót, azt kell figyelembe venni,
hogy a termékértékesítésért vagy szolgáltatás nyújtásért kért piaci ár mennyiben
képes az előállítás költségeit meghaladni, azaz képes-e a vállalkozás nyereséget
elérni és ezzel a tulajdonosok értéknöveléséhez hozzájárulni.
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Összességében érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a falusi turisztikai
vállalkozók sikeressége a kínálati kompetenciák – mint felszereltség/berendezés, menedzsment és marketing stb. kérdések – mellett, egyre inkább a turisták látens igényeinek való megfelelésben, azaz az értéknyújtás és az
eredeti élmény megélésének lehetőségében gyökerezik.
2. A fogyasztói érték formái
A fogyasztói érték kutatások sokszor abba a nehézségbe ütköznek, hogy az
érték absztrakt volta és többféle jelentéstartalma, érzékelése miatt annak pontos
meghatározása nem lehetséges, ezért az elméleti értékkoncepció empirikus úton
történő előzetes értékelése válik szükségessé (Lin et al. [2005]).
A fogyasztói érték koncepció több megközelítés alapján is vizsgálható:
termékközpontú értékesítési szemléletből kiindulva (Schmitt [2003] In: Kozma
[2009]) a Kotler-féle marketing-koncepción (vö. Kotler [2003] In: Hou – Tang
[2008]) és a közelmúltban előtérbe kerülő CRM-en2 keresztül a fogyasztói élmény-menedzsmentig (Schultz [2003] In: Kozma [2009]). Ezen újabb értelmezések szerint a fogyasztói érték nagyrészt szubjektív (Hofmeister et al. [2003]),
azaz a fogyasztó személyes véleményét tükrözi arról, hogy a kapott termék és
szolgáltatás mennyiben felel meg elvárásainak (Parasuraman et al. [1985]), és
annak érdekében, hogy ezt a vállalkozások megértsék és beépíthessék piaci stratégiájukba, nagy kihívásokkal kell szembenézniük.
Az értéknek e szubjektív megfogalmazása igen átfogó, melyet a vevői értékdimenziók (value dimensions) fogalmán keresztül bonthatunk ki (Gelei
[2006]). Az értékdimenziók elemeire bontják a vevői értéket, azt mutatják meg,
hogy a kapott termék-, szolgáltatáscsomagnak melyek azok a fontosabb összetevői, dimenziói, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a vevői érték növekedéséhez (Walters [2002] In: Gelei [2006 p. 12.]).
A szakirodalom a fogyasztói értéket egydimenziós és többdimenziós értelemben is definiálja. A fogyasztói értéket egy dimenzió mentén megfogalmazó
kutatók a tranzakciós értékre helyezik a hangsúlyt, ahol a fogyasztó a kapott termék/szolgáltatás és a megszerzéséért adott „áldozat” (pl. pénzmennyiség) közötti különbséget értékeli.
A turizmusban megjelenő fogyasztói értékdimenziók feltárásához releváns
megközelítés a multidimenzionalitás vizsgálata. A fogyasztói érték összetevői között
 egyrészt megjelenhetnek a racionális (kognitív) döntésből adódó és funkcionalitásra összpontosító dimenziók (pl. az egyes szolgáltatáselemek ára
és minősége),
 másrészt a fogyasztó termékkel kapcsolatos megítélésére ható affektív
dimenziók (pl. a hangulat, érzések, kapcsolatok, élmények).
2

Customer Relationship Management, azaz vevői kapcsolatmenedzsment.
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Utóbbiak közül is kiemelkedő az élmény kategória, mely a humanisztikus, a
szociológia mellett a marketing és menedzsment irodalomban is egyre elterjedtebb fogalom. A fogyasztói élmény első említése az 1980-as évek elejére tehető,
amikor Holbrook és Hirschman [1982] a racionális döntéseken alapuló fogyasztói magatartás felfogás főárama mellett az élmény aspektus figyelembevételére is
felhívta a figyelmet. Pine – Gilmore [1998] úttörőként foglalkozott az élménygazdaság koncepcióval. Maga az élménynyújtás egy, a szolgáltatást követő külön
állomás. Meglátásuk szerint az élmények legfontosabb tulajdonsága, hogy emlékezetesek. Emellett azonban kulcsfontosságú jellemzőjük, hogy személyesek, és
a legmeghatározóbb értékjelzők. A szerzőpáros azt is hangsúlyozza, hogy az élmények sok apró karakterisztikával rendelkezhetnek, melyeknek mind a lehető
legjobban kell teljesülniük és harmonizálniuk egymással, hogy valós fogyasztói
élményről beszélhessünk. A kitűnő design, marketing és szolgáltatás, a leleményesség és a megújuló készség mind kritikus jellemzői az élményeknek. A szerzők felfogásában az élmény megragadhatóságának egyik dimenziója a fogyasztói
részvétel foka, mely lehet passzív vagy aktív. A másik dimenziót a (környezeti)
kapcsolat jelenti, vagyis maga a vevő és az esemény vagy tevékenység közti öszszeköttetés (figyelemlekötés vagy teljes belemerülés, átélés).
Elmondhatjuk tehát, hogy az élmény iránti vágy már túlmutat a vásárláson,
az élménygazdaság és élménytársadalom már nem szokatlan, sőt Puczkó [2009]
tanulmányában hangsúlyozza, hogy az újszerűséget napjainkban az autentikus
fogyasztás és „autentikus gazdaság” megjelenése képviseli. Korunk fogyasztói
–különösen a turizmusban– már nem csupán terméket vagy szolgáltatást szeretnének megvásárolni, hanem komplex élményt, élményláncolatot. A vevők szerepe és egyben szolgáltatásba történő bevonása is megnövekedett. A jelenség
Heinonen és szerzőtársai [2010] kutatásaiban a szolgáltatásnyújtás új,
vevődomináns logikáját (Customer Dominant Logic) vezeti be, melyben a fogyasztói aktivitások, folyamatok, gyakorlatok, szellemi és érzelmi élmények, illetve tevékenységek határozzák meg a fogyasztói értéket. E nézet természetesen
nem vonja kétségbe a szolgáltatói szerep fontosságát sem, csupán a fogyasztók
és az őket körülölelő világ kapcsolatára nagyobb hangsúlyt fektet. A szerzők továbblépnek a termékek és szolgáltatások használati- (value-in-use), birtokbavételi- (value-in-possession) és csereérték (value-in-exchange) koncepcióján, és
helyettük a sokkal átfogóbb, bár kevésbe bevezetett életérték (value-in-life)
vagy élményérték (valu-in-experience) értelmezést preferálják (Turnbull
[2009]). Meyer - Schwager [2007] értelmezése szerint a kapott élmény meghatározza azt is, hogy milyen közvetlen vagy közvetett kapcsolatot ápol a fogyasztó a vállalkozóval.
Gentile és szerzőtársai [2007] bővebb meghatározásban, de hasonló tartalommal kiváló összefoglalóját adják azon élménykomponenseknek, melyek
hozzájárulnak a fogyasztói érték növeléséhez:
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 Érzékelések. Érzékszerveinkre, látásra, hallásra, tapintásra, ízlelésre és
érintésre ható tényezők által kialakított fogyasztói élmény.
 Érzelmek. A fogyasztó hangulata, érzései és érzelmei befolyásolják élményének értékelését.
 Megértés. A fogyasztó termékről, szolgáltatásról és élményről alkotott véleményét meghatározza, mennyire érti meg és ismerte meg azt. A megértés hatással lehet a jövőbeli vásárlásokra is.
 Gyakorlatiasság. A fogyasztói élmény az aktivitásból és részvételből
származik.
 Életstílus. Az élmények az értékek és hiedelmek elfogadásából adódnak.
 Kapcsolatok. Az élmények a fogyasztón és az őt körülvevő környezet társasági kapcsolatin alapulnak.
Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy mivel a komplex élmény tudományos értelmezése igen gazdag és szerteágazó, az egyes szerzők és kutatók élményelemekre vonatkozó meghatározásai szintén különbözőek. Ennek ellenére
közös jellemvonásként említhető, hogy: 1. a fogyasztó szolgáltatóval vagy annak termékével, más fogyasztókkal vagy a helyi lakosokkal való kapcsolatából
származik; 2. személyes; 3. a fogyasztót holisztikus módon, racionális, érzelmi,
érzéki, fizikai és spirituális tekintetben is befolyásolhatja.

Forrás: Kim – Ritchie – McCormick [2010] alapján saját szerkesztés

A turisztikai élmény lehetséges komponensei
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A turizmusban az élmény értelmezése speciális, hiszen ezen iparág termékeinek/szolgáltatásainak lényegi alapját képezi. A turisztikai élmények tartalmát
feltáró kutatások antropológiai, szociológiai és pszichológiai megközelítésből
egyaránt vizsgálják a témát. Általánosan fogalmazva a turisztikai élmény egy
eszköze annak, hogy meghatározzuk egy turisztikai tevékenység vagy esemény
értelmét (Otto – Ritchie [1996]). Hiszen a szolgáltatás minősége és az azzal való elégedettség napjainkban már nem elegendő a turistáknak, emlékezetes élményt keresnek, mely a legjobb módja lehet annak, hogy a fogyasztókat
újravásárlásra ösztönözzük. Mivel azonban az élményt több tényező is befolyásolja (pl. személyiség, szituáció, idő, helyszín), érdemes az egyes turisztikai
termékek esetében külön-külön vizsgálni. Az eddigi kutatások alapján azonban
megállapíthatóak olyan komponensek, melyek általánosságban hozzájárulnak a
turisztikai élmény kialakításához és emlékezetessé tételéhez.
A falusi turizmus esetében feltételezhető, hogy napjaink élménygazdaságában akkor játszhat jelentős szerepet, ha képes a fogyasztók, illetve turisták számára többek között a tanulás, a gyönyörködés, az újdonság és a társas
kapcsolatok élményét akár külön, akár együttes élményként nyújtani, a szolgáltatók részére pedig bevételt generálni.
3. Fogyasztói értékek a falusi turizmusban
Hazánkban ez idáig nem született elméleti indíttatású kutatás a turizmus és
falusi turizmus fogyasztói értéktényezőinek feltárására, mely magyarázható azzal, hogy a témakör néhány évvel ezelőtt került a figyelem középpontjába mind
szakmai, mind akadémiai körökben. A 2007-ben hazánkban tartott III. Nemzetközi EuroGîtes Falusi Turizmus Konferencián elhangzottak alapján is a fejlesztések kiindulópontjául szolgáló fogyasztói motiváció-, érték-, elégedettség
felmérés mihamarabbi elvégzésére van szükség (Fekete, 2008). A téma empirikus kutatása nemzetközi tekintetben is kezdetleges, de az utóbbi pár évben bővülni látszik.
Külföldi kutatásokban kiemelendő Komppula [2005] munkássága, aki falusi turizmus kontextusban végzett fogyasztói érték kutatásai során interjúkon
alapuló esettanulmány módszert alkalmazott. A szerző a turizmus piacán vizsgált fogyasztói értéket a megélt élménnyel azonosítja, és a szolgáltatásminőséggel együtt a turisztikai termék alapjának tekinti. A kutatás Finnországban
készült, ahol a falusi turizmus egy kedvelt turizmusforma. A kutatás fő kérdésköre annak feltárására vonatkozott, hogy a turisták az oly sok turizmusforma
közül miért a falusi turizmust választják. A vizsgálatot 47 elemszámú mintán
végezte el a szerző. Az eredmények azt mutatták, hogy a vendégek számára jelentkező érték elsősorban a szolgáltatás folyamatából származik. A finn példa a
falusi turizmus termékét az elvárt érték alapú közelítés tekintetében három szinten értelmezi: a termék magja és lényege a nyugodt, csendes környezetben tör104
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ténő üdülés. Ehhez kapcsolódnak következő körben azon szolgáltatás elemek,
melyeknek megléte szintén kritikus: szálláshely, étkezés, természetben végezhető aktivitások, szauna. A termék külső körét, azaz értékének növelését adják a
szálláshelyen kívüli egyéb attrakciók és adottságok (pl. társas kapcsolatok, vidéki hangulat, helyi attrakciók) megléte. A kapott eredmények igazolták, hogy a
fogyasztók értékészlelése a falusi turizmusban elsősorban érzelmi alapú, viszont
első vásárlás alkalmával a turisták a technikai és funkcionális tényezők meglétére fókuszálnak.
Jamal és szerzőtársai [2011] a turista számára értéket jelentő tényezőket a
malajziai falusi turizmus esetében vizsgálata, annak céljából, hogy feltárják, és
fontosság alapján rangsorolják a fogyasztói érték funkcionális és élmény aspektusait, megvizsgálva azt, hogyan növelhető az érték a különböző élmények által.
A mintába került alanyokat arra kérték, mondják el véleményüket a falusi turizmus programkínálatáról, figyelembe véve, hogy melyik jelentett számukra
élményt és mennyire tartották fontosnak. A feltárt értékdimenziók a következők
voltak: funkcionális érték esetében az ár, a minőség, és maga a létesítmény volt
jelentős, az élmény dimenziók tekintetében az aktivitások, a kultúra, a megszerzett tudás és az emberi kapcsolatok domináltak, és az érzelmi aspektus is értékdimenzióként jelent meg. A feltáró és megerősítő faktorelemzés
eredményeképpen a kutatók megállapították, hogy 20 változó 5 dimenzióban
befolyásolja a fogyasztói értéket. A megállapított értékdimenziók azok fontossági sorrendjében a következők voltak: 1. érzelmi, 2. élmény (aktivitás, kultúra,
tudás), 3. élmény (vendég-vendéglátó kapcsolat), 4. funkcionális (szálláshely
minősége), 5. funkcionális (ár) értékdimenziók. Jelen kutatás is igazolta
Komppula [2005] korábbi kutatási eredményeit, mely szerint a falusi turizmusban is az érzelmi és élmény aspektus szerepe fontosabb, mint a funkcionális, ár
és minőség dimenzióké.
Pesonen és szerzőtársai [2011] kutatásukban az osztrák és a finn turisták
motiváció alapú értékdimenzióit hasonlították össze. A válaszadók elsősorban
az érzelmi értékekről számoltak be. A pihenés mellett fontos volt számukra az
igénybe vett szolgáltatásban való aktív részvétel. Új élményekkel és tapasztalatokkal szerettek volna gazdagodni, melyeket később barátaiknak is elmesélhetnek. Fontos, hogy olyan turisztikai desztinációt látogassanak meg, ahol az aktív
programok révén betekintést nyerhetnek a falu mindennapi életébe. Szeretnék
magukat fontosnak érezni és feladatokat végezni együttműködve vendéglátóikkal. A programok révén további célként fogalmazódott meg az izgalmas, mármár borzongató kalandokban való részvétel. Hangsúlyt fektetnek a családdal
való kikapcsolódásra, valamint az aktív pihenés mellett a kényelem és a „kiszolgálás” érzése is nagyban befolyásolta a válaszadókat döntésükben. A kutatási eredmények kínálat oldali és menedzsment szempontú hasznosítása
érdekében mindig lényeges az értékdimenziók földrajzi, desztináció specifikumokból eredő vizsgálata is. Jelen esetben nem tekinthetünk el attól, hogy a kör105
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nyezet befolyásoló hatásaképpen az osztrák turisták esetében leghangsúlyosabb
értékdimenzióként a családi együttlét, a relaxáció és a vidék romantikája jelent
meg, míg finn társaiknál a szürke hétköznapokból való menekülés, a családi közösség és a természet felfedezése volt domináns.
Az utóbbi évek empirikus turisztikai, illetve speciálisan a falusi turizmusban végzett kutatásai is több faktoron és indikátoron keresztül más-más, de igen
hasonló értéktényezők szerepét hangsúlyozzák.
A turizmusban fellelhető fogyasztói értékdimenziók
a kiemelt empirikus kutatások szerint
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Forrás: Saját szerkesztés a táblázatban jelölt kutatások alapján

A kutatásokat összességében vizsgálva jól látható a funkcionális, azaz objektív és racionális értékek, illetve az affektív, azaz szubjektív, érzelmeken és
élményeken alapuló értékek gyakori megjelenése, és az esetek többségében
utóbbi hangsúlyosabb szerepet kap. A fogyasztók számára az ár és a minőség a
szolgáltatás választásának és értékelésének alapfeltétele, ugyanakkor az értéket
egyre inkább megtapasztalt élményeikkel azonosítják, melyek esetében a felfedezés, a társas kapcsolatok, a szórakozás és az esztétikum kiemelkedő fontosságú. Ezen kutatások eredményei arra is engednek következtetni, hogy a falusi
turizmusban részt vevő vendégek számára az affektív (emóción és személyes
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kapcsolatokon alapuló élmények) értékdimenziók megjelenése hangsúlyos.
Ezt alátámasztja, hogy e turizmusforma – összehasonlítva egyéb turisztikai termékekkel – a szálláshelyek felszereltségében és ebből adódóan árában alacsonyabb színvonalat képvisel. A vendégek tehát az értéket valami másban keresik.
A Budapesti Corvinus Egyetem és a Falusi- és Agroturizmus Országos
Szövetsége együttműködésében jelenleg is folyó országos kutatás előzetes
eredményei is hasonló tapasztalatokról számolnak be. Mindannak ellenére, hogy
bizonyos fogyasztói réteg számára különösen csábító a falusi turizmusban fellelhető jó ár-érték arány, a turisták között nagyobb számban jelennek meg azok
a fogyasztók, akik számára elsősorban az emberközpontúság (vendégvendéglátó közötti közvetlen kapcsolat, beszélgetések, jó hangulat), a természetközpontúság (állat- és növényvilág megismerése, csend, zöldövezet, frissesség, egészségtudat, csillagtúra kiindulópont) és a nosztalgikus érzések és
hangulat a fő értéket alkotó tényező.
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A TURIZMUS SZEREPE A VIDÉK BOLDOGULÁSÁBAN,
A VIDÉKIEK BOLDOGSÁGÁBAN

MICHALKÓ GÁBOR1
Bevezetés
A magyar ember gondolkodásában a boldogulás, vagyis a létezéshez szükséges feltételek biztosítása egyenes következménye az élettel való elégedettség
érzet, a boldogság megfogalmazódásának (Michalkó 2010). Magyarán szólva,
aki mifelénk boldogul, az boldog. Még az ágrólszakadt ember is boldognak érzi
magát, ha van mit ennie, erre utal Gárdonyi Géza (1927) Fűtőék című novellájában megfogalmazott gondolat: „Ha szegények vagyunk is, jól élünk”. Hát
igen, ha volt kása, rajta pirított szalonna, hozzá egy üveg bor, az már alapot
adott a pozitív életérzés megnyilvánuláshoz. Persze ne feledkezzünk meg róla,
hogy a mindennapi betevő biztosításához munka is kellett, az meg a magyar társadalom többsége számára évszázadokon keresztül a föld megműveléséhez, a
természettel való együttéléshez kötődött. Annak ellenére, hogy a XX. század jelentős átalakulást hozott a vidék életében, a mezőgazdaság továbbra is a falusi
ember egzisztenciájának egyik forrásaként értelmezhető (Berényi 2000). Csakhogy a növénytermesztés és az állattenyésztés szerepe a rendszerváltozást követő években – különösen az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk
folyamatában – oly mértékben visszaszorult, hogy az manapság Magyarország
vidéki térségeiben már kevesek számára biztosít kenyeret (Berényi 2011). A falusi ember boldogulásának egyik alternatívája a turizmus, amely vidéki környezetben egyrészt az adott település turisztikai miliőjének, másrészt a
természethez kötődő vonzerők hasznosítására épít (Csizmadia 2001; Aubert
2011; Bazsika – Gyuricza 2011).
A tanulmány a hazánk vidéki térségeiben élők boldogságának, a turizmussal összefüggő boldogulásának legfontosabb dimenzióit kívánja feltárni. A kutatás során alapvetően arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen
sajátosságait lehet kimutatni a falvakban élők szubjektív életminőségének, az
azt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezőknek, illetve a turizmus milyen hatást gyakorol a vidéki Magyarország egzisztenciális helyzetére.
Elméleti háttér
Tekintettel a jelen tanulmány terjedelmi korlátaira, e helyütt csupán azokra a
kutatási előzményekre kívánunk utalni, amelyek széleskörűen megalapozták a tu1
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rizmus és az életminőség kapcsolatának (leginkább a fogadó települések lakosságára vonatkozóan) feltárását. A boldogság az életminőség szubjektíven értelmezett manifesztációja (Veenhoven 2003), valójában az élettel való általános
elégedettség mértéke (Bruni – Porta 2007). A turizmus – akár egy utazás résztvevőjeként, akár a célterület társadalmi környezeteként válik a jelenség érintettjévé
valaki – hatással van az életminőségére (Coskun – Rahtz – Sirgy 2003, Sirgy et al.
2011). A turisztikai célterületek lakosságának életminőségét feltáró vizsgálatok
elsősorban a szubjektív jólét oldaláról közelítették a problémát, kisebb hangsúlyt
helyeztek az objektív körülmények mérlegelésére (Perdue et al. 1999;
Tomljenovic – Faulkner 2000). Az életminőség objektív pillérét képező mutatók
számbevétele egyetlen település vonatkozásában kevésbé releváns, azokat inkább
a területi összehasonlítás során alkalmazzák (Curran et al. 2006; Ágoston 2007).
A turizmusnak a település életében betöltött szerepét az egyén boldogságának függvényében vizsgálva megállapítható, hogy:
 minél nagyobb jelentőséget tulajdonít valaki a turizmus saját települése
életében betöltött szerepének, annál boldogabb embernek vallja magát
 minél nagyobb arányban sikerül valakinek a település vendégforgalmát
a maga javára fordítani, annál nagyobb mértékben sorolja önmagát a
boldog emberek közé (Michalkó 2010:90-91).
Módszer
Az értekezés adatbázisának összeállításához kizárólag másodlagos forrásokat használtunk. Egyrészt a KSH 2007 őszén a magyar lakosság utazási szokásai című felmérése során – többek között az MTA Földrajztudományi
Kutatóintézettel együttműködésben – kidolgozott, a turizmus és az életminőség
kapcsolatát is feltáró mérőapparátus eredményeit, másrészt a KSH Tájékoztatási
adatbázisából lekérdezhető, a falusi szállásadásra vonatkozó információkat dolgoztuk fel. Előbbi esetében a szűrést a település nagyságra alkalmaztuk és kifejezetten az 1-1999 a lakosságszámú kategóriákra koncentráltunk, az ide
sorolható helységeket értelmeztük vidékiként (a település közigazgatási jogállását értelemszerűen figyelmen kívül hagytuk). Utóbbi kapcsán a 2005-2009 időintervallumban rendelkezésre álló települési szintű, a falusi szálláshelyek
forgalmára (vendégéjszaka) vonatkozó adatokat elemeztük.
Eredmények
A falusi szállásadás súlya Magyarország turisztikai kínálatban
A falusi szállásadás Magyarország elsődleges turisztikai szuprastrukturájának érdemi részét képezi, 2009-ben hazánk teljes férőhelykapacitásának 8,4%-a ehhez a kategóriához kötődött. A falusi szállásadással
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foglalkozók száma sem tekinthető elenyészőnek, a statisztikában szereplő 7534
vendéglátó alapján azt feltételezhetjük, hogy minden faluban átlagosan két háznál képesek kiaknázni a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket. ÉszakMagyarország, azon belül is a Mátra–Bükk kiemelt üdülőkörzet dicsekedhet a
legnagyobb szálláshely-kapacitással. Csakhogy a keresletet tekintve már korántsem ilyen rózsás a helyzet, a falusi szállásadás 2009-ben a Magyarországon regisztrált összes vendégéjszakából mindössze 3,0%-ot tudhatott a magáénak,
amelynek döntő hányada (88,6%) a belföldi forgalomban realizálódott. Az adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a falusi szállásadás hazai kapacitásai – a
vendégek átlagot valamelyest meghaladó tartózkodási ideje ellenére – jelentősen túlszárnyalják azok kihasználtságának mértékét.
Ha az adatokból a turizmushoz kötődő egyéni boldogulás fokára kívánunk
következtetni, nem kell mást tennünk, mint kiszámolni az egy vendéglátóra jutó
vendégéjszakák számát és tovább kalkulálni a kapott eredményt: 2009-ben egy
falusi vendéglátó megközelítőleg 100 vendégéjszakát realizált Magyarországon,
amelyből 3000 forint/éjszaka árral számolva sem érhetett el 300 ezer forintnál
nagyobb bevételt. Az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés, kiegészítő jövedelemként azonban feltétlenül tisztes summa (az érvényes jogszabályok szerint adózni biztosan nem kellett utána). Az érintett települések sem
panaszkodhattak, egy csekély bevétel az önkormányzat számlájára is befolyhatott. A KSH által közzétett idegenforgalmi adóbevételek listáját (első 50 település) vizsgálva megállapíthatjuk, azok a falvak, amelyek falusi szállásadással is
foglalkoztak (kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése mellett), milliós nagyságrendű bevételekre is szert tudtak tenni (Bogácson például a falusi szállásadásra jutó idegenforgalmi adóbevétel 2009-ben 5,3 millió forintot tett ki, az
más kérdés, hogy a vendégeket sokkal inkább a helyi termálfürdő, mintsem a
vidéki miliő vonzotta).
Eredményes kistérségek, sikeres települések a falusi szállásadásban
Annak ellenére, hogy a falusi szállásadásban potenciálisan Magyarország településállományának mintegy 9/10-e érintett, vagyis szinte mindegyik községben
találkozhatnánk vendéglátókkal, a valóságban csupán a falvak 1/3-án regisztrálták a magánszálláshely-szektor ezen szegmensét (Michalkó 2007). Kutatásunk
során abból a hipotézisből indultunk ki, hogy a falusi turizmus kínálata gyakran
térségi (a települések határát túllépő) dimenzióban jelenik meg, ezért az eredményességet leginkább kistérségi szinten célszerű vizsgálni (Dávid 2007). Magyarország 166 kistérségéből mindössze kettőben (Aszódi, Bácsalmási) nem
regisztráltak 2005 és 2009 között egyetlen egy falusi szállásadásban eltöltött
vendégéjszakát sem. Ezen felül 12 olyan kistérségünk van, amelyben a külföldi
vendégek nem vettek igénybe falusi szálláshelyet (az Adonyi és a Székesfehérvári kivételével mind a Dunától keletre, jellemzően a határ mentén találhatók).
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1. ábra. A magyarországi falusi szállásadás legsikeresebb kistérségei és települései, 2005–2009
(Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis)
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Az eredményesség szempontjából azokat a kistérségeket emeltük ki, amelyekben a vizsgált időszak bármelyik évében a falusi szállásadásban eltöltött
vendégéjszakák száma duplája volt az egy kistérségre jutó átlagos forgalomnak,
vagyis elérte a 10000 vendégéjszaka/év mutatót. 25 olyan kistérséggel találkozhattunk, amelyek megfeleltek a vizsgálat szabta kritériumoknak, ezek Magyarország keleti (12) és nyugati (13) része között viszonylag egyenletesen oszlottak
el, tehát az eredményességet a társadalmi-gazdasági mutatók tekintetében hagyományosan „vízválasztónak” számító Duna-tengely ez esetben kevésbé befolyásolta (1. ábra). Az eredményesség egyenletes mivoltát (amire a vendéglátók
egzisztenciája, boldogulása építhető) egy egyszerű láncviszonyszámmal kontrolláltuk, így azonban meglepő, a települési szint vizsgálatának szükségességét
generáló adatok kerültek felszínre. A Dorogi és a Csepregi kistérségben mutattunk ki szokatlanul hektikus vendégforgalmat, előbbiben 2006-ról 2007-re
meghúszszorozódott a belföldi vendégéjszakák száma, utóbbiban 2005-ről
2006-ra tizenötödére esett vissza az összforgalom. A szálak egyértelműen
Kesztölcre és Bükre vezettek. Hosszas kutatómunka után sem sikerült hitelt érdemlően kideríteni, minek köszönhetően töltött el megközelítőleg 1500 belföldi
vendég egyenként 13 éjszakát Kesztölcön, feltehetően valamilyen beruházáson
dolgozók használták „munkásszállásként” a község falusi szálláshely kínálatát.
Bük esetében a 2007. évi várossá nyilvánítás indokolhatná a falusi szállásadás
drasztikus csökkenését (a forgalom természetesen ilyen mértékben nem változott, csak a fizető vendéglátásban realizálódott), a visszaesés azonban sokkal
inkább a korábbi termálfürdő gyógyfürdővé avanzsálásával hozható összefüggésbe (az akkor érvényes jogszabály alapján falusi szállásadást sem városi jogállású, sem gyógyfürdővel rendelkező településen nem lehetett működtetni).
Kesztölc és Bük esete valamelyest gyengítette a falusi turizmus térségi szinten történő kibontakozásának axiómáját, úgy tűnik, a kistérségi eredmények
mégiscsak egy-egy település sikerével hozhatók összefüggésbe. A települési
szintű vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a vendégforgalom rendkívül koncentrált és sok esetben nem a „klasszikus” falusi kínálatot hasznosítja. A falusi szállásadás tekintetében 2005-2009 között legeredményesebb magyarországi
kistérségek (25) több mint felében (13) mindössze egy településen koncentrálódik a forgalom legalább 50%-a, e mellett jellemzően 2-3, kivételes esetben 4 településen realizálódik a falusi vendégéjszakák domináns része a vizsgált
kistérségekben. A legmagasabb fokú koncentráltság a Karcagi (Berekfürdő –
98,6%), a Kunszentmártoni (Cserkeszőlő – 98,5%) és a Mórahalmi (Mórahalom
– 88,2%) kistérségben mutatható ki, de általánosságban megállapítható, hogy
azok a települések, amelyek területén termálfürdő működik, az adott térség falusi
szállásadásának domináns forgalmát bonyolítják. Így Csokonyavisonta (85,1%),
Bogács (76,2%), Kehidakustány (74,2%), Igal (69,5%) és Egerszalók (55,0%) –
termálturisztikai létesítményeiknek köszönhetően – az adott kistérség legnagyobb mértékű falusi vendégforgalmát tudhatják magukénak. A hagyományos
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értelemben vett falusi turizmus vonzerői más, a szállásadásban sikeres településeken is háttérbe szorulnak, így a Dunakanyar festői panorámájával büszkélkedő
Zebegény (60,4%), az Abaligeti cseppkőbarlangjáról és taváról ismert Orfű
(57,8%), vagy a Tisza-tóra alapozó Sarrud (52,2%) vendéglátói sem elsősorban a
falusi miliőjükkel operálnak kínálatuk kialakítása során. A sikeres települések
között elvétve találkozhatunk olyanokkal, amelyek pusztán a falusi életmódot, az
egyedi településképet vagy éppen a hely atmoszféráját állítanák előtérbe.
A falvak turizmusa a boldog élet forrása
Ha egy közvéleménykutatás keretében afelől érdeklődnénk, hogy a megkérdezettek szerint hol élnek hazánk legboldogabb emberei, minden valószínűség szerint igen magas arányú lenne a falvaknak a boldog élet színtereiként
történő azonosítása. Mi gondja van, egy falun élő embernek, aki több szempontból is szerencsésnek mondhatja magát (csend, nyugalom, természeti környezet, háztáji gazdálkodás stb.)? A magyar valóság azonban ezzel szöges
ellentétben áll. 2007-ben a legkisebb lélekszámú településeinken (1-1999 lakos)
éltek a legboldogtalanabb emberek (1. táblázat). Miközben az 1–5 Likert skálán
a felnőtt magyar társadalom boldogság foka 3,32, addig az említett települési
kategóriában mindössze 3,26 volt ez a mutató. Az okok rendkívül összetettek,
de minden bizonnyal közrejátszik a falun élők jövedelmének alacsony szintje,
amely a demográfiai jellemzőkkel karöltve az utazásokban való érintettségüket
is (2,33) a legalacsonyabb szinten tartja (országos átlag 2,53).
1. táblázat. A szubjektív életminőség egyes tényezői Magyarországon
(1-5 Likert skálán), 2007

3,32
2,53

1-1999
népességszámú
települések
3,26
2,33

2,16

1,80

–0,36

3,15

3,19

+0,04

1,48

1,56

+0,08

Átlag
Mennyire tartja boldognak magát?
Mekkora szerepet játszik az életében az utazás?
A településének életében mennyire fontos
a turizmus?
A lakókörnyezetében megjelenő turistaforgalom
hogyan befolyásolja a közérzetét?
Milyen mértékben tudja kihasználni Ön vagy közeli
hozzátartozói a lakókörnyezetében észlelhető turistaforgalom kínálta lehetőségeket?

Különbség
értéke
–0,06
–0,20

Forrás: KSH

Az 1-1999 népességszámú települések lakossága átlag (2,16) alatti értéket
(1,80) rendelt a turizmus saját településük életében betöltött szerepéhez, amely a
vidékhez kötődő turizmus működésének alacsony fokú hatékonyságát tükrözi,
vagyis az ott realizálódó vendégforgalom társadalmi-gazdasági hatásait a helyi116
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ek alig észlelik. Ezzel szemben az érintett falvakban megjelenő turistaforgalom
az országos átlag (3,15) felett, a többi településcsoporttal való összehasonlításban a legeredményesebben befolyásolja a helyiek közérzetét (3,19). A világ zajától elzárt kis falvakban örülnek a vendégnek, megtiszteltetésnek veszik, ha az
ő településükre látogat, a turisták kíváncsisága növeli a lokális társadalom identitástudatát (Puczkó – Rátz 1998). Ami pedig a turizmusnak a boldogság és a
boldogulás szimbiózisára gyakorolt hatását illeti, a legjobban a kis falvakban
tudják a saját javukra fordítani a településen megjelenő vendégforgalmat.
Az 1-1999 népességszámú települések lakossága az országos átlagot (1,48) leginkább meghaladó értéket (1,56) rendelt a turistaforgalom személyes hasznosításának kérdésköréhez (természetesen abszolút értékben így is lehangoló és
felettébb elgondolkodtató az eredmény).
Következtetések
Annak ellenére, hogy a tanulmány nem kívánt belebonyolódni a falusi turizmussal kapcsolatos fogalmi vitákba (Csordás – Szabó 1993; Kovács 1993;
Szabó 1998; Hanusz 2002), a falusi szállásadással összefüggő komplex tevékenységet a vidéki Magyarország felzárkózásának, versenyképessége erősítésének igen fontos letéteményeseként feltételezi. A falusi turizmus kínálata jelentős
mértékben meghaladja a kereslet által ténylegesen igénybevett szolgáltatásokat,
a szálláshelyek jelentős része kiadatlan, amely egy kereskedelmi szálláshellyel
összehasonlítva ugyan veszteséget alig termel, de az elmaradt jövedelem egzisztenciálisan nehéz helyzetbe hozza a falusi vendéglátókat (a megélhetést szolgáló
bevétel hiánya, fejlesztésre szánt források elapadása), a sikertelen üzletmenet
miatt érzett elkeseredettség pedig kedvezőtlen lelkiállapotot eredményez. A falusi szállásadásba eredményesen bekapcsolódó települések vendéglátóinak bevétele a legtöbb esetben csupán a meglévő jövedelmük kiegészítésére elegendő,
abból önálló egzisztenciát fenntartani nehéz.
Magyarország kistérségeinek mindössze 15%-a mondhatja magát a falusi
szállásadás tekintetében kirívóan sikeresnek. A kedvező mutatók hátterében
azonban a vendégforgalom települési szintű koncentráltsága és a hagyományos
értelemben vett falusi turizmustól távol álló kínálat hasznosítása húzódik.
A legsikeresebb kistérségekben mindössze néhány település falusi szállásadóinak forgalma adja a kereslet döntő hányadát, ezek esetében a termálfürdőkre, a
vízpartra és az egyedi természeti környezetre alapozott kínálat háttérbe szorítja,
elhalványítja a tradicionális vidéki vonzerőket.
A falusi szállásadással való foglalatosság feltétlenül javítja az érintettek
szubjektív életminőségét, az országos összehasonlításban önmagát amúgy kevésbé boldognak tartó falusiak számára pozitív lelkiállapot változást hozhat a
hozzájuk betérő vendégek ellátása. Annak ellenére, hogy az alacsony népességszámú településen élők alig érzékelik a turizmus saját községükre gyakorolt
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kedvező hatásait, a turisták jelenlétének tudata önmagában jó érzéssel tölti el a
helyi társadalom tagjait. Mivel a falusi vendéglátó a lehető legközvetlenebb
kapcsolatba kerül a nála megszálló vendéggel (gyakran a saját otthonában fogadja), ezért a legalacsonyabb népességszámú települések lakossága érzi úgy,
hogy a más településkategóriájú helységekben élőkhöz képest a leginkább tudja
hasznosítani a turistaforgalom áldásait.
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ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK EGY DESZTINÁCIÓ
ÉLETÉBEN, ARCULATÁBAN
NAGY ADRIENNE1 – HORVÁTH ZSUZSANNA2

Kulcsszavak: örökségi érték, kulturális tőke, élménygazdaság, értékválság,
desztináció3
1. Bevezetés
A turisztikai piac összefüggő rendszer, melyben a kereslet-kínálat jelentős
változásokat mutat térben és időben minőségi és mennyiségi oldalról egyaránt.
Ilyen változás követhető nyomon a turisztikai desztinációk fejlődésében, ahol az
örökségi értékek4 (természeti, kulturális, ember alkotta) egyre hangsúlyosabb
szerepet képviselnek a versenyképes idegenforgalmi kínálat kialakításában. Erre
utalnak a Világörökségi listán szereplő helyszínek számának bővülése, jeles napokhoz köthető rendezvények (néphagyomány, gasztronómia, népi mesterségek) töretlen népszerűsége és az egyre magasabb arányban megújuló és
hasznosuló építészeti értékek. Keresleti oldalon is számos változás követhető
nyomon, melyek közül az egyre gyakoribb és rövidebb utazások mellett az élményszerzés, élménygazdaság előtérbe került. Ezekkel párhuzamosan az értékek társadalomban betöltött szerepe is változik, átrendeződik, a globális válság
hatására pedig az elbizonytalanodott egyének a saját helyüket, szerepüket és
identitásukat szeretnék visszanyerni, vagy megerősíteni. Az egyén kulturális
identitását, hovatartozását a hazánkban számos helyen fellelhető kastélyokon
kívül kevés más turisztikai attrakció tudja megfelelőbben visszaadni. Jelen dolgozat célja rávilágítani az észak – magyarországi kastélyok példáján, hogy a
globális válság megalapozta érték – átrendeződésben és identitáskeresésben
ezek az épületek (többségében turisztikai desztinációk) milyen szerepet játszanak, játszhatnak. A példák megfelelő beágyazottságához rávilágítunk az örökségturizmust és ezen belül a kastélyturizmust befolyásoló és meghatározó,
hazánkban és a világban lezajló trendekre, folyamatokra.
1

BGF KVIK, Turizmus tsz., adjunktus, doktorandusz PTE TTK FDI, témavezető: dr. Szabó Géza tszv, docens
BGF KVIK, Turizmus tsz, előadó, doktorandusz PTE KTK RPGTDI, témavezető: dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár
3
„Turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, melyet a turista vagy azok egy csoportja látogatásra kiválaszt és amit a turisztikai kínálati oldal piacra visz, értékesít.” (WTO 1993)
4
„Az örökség kötelékünk a múlthoz, amellyel ma együtt élünk és amit tovább adunk a jövő nemzedékeknek.
Kulturális és természeti örökségünk az élet és az ihlet két helyettesíthetetlen forrása.” (WHC 1996); VÖ:„…az
egyes települések arculatának jellegzetes meghatározói, kulturális hagyományainak hordozói, és egyben a történelmi és nemzettudat formálói...” ERDŐSI P. (2000)
2
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2. Örökségi érték – kultúra – identitás
A 2001. évi LXIV. törvény definíciójából kiindulva: „kulturális örökség
összefoglaló névvel illetjük múltunk tárgyiasult, anyagi valóságukban is fennmaradt és ekként érzékelhető – ingó és ingatlan – emlékeit. A kulturális örökség
gyűjtőfogalom; jókora halmaz, amelynek részhalmazai az épített örökség – annak országosan védett (műemlékek) vagy helyi védelem alá helyezett vagy jogi
értelemben nem védett, de arra érdemes elemei –, a régészeti lelőhelyek és régészeti leletek, valamint az (ingó) kulturális javak. A kulturális örökség eme fogalma tárgyi emlékanyagot takar; a ránk hagyományozódott szellemi kultúrkincs
(pl. a folklór) már nem tartozik a körébe. Részét képezi viszont a nem tárgyiasult
örökség (intangible heritage; a. m. nem tapintható, nem érzékelhető) – akkor és
amennyiben az a tárgyi örökséghez kapcsolódik, sajátos »atmoszférát« alkotva
körülötte. Éppen ebben az »atmoszférában« rejlenek a kulturális örökség társadalomszervező erejének gyökerei.“ (L. Simon 2010, 1. o.)
Örökségi érték mindaz, amit egy közösség az utókor számára átadásra érdemesnek tart. „Így az örökség összekapcsolódik az emlékezettel, mindkettő az
identitás része, amit meg kell keresni, elő kell ásni, meg kell őrizni, vagy újra fel
kell fedezni.” (Sonkoly G., 2000, p:47) Megőrzésre és átadásra érdemes érték
minden közösség birtokában van, csak fel kell ismerni és meg kell találni a
megfelelő hasznosítást. Az örökség nem azonos a történelemmel, nem azonos a
múlttal, hanem a múlttól való távolodás eredménye. A múltnak csupán a feljegyzett, megjelenített része válik történelemmé. Az örökséget nem csak az örökös teremti, hanem fogyasztói is meghatározzák tartalmát (Ashworth, 1996).
Az örökség fogalom univerzális jellege abból adódik, hogy általa közös nevezőre hozható a saját és a közös, az egyedi és az általános, a helyi és a nemzeti.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a különböző szereplők ugyanazt értik „örökség” alatt a különböző szinteken5. Ez akár érdekütközéshez is vezethet.
A kultúra fogalma rendkívül sokrétű, nehezen megfogható és számos megközelítése ismert. Magában foglalja a művészeti ágakat, történelmi emlékeket –
magas kultúra –, szokásokat, tudást, hitvilágot, jogrendszert, filmipart, fényképészetet, a hétköznapok értékeit, viselkedést, mindazt, amit az emberek tesznek.
Jelentéstartama fokozatosan bővült. A kulturális tényezők a gazdasági teljesítményt és fejlődést, ezáltal a térségi versenyképességet közvetlenül befolyásolják, telepítési tényezőként jelennek meg. Az előzőekben tárgyalt fogalmak
nehezen szétválaszthatók, számos közös jelentéselemmel bírnak, leggyakrabban
azonban a kettő ötvözeteként „kulturális örökség” formában találkozhatunk vele. Ez a fogalom is folyamatosan alakult, alakul, tartalmában korrekciók zajla-

5

A kormányzat marketingeszközként kezeli, a helybélieknek gazdaságfejlesztési lehetőség, a helyszín vezetői
pedig szeretnék megóvni.
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nak6. A kulturális örökség sikere összefüggést mutat jelenközpontú gondolkodásunkkal. A jövő egyre nehezebben kiszámítható, váratlan események alakítják, így egyre nagyobb értékkel bír a múlt emlékeit őrző jelen (Hartog F. 2006).
Örökségturizmus
Mivel a kulturális örökség részei elsősorban az örökségturizmusban hasznosulnak – gazdasági érdekké vált, hogy minél több természeti-, kulturális-,
szellemi örökségi helyszín kerüljön be a turisztikai kínálatba. Ezek az attrakciók
reneszánszukat élik. Ez a népszerűség abból fakad, hogy növekszik a társadalmi
igény a „közös múlt”, a gyökerek felderítése, megtapasztalása iránt. A kulturális
és a turisztikai szakemberek az utóbbi években Magyarországon is nagy figyelmet fordítanak épített kulturális örökségünk védelmének másodlagos gazdaságfejlesztő hatásaira. „Az örökségvédelem elsődleges gazdasági hatásai, azaz az
építőipar és az örökségvédelem közös érdekei, az építészek és az örökségvédelmi szakemberek egymásra találása évek óta termékeny szakmai vitákat
eredményeznek, ám a szélesebb közvélemény előtt a kulturális turizmus bevételt növelő hatásainak a megérdemelt rangján való értékelése hazánkban még
várat magára. Az e területen folytatandó tematizálás és a szakmai fókuszálás kialakítása két szempontból is fontos lenne. Egyrészt ha az épített örökségünk javának állagmegóvását sürgősen nem végezzük el, akkor komoly veszteségek
érhetnek bennünket, legyen szó akár az évtizedek óta elhanyagolt vidéki kastélyok, népi épületek jó részéről, a tradicionális faluképről, akár a határon túli
magyarság ugyan másik országokban található, de a magyar identitás, a közös
történelem, a nemzeti múlt szempontjából meghatározó jelentőségű építményeiről, épületeiről. Másrészt fel kell hívni a mindenkori kormányzat figyelmét arra,
hogy az e területre fordított pénzek nem csupán ajándékba adott támogatások,
hanem a Magyarországon is előtérbe kerülő minőségi turizmus kívánalmainak
megfelelő szolgáltatásokat és látnivalókat bővítő, ilyen módon a gazdaságot, a
költségvetési bevételeket is növelő, azaz a költségvetésnek indirekt módon megtérülő ráfordítások”. (L. Simon 2010, 2.o.)
A település hangulata, építészeti emlékei, rendezvényei, hagyományai, az
értékek tisztelete és ápolása összetartó erőt jelent, és erősíti az identitást, javítja
a turisztikai imázst. A turizmusfejlesztési dokumentumok többségében a kulturális örökséget különleges erőforrásként értékelik, és szerepet kap a fejlesztési
prioritásokban, programokban. A hazai turizmusmarketing ezeket állította a középpontba (2009). Az örökségturizmus nem csak pozitív hatásokkal jár, így fokozottan kell a terhelhetőséget, a minőség megóvását figyelembe venni.
Az örökségturizmus alapját az építészeti-, történelmi értékeken túl, a néprajzi-,
vallási szokások, hagyományok, fesztiválok jelentik.
6

Erre utal, hogy a tárgyi örökségek évtizedeken keresztül tartó dominanciáját (mint a kulturális örökség megtestesítőjét) kiegészíti a szellemi világörökségről (UNESCO 2009) szóló egyezmény.
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Társadalmi tőke és kulturális tőke
Egy adott nemzet kulturális identitását nagyban meghatározza az ott felhalmozott tőkék rendszere, úgyis, mint kulturális-, társadalmi- és gazdaságitőke. Ezek a tőke javak azok a hagyományok és értékek összessége, melyek az
azonos identitással rendelkező nemzetek sajátosságai, és az együtt megélt történelem során alakultak ki. A társadalmi tőke fogalma az 1980-as években
Bourdieu munkássága nyomán vált ismertté, és mint a társadalomban fellelhető
nem anyagi erőforrás, napjainkban egyik népszerű területe a szociológiai és
közgazdasági kutatásoknak. A társadalmi tőkének számos meghatározása létezik, de mindegyikben közös, hogy a társadalmi tőkét a hálózatokhoz kapcsoltan
értelmezi. Hálózatokat alkotnak azok az elkülöníthető elemek, amelyek között
valamilyen kapcsolat létezik. Ennek megfelelően a társadalmi tőke a hálózatokat alkotó elemek – a gazdaság és a társadalom szereplői – közötti kapcsolatok
összességében manifesztálódik, nem tehát magukban a szereplőkben (mint például az emberi tőke). Egy olyan erőforrásról van tehát szó, ami a különböző társadalmi szerveződési szintek (család, szomszédság, település, kistérség, ország
stb.) közösségeinek társadalmi, gazdasági folyamatait befolyásolja. Írásomban
kísérletet teszek a társadalmi tőkével kapcsolatos ismeretek összefoglalására,
valamint a közösségek és a közösségfejlesztés fontosságának felvázolására.
Értékválság és identitás
Korunkban a növekedés meghatározó faktorát a humán tényezők által közvetített értékek, normák, viselkedési szokások adják. Az értékek köre és társadalmi kiterjedtsége, (elfogadottsága) mellett fontos azok változásának
kérdésköre is. A régi értékek már nem meghatározóak, az újak pedig még nem
eresztettek gyökeret. Az értékválság nem csupán egy-egy társadalmi csoportot,
réteget érint, hanem a társadalmak egészét. A globalizáció elterjedésének eredményeképpen a nemzetek, azonos kulturális hagyományokkal és múlttal, értékkészlettel rendelkező csoportok új, eddig idegen értékekkel és hagyományokkal
találkoznak, amely új értékek kihívást jelentenek a régi értékekkel szemben.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013) – nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló módon – rendkívüli fontosságot tulajdonít a magyar
lakosság utazásainak életminőség-növelő szerepére. A lakosság életminőségének
javítása a turizmus keretein és lehetőségein belül a lelki-pszichés állapot minőségének javításával is együtt járhat – amennyiben a kastélyok történelmének bemutatásával, az ott megtapasztalt élmények kellő beágyazásával a látogató
megerősítheti a kulturális azonosságtudatát és hovatartozását. A manapság elterjedt élménygazdaság keretein belül, a turizmus elterjedésével, és széles rétegek
számára való elérhetőségével, a turisztikai szolgáltatási csomag komplex, minden érzékszervre kiterjed, és fő célja az élményben való „megmerítkezés” (Hor124
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váth 2011a). Az emlékezetes turisztikai élményt kutató szakemberek leírása szerint a látogató annál jobban emlékszik a desztináció nyújtotta szolgáltatáscsomagra, minél mélyebb hatással volt rá, minél inkább megérintette őt, mint
szubjektumot, és minél inkább szolgálta az egyéni fejlődését. A kastély
desztinációk tehát abban az esetben tudják a leghatékonyabban befolyásolni az
oda látogatók érzékszerveit, és tudatát – emlékezetes élményt nyújtva – ha a
múltat megfelelő részletességgel és mélységgel tudják bemutatni, és a bemutatáson kívül a látogatókat aktív módon bevonják a desztináció életébe. Skandináv
példák alapján az emlékezetes élmény alapja a múlt egyéni karakterisztikák szerinti átélése, imitálása, a desztináció adta lehetőségek keretein belül (pl. korabeli
vacsoraest, zenei fesztivál, vásár, bemutató, stb. rendezése). (Horváth 2011b).
3. Kastélyok Észak - Magyarországon
Észak-Magyarország régió területén az évszázadok során mintegy 300-350
kastély, kúria és főúri lakhely létesült 7. Ebből a jelentős számú épületállományból napjainkra mintegy 100 helyszínen található 123 kastélyépület maradt fenn.
A kastélyok funkciója és jelenlegi hasznosítása változatos képet mutat. Állapotuk nem független jelenlegi és közelmúltbeli feladataiktól.
Alapvetően három típusba lehet sorolni hasznosításuk módját, annak függvényében, hogy az épület külső-belső értékei megőrződtek-e, a nagyközönség
számára ”hozzáférhető-e” és annak alapján, hogy a jelenlegi használat az épület
jellegének milyen mértékben felel meg. Így nyílik lehetőség az adekvát – inadekvát – vegyes hasznosítási módok megkülönböztetésére.




A kastélyok mind a mai napig a leggyakrabban közösségi funkciókat
látnak el, sokuk egészségügyi intézményként, szociális otthonként működik, de számos példát lehet találni oktatási intézményi, egyéb kulturális célú hasznosításra (Fráter kastély Csécse, iskola;, Rákóczi kastély
Felsővadász, iskola;, Andrássy kastély Monok, iskola; Szirmay kastély
Erdőbénye, szeretetotthon;)  inadekvát kategória;
Gyakori továbbá az épületek eredeti funkcióinak alapvetően megfelelő,
igazgatási épületként történő működés (Balassa kastély Ragály, Önkormányzat; Zichy-Vay kastély Csesztve, Önkormányzat, Bárczay kastély Pere, Önkormányzat)  vegyes kategória az épület állapotának
függvényében; kevésbé elterjedt a kastélyok kizárólag magánszemélyek
általi hasznosítása, a jelentős tőkeigénynek köszönhetően többnyire
csak kisebb kastélyok, kúriák váltak magánlakhellyé, üdülővé (Majláth
kastély, Patvarc; Jánossy kastély, Cserhátsurány; Simonyi kastély,

7

Saját összesítés (2009) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatai, valamint Olajos Csaba (2002) tanulmánya alapján
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Szügy;)  vegyes kategória, mert az épület értékei többnyire igyekeznek megóvni, ellenben a nagyközönség számára az ilyen épület nem
’hozzáférhető’;
A kastélyok hasznosításának legdinamikusabban fejlődő ága a turisztikai célú működtetés  adekvát kategória.

Idegenforgalmi szerepkörben különbséget kell tenni a múzeumi – közművelődési szerepkör, funkció (1. ábra) és a szálláshelyként üzemelő kastélyok között.
1. ábra. Kastélymúzeumok Észak-Magyarországon
Szerepe az
idegenforgalomban:
Gyürky-Solymossy
Kiállító tér és Házasságkötő
1. Bátonyterenye
kastély
terem
2. Fáj
Fay kastély
látogatható épület
3. Felsőzsolca
Bárczay kastély
Múzeum és könyvtár
4. Fűzérradvány Károlyi kastély
Kastélymúzeum
5. Golop
Vay kastély
Címertár
6. Gyöngyös
Orczy kastély
Mátra Múzeum
felújítás alatt,
7. Hatvan
Grassalkovich kastély
Vadászati Múzeum lesz
8. Hevesvezekény Szalgháry kastély
Művelődési ház
9. Mezőcsát
Márk kastély
Helytörténeti kiállítás
Művelődési ház és rendezvény10. Miskolc
Bárczay kastély
központ
11. Nagyréde
Fay kastély
Falusi Galéria
12. Pácin
Mágóchy-Alaghy kastély Bodrogközi Múzeum

Nr.

Település:

Kastély neve:

13. Sárospatak

Rákóczi Várkastély

MNM Rákóczy Múzeuma

14. Szécsény
15. Szendrő
16. Tarnaméra

Forgách kastély
Csáky kastély
Almásy kastély

Kubinyi Ferenc Múzeum
Galéria és oktatási gyűjtemény
Rendőrmúzeum

Stílusa:
barokk
barokk
klasszicista
eklektikus
klasszicista
klasszicista
copf stílus
barokk
eklektikus
eklektikus
klasszicista
reneszánsz
késő
reneszánsz
barokk
barokk
barokk

Forrás: saját összesítés (2012)

A múzeumok, kiállító terek a Rákóczi Múzeum, a Rendőrmúzeum és a Címertár kivételével önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben vannak. Élményszerzés a kiállítás megtekintésén keresztül jön létre, amely a XXI.
században a fiatalok körében kevéssé jelent motivációs tényezőt. Azon a múzeumokban, ahol kézműves tábort, régészeti tábort, kulturális rendezvényeket,
múzeumpedagógiai programokat, vetélkedőket, vásárokat szerveznek – Gyöngyös, Sárospatak, Szécsény településeken –, az élmény jobban rögzül. Ezek a
rendezvények lehetőséget kínálnak a megtapasztalásra is. Másik fontos jellemzője a közművelődési hasznosításnak, hogy az állandó munkatársak száma alacsony – az épület nagy mérete ellenére is –, a múzeumban a vendég a
kiállításokat a saját tempójában és döntése szerint tekinti meg. Ez a hasznosítási
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mód egyértelműen az örökségi érték megőrzésére, bemutatására, ismeret átadásra koncentrál és sajnos csak kevés esetben tudja az „átélés” élményét biztosítani. Gyakori, a minél gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a komplex
hasznosítás, azaz több turisztikai funkció egymás mellett élése – Bátonyterenye,
Füzérradvány, Szendrő kastélyainál.
A turizmus egyik alaptörvénye, hogy jól működő színvonalas szállások
nem lehetnek meg turisztikai attrakciók nélkül, ami fordítva is igaz, azaz a turisztikai attrakciók sem képesek gazdaságosan működni a vonzáskörzetükben
levő megfelelő színvonalú szálláshelyek nélkül. Az alábbi táblázatban (2. ábra)
a szálláshelyként üzemelő kastélyokról található összesítés.
A táblázatban található kastélyszállók kis településeken találhatók, melyek
lakossága nem éri el a 2000 főt, kivéve Mád, Poroszló, Tarcal esetén8. A fent
említett településeken a kastély(ok) épülete az egyik legjobban karbantartott
épület, rendezett környezettel, parkkal, nem közvetlen az út mellett – kivéve
Mád esetében –, megfelelő épülethez vezető úttal. A kastélyszállókat rendezett
park, kert veszi körül, ami a szolgáltatás eleme. A zöld közvetlen környezet, a
kis település és az úttól távolabbi elhelyezkedés, mind – mind hozzájárul ahhoz,
hogy a pihenés, képzés, találkozó távol a város zajától sikeres legyen. Sajnálatos
módon az épületek eredeti berendezése a II. világháborúban vagy azt követően
megsemmisült. A jelenlegi tulajdonosok ezt korhű berendezéssel, vagy az építtető család más épületeiből származó bútorokkal igyekeztek pótolni. A megfelelő atmoszféra megteremtéséhez ezeken túl a dekoráció, a közösségi helységek
elnevezése és számos esetben az egyenruha is hozzájárul. Jellemző, hogy az étlap kialakítása, ételek – italok megnevezése követi az egykori tulajdonosok által
fogyasztott fogásokat.
A kastélyszálló üzemeltetés gazdasági, profitorientált tevékenység – erős
kötődéssel a múlthoz. Az épületek régiek, nagyok, fenntartásuk költsége magas.
Az eredményes üzemeltetés érdekében a szobák számát növelni kellett. Az öszszesítésből látható, hogy ezek a kastélyok kevés szobával rendelkeztek9 – kivéve Lillafüred, amely eleve szállodának épült –. A kastélyszálló üzemeltetés
gazdasági, profitorientált tevékenység. Az eredményes üzemeltetés érdekében a
szobák számát növelni kellett, melyet úgy lehetett bővíteni, ha a tetőtérben és a
melléképületekben is szobákat alakítottak ki. A berendezés az ilyen szobákban
egyszerűbb, ezzel együtt a szállásdíj alacsonyabb. A kastélyturizmus időutazást
is jelent. Ugyanott aludni, étkezni, mint több száz évvel őseink tették, sok vendégnek jelent motivációt. Amellett pedig, hogy a régmúltat idézik fel, a ma emberének minden igényét képesek kielégíteni. Komplex szolgáltatást nyújtanak,
alkalmasak családi üdülésekhez, az egészség megőrzésére, feltöltődésre, vagy
rendezvények (esküvők, fogadások), szemináriumok, színteréül szolgálhatnak.
8

2010 jan.1-i népszámlálási adatok szerint
Átlag 25 szoba, mely adatot a lillafüredi kastélyszálló szobáinak száma jelentősen torzítja. E nélkül az átlag
szobaszám 18.
9
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A kastélyok stílusirányzatai utalnak arra az időre, amikor jelenlegi formájukat,
belső kialakításukat elnyerték. Ennek alapján a “neo…” stílusok és a romantika jegyében létrehozott kastélyok alkalmasak korunk igényit kielégítő kastélyszállóként
működni a favázas, ófelnémet stílusú vadászkastélyok mellett. (9 + 2 db). A táblázatban szereplő működő kastélyszállók magántulajdonban vannak.
Az összesített épületek egyediek, megismételhetetlenek, méret, stílus, árak,
kiegészítő szolgáltatások terén változatos képet mutatnak. Globalizálódó világunkban a lokális értékek, mint a kastélyok, felértékelődnek.
A vendégekre jellemző, hogy kíváncsiak a kastély történetére, a legendákra, a különlegességekre, a látható és „láthatatlan” emlékekre. Tehát leszűrhető,
hogy aki egy kastélyban száll meg, az tudatosan választja ezt a szállástípust,
még ha ez anyagilag nagyobb áldozatot is kíván az idelátogatótól.
4. Következtetések, javaslatok
Bemutatni és kipróbálni, átélni egy örökségturisztikai terméket csak az
adott helyszínen lehet, egyedisége ebben rejlik. A desztinációk versenyképességének megítélésében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok az elemek, melyek
tradicionálisak, csak arra a területre jellemzőek. Ezt a hazai turizmusmarketing
szakma is felismerte és alakította át ennek megfelelően kampányait. A betekintés letűnt korokba, a múlttal azonosulás nem csak múzeumokban és történelmi
emlékhelyeken lehetséges, hanem az emlékezetes turisztikai élményen keresztül
a kastélyszállókban is. Csak a régióra jellemzőek az itt található kastélyok, a
hozzájuk köthető élmények. A régiós kastélyszállók az élmény formálásában,
kiegészítő szolgáltatásaikban követik a fő áramlatokat és csak egy-két esetben
vállalnak úttörő szerepet (Nógrádgárdony, Tarcal). A kor szellemének és a fogyasztói szokások alakulásának megfelelően az élmények alakítására számos
további lehetőség kínálkozik:
 tematikus kastélytúra útvonalak működtetése (!), melyhez több szolgáltató (nem csak szálláshely) összefogására és közös piaci megjelenésére
van szükség egy-egy téma köré rendeződve,
 multimédiás bemutatóhely kialakítása, lehetősége,
 a kastélyt építtető család leszármazottainak bevonása a programokba,
amelyhez mintául szolgálhat számos Loire – menti kastély idegenforgalmi hasznosítása a kastélyt építtető családdal közösen,
 virtuális időutazás lehetőségének megteremtése épületen belül,
 témapark kialakítása, melyhez az épületek ad(hat)ják a hátteret, azonban helybéli lakosság, a környezet és annak eseményei az alapot,
 golf, vívás, íjászat, lövészet, solymászás, … főúri sportok lehetősége,
oktatása, találkozója,
 egy – egy történelmi esemény korhű felelevenítése,
 kalandpálya kialakítása a parkban,
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 vetélkedők, versenyekhez helyszín biztosítása,
 az épületre, építtető családra jellemző speciális termék (használati tárgy,
ajándék, film – hanganyag, könyv, étel – ital, stb) készítése, árusítása,
 a kastélyba kihelyezett történelem, művészeti, irodalom, sport óra a
környékbeli iskolásoknak,
 a kastélyhoz, a kastélybeli élethez köthető mesterségek, foglalkozások
bemutatója, oktatása, az ilyen szakmát űzők találkozója,
 civilszervezetek, oktatási intézmények bevonása az épület környezetének, a településnek a rendbetételébe, így a helybéliek tágabb körének
lesz kapcsolata az épülettel.
Itt kell megjegyezni, hogy az előzőekben említett lehetőségekből néhányra
(vetélkedőkhöz, találkozókhoz helyszín; tájjellemző termék – bor) már található
példa eseti jelleggel a vizsgált területen. Tőlünk nyugatra – Franciaország, Anglia, Írország, Németország kastélyszállóinál – ezen példák már jól működnek.
Az idegenforgalmi hasznosítás során az épület munkalehetőséget biztosít,
az önkormányzat számára adóbevételt generál, hozzájárul mind a helybéliek,
mind a vendégek identitásának erősítéséhez. A regionális turizmusfejlesztési
koncepciónak egyik súlyponti eleme a kulturális- és örökségturizmus. Fesztiváloknak, tematikus utaknak kiváló alapot és lehetőséget nyújtanak a kastélyok és
egyéb épített örökségünk részei, így az örökségturizmus elemei fűzhetők egy
csokorba, tovább élénkítve a meglévő kínálatot. Az örökségturizmus fölértékelődő jelentőségéhez még egy adalék: meg tudja nyújtani a turisztikai szezont,
vagy „éket ver” a holtszezonba. Föltárja, életre kelti a helyi kulturális értékeket,
közönséget teremt a kulturális eseményekhez.
A kastélyturizmusnak megvan az előnye, hogy viszonylag sok kapcsolódási
pontja van a turisztika egyéb ágazataival, könnyen össze lehet kapcsolni azokkal. Mivel ez többféle igény kielégítését teszi lehetővé, a kastélyturizmus az
egyik olyan ágazatnak tekinthető, mely a leginkább multifunkcionális. A vizsgált kastélyszállók körében a kastélyturizmus összekapcsolása az egészségturizmussal, konferencia- és rendezvényturizmussal, lovas-turizmussal, bor- és
gasztronómiával, továbbá vadászturizmussal figyelhető meg. A jellemzően felső
kategóriás kastélyszállók a kiegészítő szolgáltatások terén is a magasabb költési
hajlandóságra építenek.
5. Összegzés
A kastélyturizmuson keresztül a látogatók egyrészt megismerhetik az adott
ország kultúrájának egy részét, másrészt a fenntartási költségeket maga az épület termeli ki. Világszerte növekvő a kereslet a kastélyturizmus iránt, így fontos,
hogy Észak-Magyarország is tudjon ilyen lehetőséget nyújtani10.
10
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Történelmünk örökségeként elhelyezkedésben, stílusban, méretben, hasznosításban változatos képet mutató kastélyállomány található ÉszakMagyarországon. Többféle tulajdonviszonyra és hasznosítási módra találhatunk
példát a régióban. A kastélyok nagy száma ellenére az idegenforgalmi hasznosítás, ahol az épület és környezetének értékeit megóvják és a látogatók/vendégek
számára elérhető, mindössze az állomány 1/3-át jellemezi. Ez az arány az országos átlag felett van ugyan (8-10%), az adottságokat tekintve mégis kevés.
Világosan látszik, ahol a kastélyépület turisztikai hasznosítású, értéket képvisel
a helybéliek és a látogatók/vendégek számára egyaránt, azon a településen nagyobb a vállalkozó-kedv és a beruházási hajlandóság, a meglévő értékek megőrzésének igénye.
Manapság egyre több turista választ kastélyt szálláshelyéül, annak elsősorban az a magyarázata, hogy nagyobb igény mutatkozik a vidéki, csendes, nyugodt környezet iránt, nő a minőségi turizmus, és csökken a tömegturizmus
jelentősége. A műemlékekre, jelen esetben a kastélyokra nem lehet azt mondani, hogy tömegtermékek. Minden esetben valami egyedit nyújtanak, és ezt a tulajdonosoknak ki kell használni és hangsúlyozni. A kastélyok általában kisebb
településeken, vagy a városokon kívül helyezkednek el, ideális helyszínt kínálva
a pihenésre, relaxációra.
Egy régió, térség kulturális öröksége jelentős tényező a gazdaságfejlesztésben, erőteljes hatása van a régió imázsára. Ezekkel párhuzamosan az értékek társadalomban betöltött szerepe is változik, átrendeződik, a globális válság hatására
pedig az elbizonytalanodott egyének a saját helyüket, szerepüket és identitásukat
szeretnék visszanyerni, vagy megerősíteni. Az egyén kulturális identitását, hovatartozását a hazánkban számos helyen fellelhető kastélyokon kívül kevés más turisztikai szolgáltatás tudja megfelelőbben támogatni, visszaadni. Az északmagyarországi kastélyok példáján látható, hogy a globális válság megalapozta
érték – átrendeződésben és identitáskeresésben ezek az épületek (többségében
egyben turisztikai desztinációk is) komoly szerepet játszanak, játszhatnak.
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A KEMPINGEK SZOLGÁLTATÓINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
PETYKÓ CSILLA1

Bevezetés
Az Észak-alföldi idegenforgalmi régiónak kiemelt turisztikai terméke az
egészségturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus – határozza meg a
régió Turizmusfejlesztési Stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan. Ezen meghatározó termékek mellett azonban, figyelemmel a területi jellemzőkre, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében feltétlenül a hangsúlyos kínálati
elemek közé kell sorolni még a falusi turizmus és az aktív turizmus szolgáltatásait is (Katona I. 2010). Ezek a fejlesztési elképzelésekben említett turisztikai
termékek mind olyanok, amelyek jellemzően kiváltják a kempingek vendégeinek érdeklődését is, sőt, bizonyos esetekben a vonzerőt kifejtő természeti adottságok egyes kempingek telepítési tényezőjeként szerepelnek. Ilyen természeti
tényezőket jelentenek a megyében például a természetes vízpartok, valamint a
termál- és gyógyfürdők. A szerző korábban elvégzett kutatásai alapján felvázolható volt egy enyhe fejlődési folyamat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kempingek kínálatának és vendégforgalmának alakulásában egyaránt. Így tehát
érdemes tovább vizsgálódni annak megállapítására, hogy történtek-e további
változások, megindult-e a kívánt fejlődési folyamat a térség kemping szolgáltatóinak körében.
Különösen aktuális ennek a kérdésnek a vizsgálata azért is, mert 2005-től
kezdődően megindultak hazánkban a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek kialakítását támogató folyamatok, 2009-ben pedig megalakultak az első
kistérségi TDM szervezetek. A TDM szervezetek létrejöttének az a kívánt célja,
hogy az egyes, turistákat fogadó térségeket olyan kínálati egységgé formálják,
amelyek komplex szolgáltatásaik révén versenyképesek a turizmus piacán, amelyek egyedi, vonzó, megkülönböztethető arculattal rendelkeznek, és amelyek egy
vagy több, jól beazonosítható vonzerőre szerveződnek. Lényeges tehát az összefogás és a desztináció kínálatának egységes megjelenítése (Hanusz Á. 2010).
Jelen kutatás során a szerző elsődlegesen azt kívánta megvizsgálni, hogy az
alapvetően a természeti környezethez is kötődő turisztikai termékek szolgáltatói
között – beleértve a térség kempingjeit – létezik-e az együttműködésnek vala1
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mely formája Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Továbbá, hogy a térségben
létrejött TDM szervezetek milyen hatást gyakorolnak a vendégforgalom alakulására, és az összefogás elősegítésére a vizsgált területen.
A kempingek keresletének és kínálatának jellemzői Szabolcs-SzatmárBereg megyében
Az Észak-alföldi idegenforgalmi régió három megyéje közül SzabolcsSzatmár-Bereg megye kínálja a legalacsonyabb kemping férőhely-kapacitást,
amely kapacitás viszont, hullámzóan ugyan, de határozott fejlődést mutatott
2000-től egészen 2008-ig (1. táblázat). 2009-ben és 2010-ben azonban számottevő csökkenés következett be a kempingek kapacitásában, amely főként
Tiszabecs, Vásárosnamény és Rakamaz kemping-férőhelyeinek jelentős mértékű mérséklődésének az eredménye.
1. táblázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kempingeinek kapacitása, 2000-2010
Szabolcs-Szatmár-Bereg
települések
Dombrád
Ibrány
Kisvárda
Levelek
Nyírbátor
Nyíregyháza
Ököritófülpös
Rakamaz
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszadada
Tiszadob
Tiszamogyorós
Tivadar
Túristvándi
Tuzsér
Vásárosnamény
összesen

2000
75

250
330
25
750
80

kemping férőhelyek száma
2002
2004
2006
2008
100
100
50
50
75
400
400
450
450
150
150
375
450
250
250
250
250
330
325
25
50
750
380

750
50
380
90

1 375
380
225

1 375
125
750

2010
50
450
150
25
1 250
575
100

240
100
40
700
2 590

420
100
40
450
3 445

120

400

40
450
3 105

450
3 980

250
375
375
100
1 125
5 725

375
375
100
1 000
4 450

Forrás: KSH 2012

A megye kemping-kapacitásának több forrásra támaszkodó vizsgálata során
érdekes kiegészítő eredmények váltak ismertté. A KSH adatbázisa mellett felmérésre kerültek az Magyar Turizmus Zrt által kiadott legújabb Magyarország
Kempingtérkép (2010) adatai, valamint az interneten elérhető adatforrások is.
A jelzett adatsorok összevetése legalábbis elgondolkodtató különbségeket mutatott. A KSH adatbázisa szerint 2010-ben tizenhét kemping biztosított 4.450 fh
kapacitást a megyében (1. táblázat). Ezzel szemben, az MT Zrt Kempingtérképe
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– önkéntes adatszolgáltatáson alapulóan – ugyanebben az évben huszonegy
kemping 4.350 férőhelyes kapacitását tartalmazza. A kiadott térkép hátoldalán
közölt adatok szerint az 1. táblázatban felsorolt településeken kívül
Tiszabercelen, Tiszakóródon és Tiszalökön is üzemeltek még további kempingek 2010-ben. A számosságában több kemping alacsonyabb fogadóképességét
ebben az esetben legalább egy, nyilvánvalóan téves adat eredményezi, amely a
rakamazi Tisza Kemping fogadóképességét 70 főben jelöli meg (ez a kemping a
Hegyalja Fesztivál helyszíne). Ebben a kempingben csak önmagukban a faházak kínálnak hetven férőhelyet, és ehhez még hozzáadódnak a sátorhelyek, amelyek kapacitása ebből az adatbázisból hiányzik (a KSH adatai szerint a kemping
összesen 750 férőhelyes, míg a kempingben, a saját honlapján közzétett információk szerint, „a kempingezés (sátorozás) több ezer fő részére adott”).
Amennyiben a téves adatból származó többlet kapacitást még hozzáadjuk a
Kempingtérkép szerint összesített fogadóképességhez, akkor viszont már jelentőssé válik az eltérés a két vizsgált adatbázis között, és a Kempingtérkép adatai
közelebb kerülnek a harmadik adatbázis értékeihez. Az összehasonlítás harmadik adatsorát az interneten elérhető, vagyis a szolgáltatók által közvetlenül a kereslet felé meghirdetett kapacitásadatok adták. Ezek alapján az adott évben
huszonöt kemping volt elérhető a világhálón, amelyek összesen 6.670 férőhelyet jelöltek meg a megye kempingjeiben. A különbség az előző adatsorokhoz
képest igencsak számottevő, és ez komolyan felveti a fekete gazdaság jelenlétének gondolatát. Mivel azonban az internet nem minden esetben megbízható
forrás, az adatok több kempingnél nem pontosan, vagy félreérthetően voltak feltüntetve, így az eltérés oka részben mindenképpen ezekben a pontatlanságokban
keresendő. Mégis, a több mint kétezer férőhely különbség a hivatalos statisztika
és a szolgáltatók által hirdetett információk között, kérdéseket vet fel a vendégforgalmi adatok pontosságára vonatkozóan is.
A kempingek területi elhelyezkedését leginkább befolyásoló tényezők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a természetes vízpartok, elsősorban a Tisza, a
Túr és a horgásztavak vízpartjai. A vizsgált huszonöt kempingből hét közvetlenül a vízparton helyezkedik el, további tíz kemping pedig a vízpart közvetlen
közelében (pl. több esetben az árvízvédelmi töltés mögötti védett területen).
Az első négycsillagos kemping megjelenésével (Tiszabercel, Kérész Kemping, 2010) javult a megye magas minőségi kategóriás kínálata, azonban az
egy- és kétcsillagos férőhelyek aránya a teljes kínálaton belül még mindig magasabb, mint 50% (Petykó Cs. 2011). Ez azt jelzi, hogy a szolgáltatások minőségén változatlanul javítani kell. Lehetőséget nyújt erre többek között, ha a
szolgáltató egy adott vendégkörre specializálódik.
Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kínálatában egyértelműen kiemelkednek a vízi túrázókra specializálódott kempingek. 2010-ben nyolc ilyen kemping üzemelt: Dombrád, Tiszabecs, Tivadar, Szatmárcseke, Tiszakóród,
Túristvándi és Tuzsér településeken. Ezekben a kempingekben kajak és kenu
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bérlési lehetőséget, szervezett vízi túrákat, valamint egyéb más, a vízi túrázók
által keresett szolgáltatásokat kínálnak. Természetesen adott esetben a további
vízparti, vagy vízpart közeli kempingek is fogadnak vízi túrázókat, de szolgáltatásaikkal nem specializálódnak kimondottan erre a vendégkörre. Más kempingek a természetes vízpartokhoz kötődően a horgászok számára biztosítanak
szálláslehetőségeket és szolgáltatásokat. Ilyenek a Levelek, Tiszabecs,
Tiszabercel és Tiszadada településeken található egységek. Az említetteken kívül még három specializáció van határozottan jelen a kínálatban. Az egyik a
gyógy- és termálfürdők mellé települt kempingek sora. Ezek köre SzabolcsSzatmár-Bereg megyében is egyre bővül (Nyírbátor – Sárkány Kemping,
Kisvárda – Várfürdő Kemping, Nyíregyháza-Sóstó – Igrice Kemping, Hotel
Sóstó Turistaszálló és Kemping). A másik a fesztiválkempingek csoportja, amelyek közül a legismertebb a rakamazi kemping, a Hegyalja Fesztivál helyszíne.
A harmadik felismerhető specializációt pedig a lovaglás iránt érdeklődő vendégekre szakosodott szolgáltatásokat kínáló Sóstói Lovasklub Kemping képviseli.
A kempingek szolgáltatásait megvizsgálva még további specializációk is
felfedezhetőek, ilyenek az ifjúsági kempingek, amelyek konkrétan „buli” helyszínek (Dombrád, Rakamaz), vagyis programkínálatukban a fiatal korosztály
számára ajánlanak koncerteket, diszkókat, különböző partikat, táncos rendezvényeket. Ezen kívül megfigyelhető még, hogy a fesztiválkempingekben kiegészítő elemként, az év más időszakában (tavasszal és ősszel) rendszeresen motoros
találkozókat is tartanak.
A felsoroltakból jól érzékelhető, hogy a szolgáltatók felismerték a specializálódás jelentőségét. A megkezdődött fejlődési folyamatot azonban még erőteljesebbé kell tenni a megye kempingjeiben, hogy a hasznát mind a vendégek,
mind a szolgáltatók a jelenleginél sokkal jobban megtapasztalhassák.
A megye kempingeinek vendégforgalmában egyértelműen a belföldi vendégforgalom dominál (1. diagram), a hazai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma több mint kétszerese a külföldiekének. Sajnálatos, hogy a
vendégéjszakák számában 2005-től tapasztalt fellendülés 2008-ban ismét megtört. A belföldi vendégforgalom csökkenését 2009-ben a külföldi vendégek még
ellensúlyozni tudták, de a 2010-ben mért csökkenés volumene már igen nagy
mértékű volt mindkét vendégkörben.
Összegezve a megye kemping-kínálatának és vendégforgalmának jellemzőit, megállapítható, hogy a megye kemping-kapacitása valószínűleg nagyobb
mértékű a hivatalos adatbázisokban szereplő értékeknél, ami feltételezi a kempingezők számának és a vendégéjszakák számának nagyobb volumenét is. Ennek okait a szerző nem kívánja minősíteni. A vendégforgalom összetétele
alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a fejlesztéseket elsősorban a belföldi vendégek hangsúlyos figyelembe vételével célszerű megtervezni, különös tekintettel az aktív turizmus résztvevőire és a fiatal korosztályra. Szükség van
továbbá a specializációk sokkal kiemeltebb megjelenítésére, és a
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specializációval megcélzott keresleti szegmens számára nyújtott programszolgáltatások bővítésére is. A kempingek infrastruktúrájának fejlesztésében pedig
továbbra is fontos a nemzetközi standardok érvényesítése (pl. a lakókocsik és a
lakóautók kiszolgálási feltételeinek megteremtése).
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1. diagram. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kempingek
vendégforgalmának megoszlása, 2000-2010

A kempingek együttműködési lehetőségei
Az együttműködési törekvésekben nyújthatnak segítséget a kemping üzemeltetők számára például a térségben megalakult TDM szervezetek, azaz a
Nyírség Turizmusáért Egyesület és a Rakamaz és Térsége Turisztikai Egyesület.
Pontosabban, az ezekben a szervezetekben kialakuló térségi fejlesztési elképzelések, amely terveknek az alapját a tagok által kezdeményezett összefogás adja
a közös cél érdekében, a minél több vendég megnyeréséért. Jelen kutatás megkezdésekor az a feltételezés volt a munka kiindulásának alapja, hogy a térség
TDM szervezetei működésének konkrét hatásai már felmérhetőek lesznek. Sajnos ez a kutatási célkitűzés egyelőre nem hozott eredményt. Ennek az volt az
egyik oka, hogy a TDM szervezetek működése sokkal lassabban indult meg,
mint azt előre eltervezték, munkájuknak még mindig csak az elején tartanak, az
összefogás, annak céljai, keretei és megvalósulásának feltételei még nem alakultak ki egyértelműen. A másik ok viszont az volt, hogy sajnálatos módon a
megye vizsgált huszonöt kempingje közül – az elérhető információforrások
alapján – egyelőre egyik sem tagja a helyi TDM-eknek. Röviden áttekintve az
említett TDM szervezetek eddigi működését, a közös gondolkodásnak a látható
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jelei egyelőre inkább az elmélet szintjén mutatkoznak meg. Munkájukban főként az oktatásra, a szemléletformálásra, a működő TDM-ekkel való ismerkedésre koncentrálnak. Léteznek már elnyert pályázatok is, amelyek a kívülálló
szemével nézve hozhatnak apró részeredményeket (pl. a víztorony felújítása
Nyíregyházán), de a térség turizmusának tényleges fejlődésére még nem fognak
mérhető hatást gyakorolni. Érdemes lesz odafigyelni arra a folyamatra is,
amelynek jelei mutatkoznak a Nyírség TDM-nél. Ez Nyíregyháza város térnyerése a térség (és a TDM) többi résztvevőjével szemben. A megyeközpont vonzereje és szerepe vitathatatlan a turizmusban, mégis feltétlenül ügyelni kell
majd arra, hogy túlsúlya ne nyomja el a többi térségi szolgáltató fejlesztési törekvéseit, azaz az egységben legyen az erő, ne Nyíregyháza vezető szerepében.
Ezek tehát még mindig a kezdetek.
A kialakuló TDM szervezeti munka mellett azonban léteznek további lehetőségek is az együttműködésre. Ilyen lehetőséget tartogat például az, hogy a
természeti adottságokon alapuló, azok vonzerejére építő turisztikai termékek
szolgáltatói fogjanak össze a térségben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
ezek például a falusi turizmus, az aktív turizmus és a kempingturizmus szolgáltatóit jelenthetik. Az aktív turizmus különböző elemeinek vendégei számára,
azaz a kerékpárosoknak, a vízi túrázóknak és a természetjáróknak, szálláslehetőségeket biztosíthatnak a megye falusi szálláshelyei és kempingei egyaránt.
A falusi turizmus egyik erőssége éppen ebben a térségben is az a számos rendezvény és fesztivál, amelyek a vidék hagyományait és gasztronómiáját mutatják be a látogatóknak. Éppen ezért az együttműködés egyik első szintje az lehet,
hogy mind a kerékpáros turisták, mind a vízi túrázók, mind pedig a természetjárók körében a szálláshelyeken és a szervezők körében is hívják fel ezekre az
eseményekre a vendégek figyelmét, és szorgalmazzák az azokon történő részvételt. Fontos törekvés, hogy a turisták számára minél hosszabb tartózkodásra inspiráló program-sorozatot alakítsanak ki az együttműködő szolgáltatók.
Az együttműködésnek egy további lehetősége rejlik az európai, vagy akár
csak a szomszédos országok nagyrendezvényeinek figyelemmel kísérésében, és
az azokhoz való kapcsolódásban. Önmagát adja a nyár óriási vendégforgalmat
generáló sportrendezvénye, a 2012. június 8. és július 1. között megrendezendő
14. labdarúgó Európa Bajnokság, amelyet Lengyelország és Ukrajna közösen
rendez meg. Hónapok óta tudható, hogy nagymértékű átutazó vendégforgalomra
számíthatnak a térség országai, köztük Magyarország is. A kutatás során azonban nem volt fellelhető az erre való felkészülésnek semmilyen jele SzabolcsSzatmár-Bereg megye szolgáltatói és TDM szervezetei részéről. Pedig az átutazásra készülő turistákat már meg kellett volna szólítani, számukra az oda- vagy
a visszaút idejére folyamatosan programlehetőségeket kellett volna, illetve kellene kínálni. A kempingturizmussal foglalkozó szakemberek között közismert,
hogy a német vendégek egy jelentős része hagyományosan előre jelezte a Német Autóklubnál (ADAC), hogy közúton, lakókocsikkal, lakóautókkal kívánja
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az EB helyszíneit felkeresni. A hazai kempingeknek tehát érdemes lenne magukat bemutatni ezeknek a vendégeknek, hogy tudják, ha szálláshelyet keresnek az
utazás időtartamára, akkor hol és milyen szolgáltatásokkal rendelkező kínálatot
tudnak számukra biztosítani. Sajnálatos, hogy az ADAC honlap Campingwelt
oldalának Campingführer listáján csak a megye egyetlen kempingje, a
vásárosnaményi Diófa Kemping szerepel. Hasonló a helyzet az ACSI honlap
esetén is, amely Európa egyik vezető kemping specialistája. Az oldalt német,
holland és angol nyelven is el lehet érni. Az ő honlapján csak olyan egységek
találhatók meg, amelyeket a szervezet minden évben leellenőriz (idén 9.600
kemping, Európa 29 országában). Ezen a weboldalon csak a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn üzemelő Igrice Kemping és a Túristvándiban működő Vízimalom Kemping Panzió és Étterem szerepelnek, mindkettő kétcsillagos
besorolással. Ez összesen három kemping a megye kínálatából, amely nemzetközi internetes megjelenéssel rendelkezik. Ez kevés! Természetesen gazdasági
okai is lehetnek annak, hogy a megye kempingei nem célozták meg az EB-re
utazó turistákat, azaz nem terveztek, és nem végeztek olyan fejlesztéseket, amelyek révén megfelelő infrastrukturális hátteret biztosíthatnának a lakókocsival és
a lakóautóval érkező kempingezők számára. Az azonban bizonyos, hogy ezen a
téren, vagyis a térség megjelenítésében külföldön és belföldön egyaránt, kiemelkedő szerepet játszhattak volna a TDM-ek.
Összegzés
Sajnos a kutatás eredménye nem tekinthető egyértelműen pozitívnak a térség kempingeinek vendégforgalma szempontjából. Szokatlanul hullámzó a megye kemping-kapacitásának alakulása, de a hullámzás mögött vélelmezhetően a
minőségi szolgáltatások kialakításának folyamata zajlik. Érzékelhető a kempingek specializálódásának törekvése, de ennek hatása egyelőre nem jelentkezik a
vendégforgalom növekedésében. Sőt, 2010-ben kifejezetten jelentős mértékű
visszaesés következett be az eltöltött vendégéjszakák mennyiségében, mind a
belföldi, mint a külföldi turisták esetében. Létrejöttek a helyi TDM szervezetek,
de munkájuk hatása a vendégforgalom alakulásában egyelőre sajnos nem mérhető. Ráadásul a kempingek egyelőre nem is tagjai ezeknek a szervezeteknek.
Bőven van lehetőség a térségben együttműködésre, azonban láthatóan csak korlátozottan, vagy egyes esetekben még egyáltalán nem alakultak ki ennek a keretei a kempingek vonatkozásában.
Észre kell tehát venni: Egyedül nem megy! Összefogásra fel!

139

Petykó Csilla

Felhasznált irodalom
Az Észak-alföldi turisztikai régió turizmusfejlesztési stratégiája 2007-2013. Magyar Turizmus Zrt. – Szolnoki Főiskola, Szolnok, 111 p.
HANUSZ Á. 2010: A TDM szerepe a falusi rendezvények turisztikai termékké fejlesztésében. In: Hanusz Á. (szerk.): A helyi és térségi TDM szervezetek helye és szerepe a vidék turizmusirányításában. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és
Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 35-46.
KATONA I. 2010: Az Észak-alföldi régió turizmusának aktuális kérdései, avagy hová halad a turisztikai régió. In: Hanusz Á. (szerk.): A helyi és térségi TDM szervezetek
helye és szerepe a vidék turizmusirányításában. Nyíregyházi Főiskola Turizmus
és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 55-65.
PETYKÓ CS. 2011: Kempingezés az Észak-alföldi régióban – gondolatok pozitívan. In:
Kókai S. (szerk.): Geográfiai folyamatok térben és időben. Nyíregyházi Főiskola
Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 359-369.
ACSI 2012: http://www.eurocampings.hu/hu/eur%f3pa/magyarorszag/szabolcs-szatmarbereg/ 2012. április 22.
ADAC 2012: http://campingfuehrer.adac.de/campingfuehrer/detailansicht.php?guid=
b2466381-69d0-4bed-96b7-db459d2a94ae&liste 2012. április 22.
KSH 2012: Tájékoztatási adatbázis. Turizmus, vendéglátás, Szálláshely-szolgáltatás. http://
statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=OGA 2012. április 22.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kempingeinek honlapjai – 2012. április 22.

140

VIDÉKI TURIZMUS A GYIMESEKBEN
REMENYIK BULCSÚ − DÁVID LÓRÁNT −
OLOSZ SZABOLCS − TENK ANDRÁS − MOLNÁR EDIT

Bevezetés
Gyimes a Kárpát-medence egyik olyan különleges adottságú mikrotérsége,
amelyben a hagyományos, önellátó gazdálkodás és az ebből kinőtt kultúra legtovább megőrződött a térség periférikus fekvése, ebből fakadó elzártsága miatt.
A terület a természeti és kulturális erőforrások sokaságának köszönhetően méltán pályázhatna a világörökségi címre, Ilyés Zoltán a „Székelyföld néprajzi múzeumának” nevezte.
A vidéki turizmus fejlesztése lehetne az egyik legfontosabb prioritás a turizmusfejlesztés területén, hiszen a kínálat alapját a falusi életmód, a vidéki
környezet, a székely építészet, a gasztronómia, a kulturális- és örökségturizmus
jelenti. Fontos szerepet játszanak a hagyományok, a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti, tánc, zenei és kulturális értékek bemutatása területén.
Romániában a falusi turizmus fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Program
prioritási tengelyei támogatják. A 3. prioritási tengely a vidéki turizmus megalapozásához ad támogatást, a turisztikai látványosságok kiépítését, a szállásadói szolgáltatások megerősítését és az agroturizmus feltételeinek a kialakítását
helyezi előtérbe. A vidéki turizmus kiépítése a partiumi területeken halad a legjobban, ez annak is köszönhető, hogy a Magyarországgal közösen indított határ
menti fejlesztési (un. Interreg) programok következtében itt indult el először a
vidéki turizmus kialakítása. A Székelyföld fejlesztése fáziskéséssel indult és az
első ábrán látható vidéki turizmushoz kötődő turisztikai termékek közül a vidéki
örökségturizmus, a vidéki kulináris turizmus került kialakításra. Az 1980-as
évek végétől induló etnikai turizmus ezt a két terméket preferálta a legjobban,
azonban szükséges lenne az uniós pályázati lehetőségekkel a vidéki életmódturizmus, a vidéki aktív turizmus, a vidéki egészségturizmus, a vidéki
agroturizmus és a vidéki természeti turizmus adta lehetőségek kiaknázására is.
A Székelyföldet tekintve elmondható, hogy igen alacsony a pályázati aktivitás a
vidéki turizmus kialakításának területén, amelynek legfőbb okát a román nyelven történő pályázatbeadásban kereshetjük (a Gyimesekben élő székelyek és
csángók alig beszélik a román nyelvet). A pályázatok beadásánál a megyék öszszefogására is szükség lenne, azonban a Gyimesek területe is megosztott, Hargita megye képtelen együttműködni Bákó megyével a közös fejlesztési prioritások
meghatározásában. További problémát okoz a vidéki turizmusban használt mar141
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ketingeszközök alkalmazásának a hiánya. Az értékesítés területén kevésbé
hasznosítják mind az on-line értékesítésben, mind a közvetett eszközökben (pl.
az utazási kiállításokon való részvétel, vagy a TDM rendszer és a Leader akciócsoportok kiépülésével járó lehetőségek kiaknázása) rejlő lehetőségeket. Ezért a
turizmusfejlesztés területén a már kialakult vidéki örökségturizmus és a vidéki
kulináris turizmus mellett különleges vonzerővel bíró innovatív termékekre van
szükség, amely speciális rétegeket céloznak meg, és újszerű fejlesztéseket igényelnek (ezek közé tartozik a kulturális turizmushoz tartozó gyökérturizmus, a
honvágyturizmus és a thanaturizmus fejlesztése).

1. ábra. A vidéki turizmus rendszere (Dávid-Jancsik-Rátz 2007)

1. Versenyképesség, versenyképes termékfejlesztés az etnikai turizmus
Ha a versenyképességi mutatókat vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a
Gyimesek területe a kevésbé ismert desztinációk közé tartozik, azonban az
előbb említett versenyképes turisztikai termékek fejlesztésével jelentős vendégszám növekedés volna elérhető. Jelenleg a Gyimesek turizmusa a bekapcsolódás
szakaszában található, egyelőre a területi versenyben még nem nyújt diverzifikált élményanyagot. Ebben a fázisban inkább a turizmus nemzetközi térképére
szeretne felkerülni, azonban ez a kommersz, populáris turisztikai termékekkel
nem valósítható meg. A helyben végzett interjúinkban a megkérdezettek problémaként említették a megközelítési lehetőségeket és a klimatikus viszonyokat.
A tömegturizmus kialakulását alapvetően gátolja a két tényező együttes negatív
hatása. Az itt lévő szubmontán medencék éghajlata az év nagy részében hűvös
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és csapadékos (amelyet a hegységeken átkelő szél is befolyásol), ezért a szezon
döntően a nyári hónapokra korlátozódhat. A turizmusipar fejlődését tovább nehezíti, hogy a kutatás, a fejlesztés, a látogató- és attrakciómenedzsment és a
marketingtevékenység is még csak kezdetleges formában létezik.

2. ábra. Gyimes elhelyezkedése a Kárpát-medencében (Saját szerkesztés)

2. Versenyképes turisztikai termékek fejlődése
2. 1. Az etnikai turizmus
Az etnikai turizmust a szakirodalom a turizmus nemzetközi összetevőjének
tartja (Beaver 2005), ahol a fő vonzerőt az életviteli és életmódbeli másság képezi (Jafar 2000, Haron − Weiler 1992). A nemzetközi meghatározások szerint
a turisztikai termékhez tartoznak még az exotikus kultúrák iránt érdeklődők utazásai is (Csapó − Gelányi 2009).
Etnikai turizmus alatt kelet-közép-európai kontextusban a küldő és fogadóterület közötti turistaáramlásnak azt a sajátos jellemzőjét értjük, ahol a két terület lakói között etnikai azonosság, közös etnikai és/vagy nemzeti identitás
található meg (Horváth 2010).
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A nemzetközi és a kelet-közép-európai meghatározások közti különbséget
az etnikum és a nemzet fogalmának eltérő értelmezése jelenti, mert a turisztikai
termék kialakulását más-más történelmi folyamatok indukálták.
A nemzetközi turizmusban az etnikai turizmus a turizmusipar gyorsan növekvő ágazatát jelenti, amely minden kontinensen (eltérő formában ugyan) jelen
van. Kialakulása a 19-20. században a neokolonializmussal vette kezdetét, a folyamat következtében több millió ember hagyta el Európát a jobb életfeltételek
reményében.
Az etnikai turizmus fejlődése Amerikában, Ausztráliában és Európában a
legjelentősebb. A kontinensek között különbségek mutathatóak ki, Amerika és
Ausztrália viszonylatában a gyökérkereső és a honvágyturisták aránya közel
azonos, addig Nyugat-Európát a honvágyturisták magas aránya jellemzi (Dávid
− Bujdosó 2009). Ugyanis a nyugat-európai honvágyturisták nagy része Keletés Dél-Európából, az iszlám vallású (Törökország, arab világ országai) és afrikai országokból érkezett. Tömeges bevándorlásuk Nyugat-Európába az 1960-as
évektől indult, szabadságra és a vallási ünnepekre való hazautazásaik még ma is
(pl. a török vendégmunkások utazásai) jól kimutathatóak a határstatisztikákban.
A különböző kontinenseken kialakult diaszpórák őrzik saját kulturálisvallási identitásukat, gyerekeiket is próbálják ezen értékek szerint nevelni.
Azonban a fiatal generációnál már kimutatható, hogy egyre inkább függetlenednek a korábbi anyaországától és honvágyturistából „igazi” turistává alakulnak át
(Ilyés 2007).
A Székelyföld esetében teljesen más okok vezettek az etnikai turizmus kialakulásához és gyors fejlődéséhez. A terület a történelmi fejlődés során 1000
évig a Magyar Királyság részét képezte és önálló közigazgatással rendelkezett
(székely székek). Egy egységes etnikai-kulturális terület jött itt létre, amelyet a
trianoni (1920) és a párizsi békeszerződések (1947) elszakítottak Magyarországtól és Romániához csatoltak. Az etnikai identitásukat őrző székelyek autonómiatörekvései először kedvező fogadtatásra találtak Romániában, majd a
Ceausescu diktatúra idején (1965-1989) minden előjogukat felszámolták és román asszimilációs törekvések indultak velük szemben. Az etnikai turizmus kialakulásában nagy szerepet játszott a székelyek és egész Erdély etnikaikulturális identitásának a veszélybe kerülése. A magyar kisebbség ellen indított
etnikai diszkriminációs, asszimilációs törekvések összefogást eredményeztek az
anyanemzet és a Romániában maradt magyar kisebbség között.
Az 1980-as évek végétől kialakuló etnikai turizmus gyors fejlődése mutatta, hogy a magyar nemzeten belüli összefogás egyre erősödik. Az 1990-es évek
magyar kisebbséget érintő diszkriminatív lépései tovább növelték a magyar beutazók számát Romániába. Erdélyben és a Székelyföldön célként fogalmazódott
meg egy etnikai-kulturális autonómia elérése Románián belül. A 2000-es évek
közepétől visszaesés mutatkozott az etnikai turizmusban résztvevők arányait tekintve, ennek okait a 2004. december 5-én tartott kettős állampolgárságról szóló
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népszavazásban kereshetjük (Horváth 2010). Remélhetően a 2010-ben elfogadott kettős állampolgárságról szóló törvény pozitív befolyással lesz az etnikai
turizmus fejlődésére.
Fontos kérdés az etnikai turizmus kialakulásában, hogyan válhatott a Csíkimedence, továbbá a Gyimesek területe a turisztikai termék központjává. A magyarországi történelem és földrajzoktatásban nagy szerepet kap a Királyi Magyarország és a magyarság Kárpát-medencében betöltött szerepének a tanítása.
A vizsgált terület Magyarország mai határaitól távol, Románián belül egy kiemelkedő etnikai-kulturális régiót jelent, ahol a „dicső magyar múlt emlékei”, a
magyar „kultúrnemzet” nemzeti, vallási, gasztronómiai hagyományai közvetlenül tanulmányozhatóak. Egy valóságos képet kaphatunk a „vidéki Magyarország” preindusztriális életmódjáról, amely ilyen formában már sehol sem
tanulmányozhatunk.
Az etnikai turizmuson belül különböző csoportokat különíthetünk el:
 Továbbra is megfigyelhető a nemzeti érzelmeket hangsúlyozó, a történelmi, kulturális tradíciókat kereső turista, érdeklődésének középpontjában a „Nagy-Magyarország” emlékei állnak,
 A Gyimesekbe nagy számban érkeznek a korábban Erdélyben élő és
onnan kitelepült magyar családok és azok leszármazottai (honvágyturizmus), akik természetesen felkutatják a család korábbi rokonait, barátait is (gyökérkereső turizmus),
 Jelentős az utazási irodák által szervezett erdélyi körutazásokon résztvevők száma, akik a különleges etnikai-kulturális régió történelmi, néprajzi, gasztronómiai hagyományaira kíváncsiak,
 A nemzeti összetartozásban fontos momentum a vallási turizmusban
résztvevők arányának a folyamatos növekedése is, mert a székelyek is
római katolikus vallásúak és az ismert szent helyeik nagy látogatottságnak örvendenek,
 Egyre fontosabb szerepet kapnak az anyaországgal való oktatási
együttműködések, amelynek során nagyszámú cserediák érkezik az ifjúsági turizmus keretében,
 A gazdasági kapcsolatok erősödésével az üzleti turizmusban résztvevők
aránya is folyamatosan növekszik.
A 2005-ös év turistaszámának a visszaesése után nyilvánvalóvá vált, hogy a
turisztikai fejlesztéseket már nem elég csak az etnikai turizmusra alapozni.
Az 1990-es években még nagy problémát jelentett a korábbi szálláshelyfejlesztések elmaradása, ezért az ideérkező turistákat kezdetben még családoknál szállásolták el. A 2000-es évek közepétől már Románia is hozzáférhetett az uniós
előcsatlakozási alapokhoz, amelyekből jelentős szálláshelyfejlesztések indultak
a Székelyföldön. A turistaszám növelésére új az etnikai turizmushoz kötődő
speciális turisztikai termékek fejlesztésére volt szükség, ezek a termékek ma is
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folyamatos fejlődést mutatnak (vallási turizmus, thanaturizmus, gasztroturizmus). Románia jövőre a schengeni övezet tagállamává válik és a határok
megszűnésével a határon túli magyarok szavazati jogának a megadásával új alapokra helyeződik majd az etnikai turizmus fejlődése is a térségben.
A speciális turisztikai termékek fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy
legfőbb célja a látogatószám növelése, ezért a román anyanyelvű lakosságot is
jobban meg lehetne szólítani a turisztikai termék további fejlődésébe.
A látogatószám további növekedését jelentené, ha a Gyimesek a Világörökségi Listán jelölést kaphatnának, azonban jelentős problémát jelent, hogy a területen érdekelt két megye Bacau és Hargita nem megfelelő módon működik
együtt ezekben a kérdésekben. Egy közösen megírt pályázattal nem csak világörökségi jelöléshez, de közös csángó-magyar-román etnikai témapark kiépítésére is pályázhatnának (ilyen jól működő etnikai tematikus park a Maori témapark
Ausztráliában).
2. 1. 1. Honvágyturizmus
A nemzetközi szakirodalom a motivációk alapján különbséget tesz a honvágyturisták között. A megfogalmazás szerint a honvágyturista azokra a helyszínekre vágyódik vissza, ahol fiatal korában élt, tanult és ahová a romantikus
érzései kötik. A nemzetközi honvágyturizmus az egyes országok között
migrálódó lakosság miatt alakult ki, a migráció kialakulását gazdasági, politikai,
tanulmányi okok indokolták (Fendl 1998).
A University College London felmérése öt motivációt különböztet meg a
honvágyturisták között:
 fiatal kor emlékeit látogató (27,7%),
 tanulmányok helyszíneit felkereső (21,5%),
 a nászúthoz kötődő emlékeket (5,8%),
 a romantikus utak, romantikus helyszíneket (5,5%),
 és a házassághoz kötődő korábbi dolgokat kereső turistákat (4,4%).
Az University College London kutatásai szerint, a belföldi honvágyturisták
leginkább a fiatalkoruk emlékeit keresik fel. Az a vágy motiválja őket, hogy újra
fiatalok lehessenek. A vizsgálatok során megkérdezett 500 válaszadó 27,7%-a
mondta, hogy legszívesebben az emlékezetes gyerekkori nyaralásait keresi fel újra. Az elemzések során az is kiderült, hogy a válaszadók számára Madrid, Barcelona, Róma és Firenze voltak a fiatalkoruk kedvelt célpontjai. A megkérdezettek
21,5%-a válaszolta, hogy a korábbi tanulmányaihoz (általános iskola, középiskola, egyetem) kötődő emlékhelyeket látogatja legtöbbet. A megkérdezett honvágyturisták 66%-a mondta, hogy másodszor is visszatérne a meglátogatott
helyszínekre, és csak 8%-uk említette, hogy a látottak miatt csalódott volt.
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Adrian Furnham az University College London professzora mondta: „Fiatal
korunk boldog emlékei örökre velünk maradnak, de érdekes, hogy sok ember
azért nem vesz részt a honvágyturizmusban, mert nem tudja leküzdeni félelmét
az esetleges csalódástól.”
A Magyarországon kialakult honvágyturizmus egy speciális változatát jelenti a bemutatott nemzetközi honvágyturizmusnak. Kulturális gyakorlat emlékezet-megerősítés, a szülőföld elvesztése feldolgozására irányuló
cselekménysor, egyfajta gyászmunka (Ilyés 2007). Gyimesben a honvágyturisták elsősorban az egykor szőlőföldjükről elszakadt csángókat, székelyeket jelentik. A látogatásuk célja, hogy emlékeket gyűjtsenek korábbi életükből
(szentképek, relikviák), amelyeket otthon ereklyeként őriznek. A honvágyturizmus jellemzője a szülőföldhöz való ragaszkodás és bizonyos nacionalista
magyarságtudat továbbélése.
Elisabeth Fendl felhívja a figyelmet a honvágyturizmus és a búcsújárás hasonlóságára: a hazalátogatás egyfajta zarándokút, ahol bizonyos helyeket meghatározott szándékokkal keresnek fel, bár megjegyzendő, hogy kevesen
részesülnek a búcsúnyerés, a megnyugvás és megtisztulás élményében. Az óhazából hozott tárgyakkal, emlékekkel való kvázi-vallásos bánásmódban, a „búcsúfiák” az óhazát szimbolizáló „szentsarkokban” való elhelyezésében bizonyos
feltételekkel szintén a búcsújárás kulturális mintájára ismerhetünk (Fendl 1998).
A látogatások nagy részét az óhaza kulturális és természeti nevezetességeinek felkeresése generálja. A közös városnézések a legtöbb résztvevő számára új
élményt nyújtanak: sokan – részben életkoruk, részben döntően rurális életformájuk miatt – nem ismerhették meg az óhaza látványosságait; ekkor valóban
klasszikus turistaként vannak jelen (Ilyés 2007). A hazalátogató katolikus csoportok nagy része felkeresi az óhaza nevezetesebb és a kitelepítés előtt gyakran
látogatott búcsújáró helyeit. Többnyire az utak második felében, az előre eltervezett szabadnap vagy szabadnapok keretében kerül sor a szülőfalu, a szülőház
individuális meglátogatására is.
A gyimesi történeti kultúrtáj képét az antropogén morfológiai elemek, a jellegzetes területhasznosítási mintázat és az épített környezet, a településszerkezet
együttese határozza meg. Régiónk a társadalmi mobilitás és gazdasági innováció szempontjából alulfejlett, a kultúrtáji diverzitás szempontjából azonban jelentős értéket képvisel, a havasi tájhasználat tekintve a magyar nyelvterületen
majdnem egyedülálló (Dávid 2008):
 Kulturális menedékhely,
 Romlatlanság,
 Természet közeliség,
 Hagyományápolás,
 Kultúrájához hű magyarság (néptánc, folklór, vallás, nemzetkép).
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A gyimesi történeti kultúrtáj védelme biztosított, azonban egy világörökségi
cím elnyerése jobban hozzájárulna az értékek védelméhez és fejlődéséhez. Az etnikai témapark kialakításának keretében tematikus utak is kiépülhetnének, a jellegzetes tájképi objektumok kijelölésével, a helyi lakosság bevonásával
„felfedeztető utakat” lehetne szervezni. Ezek keretében a látogatók aktív részvétellel megismerkednének a hagyományos gazdálkodás formáival (állattenyésztés,
tejtermék-feldolgozás, szántóművelés, szénakészítés, erdőhasználat stb.) és helyszíneivel (kaliba, esztena, belsőség), a településszerkezettel, a határhasználat morfológiai emlékeivel, a szakrális emlékekkel és a hozzájuk kötődő kultikus
szokásokkal. A tematikus utakat lehetne szervezni a vasúti örökség, a tájjellegű
gyógy-, fűszer- és kultúrnövények, a gasztro- és thanaturizmus bemutatására.
Az örökségesítés sikeréhez és Gyimes turisztikai fejlesztéséhez szükséges a
helyi és környező románság (ortodox egyház, iskolák) bevonása, partnernek
tekintése.
A honvágyturisták között végzett felmérés szerint a látogatószám növekedését jelentené, ha javítanának a Gyimesek megközelíthetőségén, azonban problémát jelent, hogy az elfogadott erdélyi autópálya-építési és vasút-villamosítási
tervek elakadtak és csak 2015-re várható a teljes kiépülésük.
2. 1. 2. Gyökérturizmus
A gyökérturizmus mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban a baráti, családi vallási gyökerek felkeresését jelenti (Csapó − Matesz 2007). Már a
19. században jelentős népesség hagyta el a Gyimesek területét és települt át
Észak-Amerikába. A 20. században (főleg a Ceausescu-diktatúra) az életkörülmények romlása és a nemzetiségi elnyomás következtében jelentősebb kivándorlás történt Magyarország és más közép- illetve nyugat-európai ország irányába.
A gyökérturizmus közvetlen célja, hogy megszervezze a Gyimesből származó csángók illetve azok leszármazottjaiknak „haza”- látogatását, elősegíti a
hajdani rokoni vallási, baráti kapcsolatok újraélesztését. Természetesen amenynyiben erre lehetőség és igény van a vendéglátást is azon táji, emberi, szellemi
környezetben valósítható meg mely hangulatában, emberi és környezeti jellemzőiben a legközelebb áll az egykorihoz (Dávid − Bujdosó 2009). Tulajdonképpen a nosztalgikus élménynyújtás képezné a program egyik sajátosságát, ami
talán pótolhatná a mai értelemben vett infrastrukturális követelmények hiányosságait. Nyilván ehhez társulni kell egy megbízható genealógiai kutatáshoz alkalmas levéltárnak, múzeumnak, internetes portálnak. Esetlegesen szükségessé
válhat a DNS-vizsgálatok alapján történő rokoni, baráti szálak megállapítása is.
Gyimesben fontos szerepet tölt be a gyökérturizmus a csángó lakosság körében, már a nevük is mutatja, hogy eredeti szülőföldjükről elcsángált népcsoportról van szó, akik keresik identitásukat, kultúrájukat. A gyimesi csángókra,
mint érdeklődésre számot tartó néprajzi csoportra először Géczy István 1897148
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ben megjelent háromfelvonásos népszínműve, a Gyimesi vadvirág hívta fel szélesebb körben a figyelmet; a színmű országszerte igen kedvelt darabja volt a falusi színjátszó köröknek. Különösen a népdal- és néptánckutatás, a
hiedelemmondák és az archaikus imák gyűjtése révén vált a magyarországi értelmiség kedvelt erdélyi mikrotájegységévé (Szilágyi 2005).
A gyökérturizmusban résztvevő székelyek és csángók egyfajta kulturális turizmusban is részt vesznek, felkeresik a korábbi kultúrájukat szimbolizáló attrakciókat. A Gyimesek gazdag kulturális hagyományokkal rendelkeznek, a
turisztikai termék iparszerű fejlesztése Románia uniós csatlakozása után került
előtérbe. A különleges kultúra megismerése iránti vágy területén a legfőbb vonzerőt a Tatros folyó völgyét benépesítő gyimesi csángó kultúra és életmód jelenti,
a kialakult multikulturális miliő (székely, magyar, csángó, román), a kiemelkedően gazdag ősi népköltészet és a széles skálájú néptánc hagyományok további
attrakcióelemként szolgálnak (Dávid 2008). A gyimesi csángók szerint őseik a
katonai szolgálat elől futottak erre az erdős vidékre, ezzel kapcsolatos a csángó
szó eredete is: csángó az, aki „elcsángált” (elment) a közösségtől (Posch 2010).
A csángók bujdosásukkal magyarázzák a moldvai csángókéhoz hasonló öltözetüket is, ezt egykoron azért használták, hogy megtévesszék az őket üldözőket,
hogy azok ne ismerjék fel bennük a szökött székely katonát (Tankó 2008).
A gyökérturizmus kiépülésében jelentős szerepet játszik a római katolikus
egyház, amely ma is a magyar kultúra őrzője, segítője a területen. A gyökérturisták keresik korábbi vallási gyökereiket is. A vallásturizmus kiépülése már az
1990-es évek közepétől elindult, azonban a turisztikai termék fejlődésében jelentős áttörést csak az utóbbi évek hoztak. A Mária út kiépülése és Csíksomlyó
központi szerepének a megnövekedése jelentősen megnövelte a vallásturizmusban résztvevők számát a Gyimesekben is. A terület vallásturisztikai attrakciói
közé tartozik a Szent Lélek-kápolna, amely kedvelt zarándokhely, a
gyimesközéploki, gyimesbükki nagytemplom és a kontumáci templom.
A Gyimesekben valószínűleg érdemes lenne feleleveníteni Szent Magdolna napon tartott búcsúkat, amely korábban a csíksomlyói búcsúval vetekedett (a Csíki-medence összes településéről érkeztek ide a turisták).
A Mária-út 1400 kilométer hosszúságú, spirituális és kulturális Kárpátmedencei tematikus út, amely elsősorban természeti környezetben vezet. A Mária-út mentén közel 60 kisebb-nagyobb zarándokhely, fontosabb templom, egyházi intézmény található. Az út kelet–nyugati tengelye az ausztriai Máriazelltől
az erdélyi Csíksomlyóig vezet Budapesten és Máriapócson át. Tervezik az
észak-déli útvonalat is Czestochowából Esztergomon, Budapesten,
Máriagyűdön keresztül egészen a boszniai Medugorjéig. Ezeket további elágazások egészítik majd ki, azonban problémát jelent, hogy az attrakcióelemek
egymástól távol helyezkednek el. A Mária út Egyesület az értékek közvetítését e
lelki tartalommal is megtöltött úthálózat révén kívánja megvalósítani. Az út egy
részét már kitáblázták, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat, térképes za149
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rándokkalauz készül. Létrehozták a Mária út internetes információs és közösségi portált (www.mariaut.hu). Kidolgozták az arculatot, a jelzésrendszert, és helyi csoportokból építik fel a szervezeti keretet. Az útvonalbejárás és jelzések
felfestése, valamint a turistatérképekre felhelyezése folyamatos. A partnerség
építés az érintett egyházmegyékkel, erdőgazdaságokkal, részben önkormányzatokkal és nemzetipark-igazgatóságokkal jól halad. Ausztriában és Erdélyben a
kapcsolatok építésén, a határon átnyúló pályázatok előkészítésén dolgoznak.
A finanszírozás alapvetően tagdíjakból és adományokból valósult meg, valamint a közhasznú céljaikkal összhangban könyv- és emléktárgy értékesítésből.
Gyimesfelsőlokon található az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum, ahol
Berszán Lajos papbácsi és a kollégium diákjai a turistát nagy vendégszeretettel
fogadják. Az iskolára nagy szükség volt a Gyimesekben, mert korábban a csángókról azt tartották, hogy kevés köztük az írástudó és idegenkednek az iskolától
(Ilyés 2007).
Az ortodox vallás elterjedését akadályozza, hogy a gyimesi csángók hithű
római katolikusok. Ennek ellenére a völgy bejáratát ortodox monostor őrzi és a
Gyimesfelsőlokon állomásozó katonaság is rendelkezik ortodox templommal.
Amerikai mintára a gyökérturisták számának növekedését hozná a genealógiai kutatások elterjedése Székelyföldön, a családfakutatás és a DNSvizsgálatok mellett fontos szerepet játszik az érintettek pontos tájékoztatásának
kiépítése és általános információkhoz juttatása is, sajnos ennek a rendszernek a
kiépítése Székelyföldön még várat magára.
2. 2. 2. Thanaturizmus
A thanaturizmus egy összefoglaló elnevezés, gyakran a „dark tourism” sötét
turizmussal azonosítják, „olyan utazás, amelyet a halállal való valóságos vagy
szimbolikus találkozás motivál” (Seaton 2004). A merényletek helyszínétől a
természeti katasztrófákig, a katonai emlékművektől a koncentrációs táborokig, illetve az újrajátszott csatákig terjedő thanaturisztikai látványosságok bőséggel sorolhatók napjainkban (Pusztai 2006). A thanaturizmus esetünkben a 2.
világháborúhoz kapcsolatos hadszínteret, az itt kialakított Árpád-vonalat és a háborúban meghalt hősöknek emelt emlékeket jelenti (pl. gyimesbükki szovjet katonai emlékmű). A csataterek meglátogatása az örökségturizmus részét képezi, a
hadszínterek korhű bemutatásai egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek (Dávid
− Jancsik − Rátz 2007). A hasonló európai hadtörténeti örökségelemeket mindenhol hasznosítani próbálják Olaszországtól Lengyelországig. Tematikus útvonal kiépítésével a korábbi bunkerhálózat felújításával bemutathatóvá válna a
Kárpátok gerincén húzódó jelentős hadtörténeti értékkel rendelkező létesítmény.
A thanaturizmusban a tárgy jelentéssel ruházódik fel, a folyamat végeredménye „a látvány szakralizálódása”, a kvázi-szent tárgyként való értelmezése a
zarándok-turista által (Seaton 2004). A második világháborús szerepvállalásunk
150

Vidéki turizmus a Gyimesekben

bemutatása és az arról való megemlékezés sokáig tabutémának számított, ezért
nem is törekedtek ezzel kapcsolatos attrakcióelemek fejlesztésére. Nagy érdeklődésre tarthatna számot az Árpád-vonal mentén a korabeli fegyverek, katonasírok, újszerű haditechnikai megoldások bemutatása. A Bunker utak mindenhol a
világban a nemzeti pátosz szentélyei, az ország nemzeti büszkeségét, egykori
katonai erejét hivatottak bemutatni.
Az Árpád-vonal vasbeton bunkerek, óvóhelyek, géppuska és golyószórók
számára épített kiserődök, páncéltörő tüzelőállások, gúlás harckocsi akadálysorok és fonott bélésű lövészárkok rendszereként épült ki 1941-44 között, völgyzáró erődítmény-rendszerként (Ilyés 2007). Az Északkeleti-Kárpátok
előhegyeiben építették ki a Hunyadi állás erődtámpontjait és az ezeréves határ
vonalában a Szent László állás erődítéseit. A bunkerek tervrajzait központilag
biztosították, mielőtt előzőleg több prototípust is kipróbáltak a várpalotai lőtéren. A betonerődítmények kezdő és záró fázisában egyaránt jelentős földmunka
volt, amellyel természetesen az eredeti terepviszonyokat is megváltoztatták.
A betonozáshoz szükséges hatalmas mennyiségű zúzott követ (gránit, porfír,
andezit, bazalt, kemény homokkő, mészkő) az erődítések környékről termelték
ki, máig láthatóak az ideiglenes kőnyerő helyek sebhelyei. A vasbeton erődelemek enyhén lejtő tetejére 30-40 cm vastag földtakarót halmoztak fel. Az utakra
és a patakok medrébe 1 m2 alapterületű vasbeton gúlákat raktak le harckocsi
akadályként (Horváth 2010).
A turisztikai terméknél a látogatószám növekedését az élménygazdaságtan
elemeinek az elterjedése okozza. Az egyes élményelemek legyenek minél interaktívabbak, érezze úgy az idelátogató turista, hogy az Árpád vonal még
működőképes.
2. 3. Gasztroturizmus
A gyimesi konyhát rengeteg hatás érte nyugatról és keletről egyaránt, a
magyar és a román hatás a legerősebb, a többi hatás igen vegyes (római, bizánci, örmény, török, osztrák). A térség alapvetően mezőgazdasági jellegű terület a
völgyben növénytermesztést a hegyekben legeltető állattenyésztést folytatnak.
Ehhez alkalmazkodott a helyi konyha, könnyű volt átvenni a román hegyi népek
által használt étkezési szokásokat. A pásztorkodó életmódnak köszönhetően a
kukoricaliszt beépült a csángó konyhába, teljes hétköznapi és ünnepi étrendet is
elő lehet állítani belőle. A legeltető állattenyésztés következtében a csángóknak
egyszerűbb volt felvinni a hegyre egy zsák puliszkalisztet, mint minden hétvégén lejárni a faluba kenyeret sütni (Horváth 2010), az elkészített puliszkát pedig
a tejtermékekkel körítették (juhtúrós puliszka).
A gasztronómiában számtalan a magyar konyhában már nem használt fűszert (csombor, kapor, köménymag, koriander, fenyőmag, fűszergombák),
gyógynövényt alkalmaznak, amelyek a korábbi magyar receptkönyvekben is ol151

Remenyik Bulcsú − Dávid Lóránt − Olosz Szabolcs −Tenk András − Molnár Edit

vashatóak voltak, azonban mára a használatuk visszaszorult. A leveseket tárkonnyal ízesítik, a teák gyógynövényekből készülnek, amelyekről külön könyv
is megjelent (Antalné Tankó 2008). A gasztroturizmus ezért mindenképpen
nagy érdeklődésre tarthatna számot magyar és román viszonylatban is, hiszen a
határjelleg következtében mind a kettő hatással volt a fejlődésére.
A helyi étkezési szokásokban problémát okoz a magas egy főre jutó kalória
bevitel, amely korábban nélkülözhetetlen volt a nehéz fizikai munkával járó
mező- és erdőgazdasági teendők elvégzésénél. Ennek ellensúlyozásaként (főleg
román hatásra) sok a nyers salátaszerű készítményt és sok zöldséget fogyasztanak (hagyma, paprika, padlizsán). Problémaként jelentkezik az alkoholizmus is,
az alkoholfogyasztás riasztóan magas mértéke (Zsigmond 2009), főként tömény
pálinka ivásában testesül meg. Ezek közül is elterjedtté vált a kommersz köményes pálinka (nem is nevezhető igazi pálinkának), amelynek a mértéktelen fogyasztása sem a helybelieknek sem a gasztroturistáknak nem ajánlott.
A sütési hagyományok nemzetközi hatást is tükröznek, ugyanakkor sokszor
megjelenik a kemencében és roston való sütés is (flekken nyakkarajból). A szabadtéri sütésnél a húsok ízletesebbé tételéhez friss borókafenyő- ágat vágnak a
parázsra. A különleges ételek gasztroturisztikai paradicsommá tehetnék a
Gyimesek-völgyét.
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A GEOTURIZMUS LEHETŐSÉGEI A FALUSI TÉRSÉGEKBEN
(AZ ABAÚJI-HEGYALJA PÉLDÁJÁN)
SISKÁNÉ DR. SZILASI BEÁTA1 – VÁGÓ JÁNOS2
Abstract
After the crisis of the industry and mining activity in Borsod-AbaújZemplén county and in the North-Hungarian Region, the tourism was given an
important role and was thought, that this sector can help on the social problems,
for example: unemployment and emigration. Nowadays we know that this idea
was just partly successfull, because in the rural area the tourism is not really integrated. In this paper the autors will introduce the natural and touristic base of
geotourism in the Abaúji-Hegyalja pilot area. In our opinion the geo(eco)tourism
is the most efficient type of tourism for the settlements and inhabitants in AbaújiHegyalja. The geotourism could be connected to the rural tourism, which has
great opportunities here, and it can raise the standard of living.
Keywords: rural tourism, geotourism, Abaúji-Hegyalja
Bevezetés
A mintaterület kiválasztása és vizsgálata a szerzők számára kiemelten fontos, mivel a korábbi szakirodalomban megfogalmazottakkal egyetértve, mi is
úgy gondoljuk, hogy a terület fő vonzereje a viszonylagos érintetlenség. Az ide
látogató turisták nem nagyon találkoznak tömegekkel, csak hasonló érdeklődésű
kirándulókkal. A területen a természetjárás minden ágára van lehetőség
(Pristyák E., 2003.).
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az Észak-Magyarországi Régióban is
kiemelt szerepet szántak a turizmusnak, az ipari-bányászati válságot követően,
és azt feltételezték, hogy ez az ágazat képes lesz majd segíteni a foglalkoztatási
és társadalmi problémákon. Az elmúlt 22 évet követően megállapítható, hogy ez
részben meg is valósult, azonban érezhető, hogy a leginkább hátrányos helyzetben lévő térségekben (aprófalvas; egykori bányászati területek) a próbálkozások
ellenére nem mindig volt sikeres az idegenforgalom integrálása. Kijelenthető ez
annak ellenére, hogy a fent említett térségek bővelkednek természeti, táji, valamint kulturális és ipari látnivalókban, örökségben.
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A turizmus ágazatai közül a megyében kiemelt szerepet kapott az egészségturizmus, a bor- és gasztronómia turizmus, a kulturális turizmus, az aktív-, falusi- és ökoturizmus, valamint 2006-ban még jelentős szerepet szántak a
tematikus utaknak is. A Tokaj-Zemplén területet kiemelt turisztikai egységként
kezelték a regionális turizmusfejlesztési stratégiában (Piskóti I., 2006).
Az Abaúji-Hegyalja és ezzel párhuzamosan az Abaúj-Hegyközi kistérség települései közül egy tudott igazán jól élni a fent említett tervekkel és adottságokkal: Telkibánya. A többi település számára a legelérhetőbb forma a falusi
turizmus és szállásadás, ami kiválóan összekapcsolható az aktív-, illetve
ökoturizmussal, de különösen jó adottságai vannak itt a geoturizmusnak.
A cikket egy előzetes vizsgálatnak szánjuk – a teljesség igénye nélkül – a
szakirodalmi anyagok és az elérhető statisztikai források felhasználásával, gondolatébresztő és előzetes tanulmányként.
A geoturizmus természeti alapjai
Az ökoturizmus (geoturizmus) térszínei általában azok a természeti értékekben gazdag, ugyanakkor hátrányos helyzetben lévő területek, amilyen az
Abaúji-Hegyalja kistáj is. Itt a kevésbé intenzív mezőgazdasági tevékenység és
a csekély ipari aktivitás miatt a természeteshez közeli állapotban maradtak fenn
a térség természeti-környezeti értékei, melyeket a turizmus hasznosítani tud.
A kistáj 108 km2 területű (a középtáj 10,3%-a, a nagytáj 1%-a), 130 és 540
m közötti tszf-i magasságú, többnyire Ny-i kitettségű dombság, amely a Zempléni-hegység hegylábfelszíneként értelmezhető (1. ábra). A felszín kb. 60%-a
közepes magasságú dombsági hát és lejtő, 30%-a alacsony dombhát és lejtő,
10%-a gerinces típusú alacsony középhegységi orográfiai domborzattípusba sorolható (Dövényi Z. szerk. 2010).
A mintaterület rendkívül változatos földtani felépítése és felszínalaktani
gazdagsága kiváló lehetőséget teremt a geoturizmus alapjainak lerakásához.
Az Eperjes-Tokaji hegyvonulat a belső kárpáti vulkáni öv ÉK-i régiójához tartozik, mely fő tömegében intermedier (andezites) és savanyú (dácitos-riolitos)
mészalkáli vulkanitokkal jellemzett. A hegyvonulat K-ről és Ny-ról mély árkokkal határolt, melyek mélysége a refrakciós szeizmikus adatok alapján 1.0003.000 méter között változik.
A terület egy közel ÉÉNy-DDK-i és egy K-Ny-i mély törési zóna találkozásában van, mely a térség miocén vulkanizmusának központi térsége.
A vulkano-tektonikus árokban – az árok süllyedésével párhuzamosan – a nagy
vastagságú riolit piroklasztikumokat szolgáltató vulkanizmust víz alatti andezites-dácitos kitörés követte (ún. „idős andezit”), több helyen peperites képződményekkel. A piroklasztikumot több szintben középső miocén bádeni agyagoshomokos-tufitos képződmények osztják meg (Ilkeyné Perlaki E., 1978.).
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1. ábra. A vizsgált terület domborzati viszonyai (a szerzők saját szerkesztése).

A középső és felső miocén határán (bádeni-szarmata) a vulkáni tevékenység tovább folytatódott, fokozatosan kisavanyodó vulkáni képződmények: dácit
dagadó kúpok, dácit-riolittufa, tufabreccsa leplek keletkeztek. A szarmatában –
az árok további süllyedésével párhuzamosan – újabb andezites vulkanizmus következett be (ún. „fiatal andezit”), melyet újra savanyú vulkanizmus zárt le.
A fedő szarmata-pannon üledékes összlet tufás-agyagos kőzetekből és
limnokvarcitból áll.
A szerkezetkutató fúrások eredményei, az űrfelvételek és légifotók alapján
megállapítható, hogy Telkibánya-Kéked-Hollóháza-Nyíri térségben két darab,
egymással összeérő körülbelül 7 kilométer átmérőjű andezit anyagú
paleovulkáni kaldera van. A kalderák körül mindenütt felszínre bukkannak a
szarmata szürke és zöld agyag, agyagmárga, homokos agyag, homokkő, üledékes képződmények (Montan GM. 1978-91). A hegység kialakulását meghatáro157
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zó fő törési irányok mellett ércgenetikai szempontból fontosabbak az É-D-i irányú törések, melyek kora a felső szarmata-pannon, és melyekhez a hidrotermális működések, azaz az érchordozó telérek kialakulása kapcsolódik.
A terület földtani felépítését a 2. ábra mutatja be.

2. ábra. Az Abaúj-Hegyközi kistérség főbb földtani formációi
(a szerzők saját szerkesztése).

A területen az alábbi jellemző kőzettípusok különíthetők el:
 Kálitrachit,
 Hidrotermás breccsa
 Intrúzív breccsa, kürtőbreccsa
 Agyagos kötőanyagú breccsa
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Kovás telérek
Agyagos telérek (ezek az agyagos telérek képezték a történelmi nemesfémbányászat fő anyagát)
Piroxén-amfibolandezit
Riolit
Riolittufa.

A Tokaj-Zempléni-hegyvidék – az észak-déli csapásirányú Eperjes-Tokajihegységlánc részeként – a Kárpátok belső-vulkáni vonulatának tagja. A hegyvidék fejlődéstörténete, földtani felépítése és domborzata számos tekintetben különbözik az észak-magyarországi vulkáni vonulat többi tagjától, így a terület
bővelkedik hazai viszonylatban különleges földtani képződményekben és felszínformákban (Baráz Cs. (szerk.) 2007).
A Zempléni tájvédelmi körzet területét érintő több kitörési központ közül a
Mogyoróska-Regéci andezites, míg a Telkibánya-Pálházai (Csattantyú-hegy) és
a Hollóházai (Pál-hegy-Ükör-hegy) riolitos, riodácitos olvadékot szolgáltatott
(Baráz Cs. (szerk.) 2007).
A geoturizmus szempontjából kiemelt látnivalók a területen található várak,
mivel ezek közismertebbek, ezek környezetében legjobb a lehetőség arra, hogy
a geológiai-geomorfológiai ismeretek is megjelenjenek a látogatók számára.
A füzéri Várhegy dácit kőzetanyaga egy ősi tűzhányó függőleges lávacsatornájában szilárdult meg (3. ábra). A puhább, tufás jellegű kőzetek lepusztulásával a kemény kőzetdugó kipreparálódott környezetéből, így vaskos oszlopként,
meredek, helyenként függőleges falakkal emelkedik ki az eróziónak kevésbé kitett hegylábi részek puhább anyagából és a lepusztulási törmelékekből.
Ez hazánk legtípusosabb vulkáni kürtőmaradványa (Baráz Cs. (szerk.) 2007).
A vulkáni formakincs típusos megjelenésében fontos szerepet játszik, hogy
a hegyvidék az észak-magyarországi vulkáni vonulat legfiatalabb tagja. A mintegy 6 millió év időtartamú vulkáni tevékenység csak a pannon emeletben, mintegy 9 millió évvel ezelőtt halt el. Ezt követően a pliocén és a pleisztocén korban
a hegység területe aszimmetrikusan kiemelkedett és tektonikusan feldarabolódott. A kiemelkedés következtében felerősödött a lepusztulás és a tektonikus
feldarabolódás az elsődleges vulkáni formákat átalakította, de ennek ellenére a
domborzat jellegét még napjainkban is ezek határozzák meg. A viszonylagos fiatalság következtében a hegyvidék többet és jobban őrzött meg eredeti formáiból, mint a többi vulkáni hegységünk (Baráz Cs. (szerk.) 2007).
A területen a vulkáni kőzetek változatossága hazai, sőt kárpát-medencei viszonylatban is kiemelkedő. A kőzetek összetétele az andezitestől kezdődően a
dácitoson keresztül a savanyú riolitokig terjed, amelyek lávakőzetek és tufák
formájában egyaránt előfordulnak. Riolitos jellegű vulkáni lávakőzetek hazánkban legnagyobb területen a Tokaj-Zempléni-hegyvidék területén, azon belül is
nagyrészt Telkibánya és Pálháza környékén fordulnak elő. A felszínre törő
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magma összetétele nagymértékben meghatározta a rajta létrejött felszínformát,
így a kőzettani változatosság egyenes következménye a felszínformák gazdagsága. A savanyú vulkanitok például jellemzően meredek falú dagadókúpokat alkotnak, amelyek egyik legszebb előfordulása a riodácit anyagú regéci Várhegy
(Baráz Cs. (szerk.) 2007).

3. ábra. A füzéri várhegy és a vár.
http://monstone.hu/Kirandulas/Kepek/Zemplen/zemplengal.html

A hegyvidék kőzeteinek és felszínformáinak változatosságát növelte, hogy
a vulkáni tevékenység szünetében és annak befejeződését követően jelentő vulkáni utóműködés zajlott. A mélyreható törésvonalak mentén feltört forró vizek a
kemény kőzeteket helyenként elbontották, s így azok könnyebben lepusztultak.
A hidrotermákból helyeként kova (SiO2) vált ki, s az amúgy puha, lepusztulásra
hajlamos kőzetek keményebbé, ellenállóbbá váltak. A boldogkőváraljai Bodókő térségében a forró vizek egy észak-déli irányú törésvonal mentén kovásították át a riolit lavinatufát, s így egy hazai viszonylatban egyedülálló méretű
szikaltaréj preparálódott ki gyorsan pusztuló környezetéből (4. ábra). Később
erre a jól védhető sziklagerincre épült Boldogkő vára (Baráz Cs. (szerk.) 2007).
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4. ábra. Boldogkő vára
http://monstone.hu/Kirandulas/Kepek/Zemplen/zemplengal.html

A geoturizmus társadalmi-gazdasági alapjai
A társadalmi-gazdasági adottságok esetében az általános földrajzi jellemzők mellett érdemes megvizsgálni a terület turisztikai adottságait, hiszen ezeket
figyelembe véve lehet csak meghatározni azokat a fejlesztési irányokat, melyek
kivitelezésére lehetőség mutatkozik. Az Abaúji-Hegyközi kistérséghez jelenleg
24 település tartozik. A kistérségben az egyik fontos turisztikai központ
Telkibánya, a másik pedig Boldogkőváralja.
A terület elérhetőségét megvizsgálva kitűnik, hogy szükség van a nehézkes
közlekedéshez kapcsolódó gátló tényezők feloldására. A kistáj közlekedését tekintve periférikus közlekedési hálózattal jellemezhető, főút és vasút nélküli területként. Ny-i peremén kívül, részben a Hernád völgyében vezet a
megszüntetésre kijelölt É-D-i irányú Szerencs-Hidasnémeti egyvágányú vasúti
mellékvonal, a kistáj külső forgalmi tengelye, amelyen viszont a kistáj több településének is van vasútállomása. A térség e vonalra merőleges alsórendű közútjai a közeli vasútállomásokra, ill. a vasúttal párhuzamos összekötőútra hordják
a forgalmat, biztosítva a községek számára Szerencs és Encs vasúti, ill. közúti
elérhetőségét. A térség településeinek harmada közúthálózati végpont. Ugyan161
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ilyen arányban rendelkeznek vasútállomással a kistáj községei, amelyek viszont
a kistájon kívül, 2-5 km-re fekszenek a településektől (Dövényi Z. (szerk.)
2010). Az ideglátogatók számára biztosítani kellene alternatív közlekedési módokat, melyek közül az ökoturizmus jellegéhez közelebb álló módozatok jelentenének megoldást, mint például a lovaglás és lovaskocsizás. Ezáltal egyrészt
hosszabb ideig helyben lehet tartani a turistákat, hiszen az előbb említett lehetőségeknek köszönhetően megtehetik, hogy saját tempójukban és a saját maguk
által megtervezett útvonalon járják végig a kistérség turisztikai desztinációit,
ami a nagyfokú szabadság mellett a kényelmes közlekedést is biztosítja.
A kistáj nagyon sűrűn betelepült, 100 km2-re 11 település jut. A statisztikai
kistérség kéttucatnyi helységből a legmagasabb népességszámmal bíró
Abaújszántó (2010: 3185 fő), valamint a szép mezővárosi múlttal rendelkező
Gönc városi jogállású (2010: 2212 lakos). Rajtuk kívül az egykori bányaváros,
ma már község, Telkibánya érdemel említést ebben a megközelítésben. A városi
népesség aránya (2001: 44,5%) elmarad az országos átlagtól. A faluhálózat több
mint felét az 500 fős népességszám alatti falvak teszik ki, három olyan település
van, amelyik 1000 lakosnál népesebb (Boldogkőváralja, Hidasnémeti,
Vilmány). A falvak átlagos népességszáma mindössze 444 fős (2010). A magas
településsűrűség alacsony népsűrűséggel társul (2001: 47 fő/km2). A népességmaximum éve 1870 (!), azóta a kistáj elveszítette népességének több mint a felét (2010: 15 167 fő). Az utóbbi évtizedekben felgyorsult a népességfogyás,
mivel a természetes népmozgalom és a migráció egyaránt veszteséges. Kistáji
szinten a korszerkezet még kedvező, mivel a gyermekkorúak aránya meghaladja
a 65 év felettiekét (2001: 21,6, ill. 19,5%). A települések között azonban nagyok a különbségek: az elöregedési index értéke a települések 1/3 részében
<100, a felében viszont a népesség elöregedése visszafordíthatatlannak látszik
(Dövényi Z. (szerk.) 2010). A települések népességszám-kategóriák szerinti
megoszlását az 5. ábrán láthatjuk.
A munkaerő-piaci mutatók rendkívül rosszak: 2001-ben a népesség gazdasági aktivitása mindössze 18,6%-os, a munkanélküliek aránya pedig 35,2%.
A foglalkozási szerkezetben a tercier szektor a meghatározó (2001: 64,4%), az
ipar viszont alig előzi meg a mezőgazdaságot (19,3, ill. 16,3%). 2007 nyarán a
munkanélküliek aránya az országos átlag közel három és félszerese (21,5%), a
települések közötti sokszoros különbségekkel (Dövényi Z. (szerk.) 2010).
A munkanélküliségi ráta magasabb értékeihez hozzájárul, hogy a környéken kevés az ipari munkahely és a terület közlekedésföldrajzi árnyékhelyzete nem
kedvez a befektetők bevonásának.
A kistérségben az egyéni vállalkozók száma Abaújszántón, és Göncön a
legmagasabb, ami a városi jogálláshoz is kapcsolódik. A legkevesebb egyéni
vállalkozás Abaújalpáron, Hernádcécén és Simán, valamint Pányokon működik
(a négy település közül három a kistérségen belül a legkisebb népességszámmal
bír, egyedül Hernádcécén laknak 208-an).
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5. ábra. Az Abaúj-Hegyközi kistérség településeinek megoszlása népességszámkategóriák szerint 2010-ben (adatok forrása: KSH, a szerzők saját szerkesztése)

A legtöbb kereskedelmi szálláshely 2010-ben Telkibányán volt, két szálláshellyel követi őt Boldogkőváralja, és 1-1 kereskedelmi szálláshelye van Simának, Kékednek, Regécnek és Abaújszántónak (6. ábra). A kistérség turisztikai
forgalmát tekintve, ez a kínálat kielégíti a területre érkező turisták igényeit, és
ami lényeges, hogy az öko(geo)turizmushoz és a falusi turizmushoz jobban igazodó magánszállásadás jóval népszerűbb a kistérségben.
Turisztikai szálláshelykínálat tekintetében a kistérségben nagyobb jelentősége
a magán szálláshelyeknek van. Hejce vezet a kistérségen belül 2010-ben a magánszállásadás tekintetében, ami bizonyítja, hogy a helyiek számára is nagy segítséget
nyújtana a szállások kihasználtságának tekintetében, ha változatosabb turisztikai
kínálat lenne. A második csoportba Telkibánya és Boldogkőváralja tartozik, míg a
harmadik csoportban már megtaláljuk Göncöt és Abaújszántót is (7. ábra).
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6. ábra. A kereskedelmi szálláshelyek száma az Abaúj-Hegyközi
kistérség településein 2010-ben (forrás: KSH, TEIR; a szerzők
saját szerkesztése)

7. ábra. A magánszálláshelyek száma az Abaúj-Hegyközi
kistérség településein 2010-ben
(forrás: KSH, TEIR; a szerzők saját szerkesztése)
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Az 1. táblázat összegezve tartalmazza a kistérség főbb turisztikai mutatóit
2009-ből, megfigyelhető, hogy a területen nincs kemping, illetve, hogy a szállodákban az adott évben nem fordult meg külföldi vendég.
1. táblázat. A turisztikai kínálat jellemzői az Abaúj-Hegyközi kistérségben.
Mutató (2009)
Kereskedelmi szálláshelyek száma
Szállodák száma
Panziók száma
Kempingek száma
Összes kereskedelmi szálláshely férőhelyei
Szállodák férőhelyei
Panziók férőhelyei
Vendégek száma az összes kereskedelmi szálláson
Vendégek száma a szállodákban
Vendégek száma a panziókban
Külföldi vendégek száma az összes kereskedelmi szálláson
Külföldi vendégek száma a szállodákban
Külföldi vendégek száma a panziókban
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szállásokon
Vendégéjszakák száma a szállodákban
Vendégéjszakák száma a panziókban
Külföldiek vendégéjszakáinak száma az összes kereskedelmi szálláson

Abaúj-Hegyközi
kistérség
15
2
8
0
700
80
212
12992
2309
5191
130
0
130
27214
4424
9899
271

Összegzés
A terület változatos földtani-kőzettani felépítése és azon kialakult domborzata, felszínformái, gazdag növény- és állatvilága a természetet kedvelők számára is komoly idegenforgalmi vonzerő, ami még kiaknázásra vár (pl.
természetvédő, vadász, lovas és horgászturizmus). A területen húzódik a jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkező Országos Kéktúra útvonalának egy
része: az Írott-kőtől a Nagy-Milicig vezető 1128 km hosszú túra útvonal
Mogyoróska, Regéc és Fony településeket érinti. A régió fő célkitűzéseivel
összhangban különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a természeti értékek megőrzésére, óvására, hiszen ezek bemutatásával, idegenforgalmi célpontként történő felhasználásával a térség gazdasága, az ott élők életszínvonala fellendíthető
és esetleg a települések negatív társadalmi folyamatai is megfordíthatók.
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SPORTTURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS TAPASZTALATAI
A TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÁS KAPCSÁN

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ

Bevezetés
Az aktív turizmus iránti igény megnövekedése a természetjárás területén is
magával hozta a szervezett sportturisztikai forma megjelenését. Európa első teljesítménytúráját Franciaországban rendezték 1904-ben 100 kilométeres távon.
Hazánkban 1978-ban szerveztek a teljesítménytúra fogalma szerint túrát, de az
1982-ben megrendezett Kinizsi Százas az, amelyet a szervezők is teljesítménytúrának neveztek.
Az alapvetően ökoturisztikai tulajdonságokkal jellemezhető bakancsos
szakág így új lehetőséghez jutott, részben igazodva a versenyszellemtől jobban
hajtott, ugyanakkor időhiányban szenvedő modern társadalom igényeihez.
Mindez új társadalmi, gazdasági kapcsolatok kialakulásához vezetett, ugyanakkor az új forma a klasszikus bakancsos turisták környezettudatos szemléletével
ellentétben többletterhelést is okozhat.
A tanulmány célja az, hogy vázlatosan áttekintse a természetjárás egy megújult szakági változata, a gyalogos teljesítménytúrázás, mint turisztikai termék
hogyan fejlődött létrejöttétől napjainkig. A fejlesztési tapasztalatokat két nézőpontból rendszereztem. Egyrészt vizsgáltam azt, hogy szervezési szempontból
mennyire felelnek meg a teljesítménytúrák az aktív sportturisztikai rendezvények kritériumainak, igyekeztem figyelmet fordítani arra, hogyan történik e viszonylag jól megfogható turisztikai termék menedzselése. A másik nézőpontot a
teljesítménytúra rendezés fejlődése körül bekövetkező változások adják.
A gyalogos teljesítménytúrázás, mint turisztikai termék
A teljesítménytúrázás, mint turisztikai termék egyszerűen meghatározható,
mint a gyalogos természetjárás szabályzatából is kitűnik1. Ide tartoznak azok a
szervezett gyalogtúrák, amelyen a résztvevők a kiírásban feltüntetett távot ellenőrzőpontok érintésével, előírt útvonalon, meghatározott szintidőn belül teljesítik (Sütő L. 2009). A szabályzat szerint a cél is egyértelmű: a fizikai
állóképesség javítása, valamint a gyalogtúrázás, mint aktív szabadidős tevékenység népszerűsítése.
1

http://termeszetbarat.hu/archive/www.termeszetjaro.hu/2006/hu/cikk/szakmai_szabalyzatok/39
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A különböző marketing és menedzsment munkák tárgyi, és szolgáltatási
oldalról megfogalmazott turisztikai termék (Kotler, P. – Keller, L. K. 2006; Rekettye G – Hetesi E. 2009) elvárásainak egyértelműen megfelel. Ez azonban a
gyakorlati megvalósítás során, igen széles kritériumrendszer kielégítését jelentheti, amelyek részben ellentmondanak egymásnak, vagy a rendezvényterület további szereplőire – nemzeti parkok, vadásztársaságok, erdészetek stb.
vonatkozó elvárásoknak. Mindezek közös megoldása komoly szervezési feladatot igényel, s nem is mindig valósítható meg egy rendezvény keretein belül.
Fogyasztói oldalról nézve az egészséges és aktív életmód előtérbe kerülésével jelentkezett az igény részben a túrázó, részben pedig a sportoló célközönség részéről (Bánhidi M. 1996). Ebben szerepet játszott az ezredfordulós
társadalmi változás, amely a nem munkavégzéssel kapcsolatos, aktív szabadidős
tevékenységeket végre el tudta helyezni az emberi időmérlegben, felismerve
azt, hogy valós testi és szellemi regenerációs szükségletet elégít ki, így nem
puszta semmittevés (Szabó J. 2002). Napjainkban azonban ennél szélesebb körben jelentkezik igény a természetbeni szabadidős tevékenységekre: a turisztikai
trendeknek megfelelően az aktív ismeretszerzés is előkelő helyen szerepel az
utazási célok között. Így ez a termék az ökoturizmus célközönsége felé is nyitott
bizonyos mértékig, mint azt sikeres termékfejlesztési próbálkozások is mutatják
(Sütő L. et al. 2011).
A teljesítménytúra élmény szempontból egy olyan kaland, amelyre ráillik
Michalkó G. (2002) és Bánhidi M. (Dobay B. – Bánhidi M. 2008) sportturizmus
definíciója szerint, hogy egy utazási célként megvásárolt sporttevékenységen
keresztül éli át a hétköznapitól eltérő, intenzív mozgással járó sportélményt.
A motiváció fizikai tartalma teljesen abszurd tevékenység. Mi értelme van 100
kilométert gyalogolni Budapestről Szárligetre 24 óra leforgása alatt, ha autópályán egy óra alatt ott lehetnénk? Úgy gondolom, hogy erre az emberek többségében létező, személyes határhelyzetek megélésére irányuló kalandkeresés
adhat választ. Márpedig az élmény megélése napjainkban az egyik legfontosabb
turisztikai hajtóerő (Michalkó G. – Rátz T. 2010). Véleményem szerint, turisztikailag annál vonzóbb lehet egy termék ha az attrakció élménye egyedi, a fogyasztó számára vállalható – az élmény megélését fokozó kockázatot is hordoz,
így más termékkel fel nem cserélhető. Pszichológiai hatása hosszú távon jelentkezik, azaz az élmény időtartama jóval több a ténylegesen megvalósult programnál (Pompl, W. 2001).
Termékmenedzselési oldalról nézve (Pompl, W. 2001), a szervezők egy
előre gyártott szolgáltatás ígéretével, meghatározott áron átvállalják a fizikai
kockázat jelentős részét. Azaz a szervezettség biztosítja a biztonságos kereteket
ahhoz, hogy a fizikai teljesítőképesség függvényében bárki által végigvihető
önmegvalósítás legyen, egy extrém teljesítmény, amelyre minden teljesítő büszke lehet. Ebben rejlik sikerének valószínűsíthető titka, amelyben egyszerre érvényesül (Sütő L. 2009):
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- egy life-time szabadidősport: amely jelentős mértékben hozzájárulhat az
időskori aktivitás fenntartásához,
- az aktív élményszerzés: természeti és kulturális értékek gyalogos
felkeresése,
- a modern társadalom időhiányából eredő igény kielégítése: a külső szervezésre, a kijelölt útvonalra,
- a versenyszellem, önmegvalósítás: a teljesíthető lehetetlen (énkép erősítése).
A sikeres termékmenedzsment transzferhatásának tekinthető, hogy egy teljesítménytúra rendezvény médiába kerülése kapcsán nő a desztináció turisztikai
ismertsége, és a sikeres lebonyolításról szóló beszámoló a vendégkör bővülését
hozza magával (Lee et al. 2005 in: Kozma G. 2007). Mindez együtt jár a lakosság szemléletének megváltozásával. Kezdetben furcsaságként élik meg, hogy
idegenek rohangálnak át a településükön. Ki ezek itt, megbolygatják az életünket. Később azonosulás, büszkeség, segítőkészség jelenik meg a teljesítménytúrázó vendégkör inkább pozitív hatású. Útmutatást nyújtanak, információt,
folyadékot adnak a túrázóknak, besegítenek a rendezésbe, így válik lassan a „mi
túránkká”. Mindez áttételesen javítja az egyéb vendégkör megítélését is.
A teljesítménytúrák célközönségének megváltozása
Puczkó L. – Rátz T. (2000) turisztikai tervezési szisztémája alapján a Kinek
szervezünk? A célcsoport meghatározását, motivációjának feltárását, elérését és
az attrakció használatával kapcsolatos vizsgálatát jelenti.
Piacszegmentációs szempontokhoz igazodva (Kotler, P. – Keller, L. K.
2006) sportszervezési szempontból a célközönség homogén csoportjainak meghatározásához az élménykeresés lelki oldalának, a pszichografikus tényezőknek
a sikeres behatárolása adhat jó támpontot (Hoffmann I-né, 2007). Ez egy igen
érdekesen változó tényező a teljesítménytúrák célközönségét tekintve. Az első
magyarországi teljesítménytúrát, a Kinizsi Százast például abból a célból rendezték, hogy eldöntsék, képesek-e felkészült és elszánt emberek egy nap alatt
megjárni száz kilométert hegyi terepen, minimális szolgáltatással. A szolgáltatási rendszerben nem szerepel olyan tárgyiasult elem (egy tea 70 kilométernél és
egy meleg leves a célban, egy papírlap a fő turistajelekkel és ellenőrzőpontok
nevével, egy kitűzővel és oklevéllel, amelynek még a kezdetekben semmilyen
társadalmi ismertsége nincs), amely plusz motivációt jelentene a résztvevők
számára. Mégis, a megőrzött struktúra, napjainkban már 2000 fő feletti részvételi létszámot jelent. Ebben az értelemben a teljesítménytúra résztvevőnek mozgatórugója egyértelműen a határkeresés és annak távolabbra helyezése,
amelyben ma már megjelenik, a társadalmi ismertség okán az énkép kifelé történő erősítése. Az 1990-es évekre a termék-életciklus görbe szerint bevezetési
fázisban lévő (Pompl, W, 2001), szűk kínálati oldallal rendelkező (évi 10-30 tú169
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ra) teljesítménytúrázás résztvevőit elsősorban a belső élmény megélése vonzotta, s a szolgáltatási lánc többi része nem játszott szerepet az adott túra látogatottságában. Ennek a csoportnak az alapterméken túl (Rekettye G – Hetesi E.
2009) nem volt több igényük. Az elvárt kiegészítők: szállás (sajt hálózsák és derékalj tornatermi tömegszálláson vagy vasútállomáson) és étkezés (egy-két frissítőpont: zsíros kenyér, tea, esetleg csoki) igen alacsony színvonalú biztosítása
is elegendő volt, a megközelítési lehetőségek sem számítottak elsődleges szempontnak (például postavonatos utazás a reggeli rajthoz stb.).
A következő célcsoport az 1990-es évek második felétől jelenik meg. Ekkor már a kínálat eléri a hétvégénkénti egy-két túraalkalmat, amely lehetőséget
teremt a választásra a résztvevők körében. Így az elvárt termék fogalma a növekedési fázisnak megfelelően észrevétlenül bővül, mert a rendezők az új célcsoportok megnyerése érdekében igyekeznek az alapszolgáltatásokat magasabb
minőségben biztosítani (Veres Z. 2009).
A kétezres évek közepe az érési fázis Magyarországon. Nemritkán hétvégenként öt fölötti rendezvény is megjelenik a gyalogtúrázás csúcsidőszakában.
Míg az előző szakaszban egyenletesen, tavasszal, nyáron és kora ősszel jelentek
meg e rendezvények, addig már a nyári turisztikai főszezon mérsékeltebb, mert
a szervezők tudják, hogy a célközönség a lakosság többi részéhez hasonlóan ekkora időzíti hosszabb nyaralásait. Mindez a hazai turisztikai forgalom szempontjából kifejezetten kedvező, mert hozzájárul a szezon meghosszabbításához.
Célcsoport szegmentáció szempontjából elérkezünk a Cohen-féle tömegturistához (Veres Z. 2009), akiknek az igényei már túlmutatnak az alapterméken, így a
szervezők egy része kiterjesztett kiegészítő szolgáltatásokat igyekszik nyújtani,
amelyek a termék kényelmi jellemzőit erősítik, csökkentve az eredeti önmegvalósítási élmény megélését. Erre jó példát jelentenek a terepi ismeretterjesztés
megjelenése – mint például a Less Nándor Emléktúrán bevezetett Geotóp Nap,
a frissítőpontok gyakoriságának és kínálatának növelése, a díjazás kiterjesztése
és vonzóbbá tétele stb.
A nagyobb célközönség a szolgáltatások és az elvárt élmény minősége
szempontjából is jelentősen kiszélesedik. Ez a teljesítménytúrák körében igen
érdekesen csapódott le. A teljesítménytúrázók kialakították a maguk bajnokságát és versenyszervezeteit. Ezzel kettéválasztották a teljesítménytúra szabadidősport illetve teljesítési időt és teljesített túratávot hangsúlyozó versenyjellegét.
Mindezt a Magyar Sportturisztikai Szövetség megalakulása fémjelezte a 90-es
évek elején, majd ennek lezárásaként a szövetségből visszafelé kivált a mégis
természetjárás felé orientálódók csoportja. A külföldi versenyekre kijutás lehetőségének növekedésével megjelentek azok az ultratávfutók vagy régi teljesítménytúrázók, akik nemzetközi tapasztalataikat professzionálisan szervezett
terepversenyeken szerezték. Így a kétezres évek közepétől a túrákat futva teljesítők számának növekedésével a terepfutók elvárásai is megjelentek a teljesítménytúrák kiterjesztett szolgáltatásai között. 2005-ben megalakult az Ultrafutók
170

Sportturisztikai termékfejlesztés tapasztalatai a teljesítménytúrázás kapcsán

Magyarországi Szövetsége, amely már kifejezetten a teljesítménytúrázástól függetlenül definiálja magát, jóllehet a versenyek egy része, részben a résztvevők
átfedése, részben anyagi kényszer miatt továbbra is közösen igyekszik megfelelni több célcsoport igényeinek. Erre példa a Less Nándor Emléktúra, Nomád
terepfutás és Geotóp Nap. Ezt azonban a két – vagy az ismeretterjesztést igénylőkkel együtt három – célcsoport eltérő termékigényei jelentősen megnehezítik,
egyre inkább a profiltiszta rendezvények felé tolva a fejlesztéseket. A profiltisztítás történhet a célcsoport, s a termékkínálat többféle szűkítésével, minden
esetben minőségi fejlesztést hozva maga után (Rekettye G – Hetesi E. 2009).
Erre jó példa a Mátrabérc teljesítménytúra és a Mátrabérc-Trail vagy a Kinizsi Százas és a Terep Százas közös majd szétváló rendezése. A terepfutók és túrázók különválasztása után a terepfutó rendezvény minőségi fejlesztésével kilépett a
nemzetközi porondra, amelyet jeles külföldi versenyzők részvétele bizonyít.
A Mátra 115 rendezvény a túratávokat szűkítette felfelé, így meghagyva a futókat
és a túrázókat egymás mellett, de jelentős részvételi szám csökkenéssel, az ellátási
szolgáltatások, frissítőpontok színvonalát tudta még teljesebbé tenni.
A szabadidősportot előnyben részesítő, a rekreációt a nyugodt, teljesítménykényszer nélküli, egészségmegőrző mozgással (Bánhidi M. 1996), aktív
ismeretszerzéssel azonosítók számára továbbra is megmaradt a teljesítménytúrák széles kínálata, amelyet túramozgalmi hálózatba fogva igyekeznek még
vonzóbbá tenni
- a teljesítményt elismerve, mint pl. a Csúcsok csúcsa,
- adott hegységet népszerűsítve, mint a Mátra teljesítménytúrázója, a Bükk
teljesítménytúrázója stb.
- vagy éppen a túrahelyszíneket kiszélesítve, mint a Kárpát-medence teljesítménytúrázója.
A sport márkaértékét felismerve (Hoffmann I-né, 2007) a teljesítménytúrázás szabadidős turisztikai célközönségének megnyerésére megjelentek a nagy
sportruházati cégek, mint például az Intersport vagy a Waldlaufer. A jól bejáratott márkanév mögé rakott professzionális marketingstratégia és a civil szektort
hazánkban esetlegesen és gyengén támogató szponzorok miatt valószínűleg
egyre komolyabb szerepük lehet a teljesítménytúrák között.
Hogyan szervezzünk teljesítménytúrát?!
Puczkó L. – Rátz T. (2000) szerint a Hogyan?, Mikor? és Hol? kérdéskör
gyakorlati megvalósítása okozza az egyik legtöbb nehézséget. A Hogyan? kérdés megválaszolásához szolgáltatásmenedzsment szempontból nézve a teljesítménytúra szervezés során is biztosítani kell a turisztikai termék elemeinek –
vonzerő, infrastruktúra, szálláshelyek, egyéb szolgáltatások: étkezés, szórakozás, higénié, biztonság, vendégszeretet, turizmuság szervezete, árak – a célcsoport igényeinek megfelelő szintű elérését (Veres Z. 2009).
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Ehhez sportszervezési szempontból kész forgatókönyvek állnak rendelkezésre, mint annak lépéseit Hoffmann I-né (2007) is összefoglalta. Kiemelve a
teljesítménytúrázás szabadidősport és verseny szakága közötti különbségeket.
1. A tevékenység fő jellemzőinek meghatározása. Itt kell komolyan vennünk a piacszegmentáció szerepét. Ha a versenyzést állítjuk előtérbe, akkor a
cél a minél gördülékenyebb, tájékozódásmentes futhatóság. Ha a szabadidős jelleget, akkor az útvonal kijelölése során törekedni kell a táji vonzerők minél szélesebb körű bemutatására. A két célközönség ugyan nem zárja ki egymást
teljesen, de minimalizálni kell a résztvevők összekeveredését, különálló frissítőpontokról, ha lehet külön útvonalszakaszokról gondoskodva.
2. Míg rekreációs oldalról az egészségmegőrzés megvalósítása, sportoldalról a pénzügyi terv a következő fontos tényező. Itt jutottunk el az árképzés problematikájához, amelyet többen az életciklus görbe és a célközönség alapján
határoznak meg (Pompl, W. 2001, Kotler, P. – Keller, L. K. 2006; Rekettye G. –
Hetesi E. 2009). A régi résztvevők inkább az ár/érték arányt figyelik, de teljesítménytúrázók létszámnövekedésével itt is igaz a tömegigényhez társuló „olcsóság” elvárása. Ennek egyik oka egészség megőrzési szempontból persze
pozitív – jelentős számban jelennek meg hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (nyugdíjasok, nagycsaládok) – akiknek ez gyakran az egyetlen rekreációs
lehetőség. Másik oldalon viszont nem a valós igénnyel érkeznek (például tanulók, hallgatók egy része érdemjegyért, testnevelés aláírást érkezik), így minél
kevesebbet fizetne a szolgáltatásokért. Ugyanakkor a magas szintű frissítési és
turisztikai szolgáltatások (útvonal kijelölése, útvonalvezető szerkesztése stb.)
többletköltségét be kell építeni a termékbe, azaz a túra nevezési díját csak a fajlagos költségek kialakítása után szabad meghatározni. A terepfutók azonban
már – a külföldi tapasztalatok alapján – komoly szolgáltatási minőséget várnak
el, de ezért hajlandóak jóval magasabb árat kifizetni. Ők tekinthetőek a termék
nagyfogyasztóinak (Hoffmann I-né, 2007).
3. Szabályok és lebonyolítás: A terepfutás komoly versenyszabályzattal
rendelkezik. Az arra alkalmas versenyeket az UMSZ például pályázati rendszerben jelöli ki. Az útvonalat a terepfutó számára tájékozódásmentesen kell kijelölni, lehetőleg kifeszíteni (rövidítési lehetőségek kizárásával) – a minél
nagyobb sebesség érdekében, sőt a pályaelhagyás kizárással büntethető. Az útvonal jelzésére a terepfutók biológiailag lebomló festéket javasolnak, ám ezt a
természetvédelmi és az erdészeti hatóságok nem minden esetben engedélyezik.
Ugyanakkor a túrázók részéről ebben az estben tájesztétikai kifogás merül fel, s
a néhány méterenként végigfújt útvonalon odavész a tájékozódás adta élmény.
Ehhez a túrázók részletes szöveges útvonalvezetővel, térképvázlattal, esetleg
ismeretterjesztő leírásokkal ellátott útvonalvezető füzetet várnak el, melynek
színvonalas kiállítása vonzótényező lehet (Szondi Emléktúrák, Mátra 115, Less
Nándor Emléktúra stb.).
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4. Szervezők: A terepfutók esetén frissítőpontonként egy-két fő ellátó személyzet szükséges, ez túrázóknál a létszám függvényében 10 főre is felmehet.
Ugyanakkor a rajt-cél biztosítása mindig jelentős többletfeladatot hordoz, ezért
ide érdemes összpontosítani a jó szervezői készséggel rendelkező rendezőket.
Fontos, hogy mindenrészfeladat ellátásához tartozzon egy-egy fő koordinátor,
aki nem vesz részt konkrét munkafázisban, csak összefogja a hozzá tartozó
szervezőket. Amennyiben ez nem valósítható meg, az 1000 fő feletti létszám
esetén komoly logisztikai problémákhoz vezethet.
5. A kockázatkezelési tervek látszólag szükségtelenek. De előfordult már
hazai rendezvényen is baleset, amelynek megoldása, a sérült gépjármű nélküli
kihozatala csak előre megtervezetten biztosítható zökkenőmentesen. A törvényi
előírás egyébként tömegrendezvény esetén előírja a különböző szintű egészségügyi ügyelet (orvos, mentő stb.) jelenlétét, akkor is ha egyszerű szabadidősport
rendezvényről van szó.
6. A regisztrációs terv célja, hogy a helyszíni azonosítás minél rövidebb legyen. Ezért terepfutóknál elvárt, teljesítménytúrákon ajánlott az online előnevezés biztosítása. Ez egyébként a részvételi szám időjárás okozta változásának
költségkockázatát is csökkenti.
7. A turistáknál az élményszerzéshez, díjazáshoz hozzátartozik az ellenőrzőpont bélyegző ábrája, míg a terepfutóknál az ellenőrzés lassító tényező, így
annak időtartamát rövidíteni szükséges, például a tájfutásból jól ismert elektromos jelzők (közismerten dugóka) használhatóak. Ugyanakkor a versenyzők részéről elvárt a beazonosíthatóság (rajtszám).
8. Az élelmiszerellátás is eltérő. Míg a túrázóknál 5-7 kilométerenként érdemes ellenőrzőpontot kialakítani, addig a futóknál ez 10 km. Azonban számukra speciálisan előkészített frissítés szükséges, a gyors energiafelhasználás
biztosítására (darabolt csoki, kiporciózott só, izotóniás ital, szőlőcukor, méz,
magnézium, banán, alma, egyéb darabolt gyümölcsök). Mindezek fajlagos ára is
jelentősebb, mint a túrázók által elvárt vajas, zsíros, lekváros kenyér, ivólé ára.
9. Míg a túrázóknál az oklevél és a kitűző tartozik az elvárt díjazás körébe,
addig a futók inkább az országúti versenyeken megszokott befutócsomagot
igénylik [befutó póló, kisebb túrafelszerelés, egyedi ajándék (például a Mátra115 kézzel festett kőzetdíjai), frissítők]
10. A terepfutóknál kiegészítő szolgáltatás lehet verseny előtti tésztaparti,
futás utáni masszás, amelyet a túrázóknál az esti közösségi, éttermi beszélgetések helyettesítenek. Fontos az is, hogy milyen körülményeket biztosítanak a célban az átöltözés, pihenés, tisztálkodás, díjátadás során.
A szabadtéri rekreációs tervezés során kiemelt szerepet kap több olyan tényező, amely a passzív vagy beltéri sportturisztikai rendezvények esetén nem
jelentősek. Ezek közé tartozik a helyszín az időjárás, a megközelíthetőség, a terepi frissítőpontok felállítása, az esetleges sérültek ellátása, helyi sajátosságok
(mint például ivóvíz gyakorisága). (Szabó J. 2002)
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A helyszín kiválasztásában gyakran a természetvédelmi hatóságokkal kell
egyezségre jutni, különösen, ha a résztvevők létszáma jelentős mértékben megnő (kb. 500 fő fölé), amely már hulladékkezelési, útvonal-jelzési, az élővilágot
esetlegesen zavaró, eróziót kiváltó stb. problémákat vethet fel (Sütő et al. 2011).
Az időpont jelentős látogatómenedzselési szempontból jelentős bizonytalanságot hordoz, ha az adott időszak időjárása változékony, mert ez költségoldalon is
megmutatkozik.
A szervezés elengedhetetlen része a személyzet felkészítése. Mivel az esetek többségében önkéntesekről, sőt évente változó személyekről van szó, ezért –
különösen a verseny szakágban – fontos, hogy a kisegítők felkészültek legyenek
a rutinfeladatok és a váratlan helyzetek megoldásában egyaránt. Ehhez jó lehetőséget nyújtanak az előzetes csapatépítő foglalkozások, szituációs feladatok
megoldása és az előkészítő munkálatokba bevonása, melyek során nemcsak a
szükséges ismereteket kapják meg, hanem motiváltabbak is lesznek.
A teljesítménytúrák reklámozása, márkaképzés
A teljesítménytúrák szervezői is egyre jobban igazodnak a modern kor kihívásainak. Bár a kisebb létszámú, térségi jellegű rendezvényeken nem feltétlenül használnak honlapot és informatikai feldolgozást, a nagyobb létszám, a
gyors eredményközlés megkívánja a megfelelő minőségű internetes elérhetőség
kialakítását. Elsődlegesen a versenyinformációk, nevezési feltételek megjelenítése szükséges feltétel, de fontos, hogy már a honlap tükrözze az adott rendezvény egyediségét.
A márka, brand minőséget jelent (Pompl, W. 2001, Kotler, P. – Keller, L.
K. 2006; Rekettye G. – Hetesi E. 2009) a teljesítménytúrázásban is. Olyan egyszerű jelkép, jelmondat szükséges, amely többet jelent a résztvevők számára az
évek hosszú sora alatt, mint egyszerűen egy gyalogtúrát. Ma már, a médiának
köszönhetően, több olyan teljesítménytúra, terepfutás is van, amelynek neve a
fizikai teljesítmény szimbóluma, vagy az adott turisztikai desztináció egyik minőségjelzőjévé vált. A minőség kifejezését segíti a Teljesítménytúrázók Társasága Hazai legjobb teljesítménytúra cím kiadása, amely a résztvevők szavazatai
alapján tulajdonképpen egy önkéntes minőségbiztosítása elemként jelenik meg.
A ranglistán szereplő túrákat ugyanis többé-kevésbé azonos, bár szubjektív,
szempontok alapján vetik össze a szavazók: rendezés összehangoltsága, túra útvonala, útvonal követhetősége, igazoló füzet minősége, kitűző, oklevélemléklap minősége, rendezőség figyelmessége, szolgáltatás (étel, ital). Ugyanígy minőségbiztosítási elemként is felfogható, hogy Európa legismertebb terepfutó versenye a Ultra Trail Mount Blanc előversenyeként befogadja az oda
jelentkező és a feltételeknek megfelelő hazai túrákat is.
A legismertebb márkák közé tartozik a legrégebben rendezett Kinizsi Százas teljesítménytúra, amely az alapfilozófiájának megőrzésével (minimális szol174
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gáltatások rendszere) vált a teljesíthető extrémitás jelképévé. A Mátrabérc,
amelynek jelképe a kékesi adótorony, professzionális szervezése és nehéz túraterepe avatott túramárkává. A Téli Börzsöny Éjszakai teljesítménytúra, amelynek jelmondata: „Dögölj meg” – jól tükrözi a téli éjszakai túrák embert próbáló
kihívásait. A Mátra 115, himaláját idéző összes szintemelkedésével (6500 m) a
legnehezebb túra szimbóluma. A No megállj csak! Less Nándor Emléktúra – a
„Lessnándi” az ősz túraidény záróakkordja, a Déli-Bükk egyik legismertebb aktív turisztikai márkajelzése.
Összefoglalás
A teljesítménytúrázók többsége azért megy ki a városokból a hegyekbe,
mert igényli és szereti a természeti képződményeket, nem fél az időjárási és
domborzat és a terepviszonyok adta nehézségek leküzdésétől, ennek ellenére
egy rendezvény sikeressége és népszerűsége, több összetevőtől is függ.
A teljesítménytúra, mint sportturisztikai termék csak látszólag egyveretű,
célközönsége a rendezvénytípus fejlődése során kiszélesedett, s a különböző
igények kielégítése csak egyre professzionálisabb menedzseléssel oldható meg.
A kínálati piac szélesedésével, az alacsony színvonalú vagy kevés szolgáltatást
nyújtó túrák megmaradnak regionális rendezvénynek, csak a spontán induló
márkakialakítás tudatossá tétele biztosíthat versenyképességet a napjainkban
már nagyobb cégek megjelenését mutató piacon. E turisztikai attrakció kialakításának sajátosságát jelentik az outdoor jellegből adódó kockázati elemek. Ezeket a rendezők igyekeznek minimalizálni, ezáltal erősítve a biztonságérzést.
A teljesítménytúrákon ugyanakkor ma már gyakran időben is elválik egymástól
annak szabadidős és versenyjellegű változata, amelyek rendezése egyre inkább
eltérő feltételek teljesítését követeli meg.
A teljesítménytúrák szolgáltatásmenedzsmentje során ügyelni kell arra, hogy
a tömegessé válás nyomán az útvonalak a nem rendszeresen kirándulók számára
nehezen teljesíthető szakaszokat is tartalmaznak. De megfelelő szintidő választással és közösségi élmény biztosításával (szolgáltatások) igen széles célközönség
számára leküzdhetőek. Azaz a szervezettség és a kreativitás nagyban hozzájárul a
túra sikerességének biztosításához. Más kategóriát alkotnak azok a túrák, amelyek
sportteljesítményként értékelhetőek. Ebben az esetben a márkanév, brand, amely
az állandóságot és minőséget képviseli, a kihívás modern megtestesítője.
A túrázók szokásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a teljesítménytúrák
több szinten is betöltik céljukat. Amennyiben rövidebb távokat is indítanak, akkor megvalósul az ismeretterjesztés, ugyanakkor a természetbeni mozgás élménye az egészségmegőrzés egyik fontos eszköze lehet. A sporttávokon a komoly
fizikai erőkifejtést kívánó szakaszok, a rövidebb szintidők avatják a túrákat
olyan népszerűvé, amely, ennek teljesítése esetén a társadalomnak a túrázást
ismerő részében komoly elismerést vált ki.
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A HAZAI FALUSI TURIZMUS HELYZETE ÉS JÖVŐKÉPE
DR. SZABÓ GÉZA1
Összefoglaló
A falusi turizmus rendszerváltás időszakához köthető újraindulása óta eltelt
több mint két évtized részben reális keretbe helyezte a turizmus ezen termékeinek jelentőségét, illetve az eltelt időszak teljesítményei nyomán kísérlet tehető a
jövőkép felvázolására is. Sajnos nem könnyű az értékelő helyzete, mert a piaci
viszonyok, a szabályozás és az önszerveződés folyamatai egymással ellentétes
irányban is mozogtak. A falusi vendéglátás beilleszkedése a hazai turizmus
rendszerébe megtörtént ugyan, jelentős kapacitások és új szolgáltatások jelentek
meg, ám a piac napjainkban tapasztalható beszűkülése miatt a várható fejleményekre meglehetős pesszimizmussal tekintenek az érintettek. A reális perspektívák felmutatása kötelessége a szakmai szerveződések és érdekképviseletek
vezetőinek, amelyek pedig a jelenlegi helyezet alapos ismeretén, a folyamatok
elemzésén alapulhatnak. A tanulmány ezeket a folyamatokat és eredményeket
kívánja értékelve bemutatni, feltárt tényeket és értékeléséket a mérleg megfelelő
serpenyőjébe helyezve kitekinteni az elkövetkezőkre.
Bevezetés
A falusi turizmus, mint turisztikai termék hazánkban egyrészt az örökségturizmus része, másrészt pedig a vidékfejlesztés hatékony eszközeként szoros
kapcsolatokat ápol az agráriummal. A két világháború közötti időszak sikerei
nyomán a rendszerváltás éveiben újjáéledő falusi vendégfogadás a legkiterjedtebb turisztikai terméknek tekinthető. Az ország valamennyi megyéjében, a legszebb tájaik településein működnek sikeres vendégfogadók. A rendszerváltás
óta bővülő és jelentősen átalakuló forgalom markánsan belföldi vendégkört
mozgósít. A legutóbbi évek jogszabályi változtatásai, adókedvezmény megvonásai kedvezőtlenül érintették a szakterületet. A regisztrált jelentős visszaesés a
nem túl átgondolt jogszabályi módosítások mellett, a belföldi kereslet általános
beszűkülésével is indokolható.
Mindezek mellett a falusi turizmus a vidéki turizmus számos kínálatával
összekapcsolódva a rurális területek hagyományainak, természeti szépségeinek,
gasztronómiai és tárgyi kultúrájának, szellemi örökségének ápolója és hasznosítója is egyben. A vidék fennmaradásában, boldogulásában, az olyan nagyon várt
vidéki helyi gazdaság megerősödésében szerepe nem lebecsülhető.
1
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A falusi vendégfogadás országos helyzete
A reális helyzetkép kirajzolásához egyaránt elemezni szükséges a jelentős
átalakuláson átesett kínálati oldalt, valamint a 2007-2008-ban a csúcsot elérő
forgalmat mutató keresleti oldalt is. Mindkét területen jelentős és mélyre ható
átalakulások történtek a legutóbbi években.
Kínálati oldal
A 110/1997-es Kormányrendelet a magánszállásadásról rendezte a falusi
vendégfogadók regisztrációjának, kapacitás és vendégforgalmi adatgyűjtésének
rendszerét. Ez részben módosult a 239/2009-es Kormányrendelettel, ahol egyéb
szálláshelyek közé sorolták a falusi szálláshelyeket. A jegyzők segítségével a
KSH évente összegzi a forgalmat, így teremtve alapot az átfogó elemzésekhez.
A bejegyzett falusi vendégfogadók számáról és szálláshely kapacitásairól
így 1998-tól állnak rendelkezésre adatsorok. A szálláshelyek és férőhelyek száma és kapacitásai 1998 és 2009 között folyamatosan és jelentősen bővült. A regisztrált vendégfogadók száma országosan 4.893-ról 7.534-re emelkedett
(1. ábra, 1. táblázat). Ezzel a bővüléssel lépést tartott a fogadókapacitások gyarapodása is. 2009-ben már 49.327 férőhelyet tartottak nyilván Magyarországon.
F alusi szállás helyek és férőhelyek s záma 1998-2010
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1. ábra
A falusi szállásadás elsősorban Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon,
illetve Dél-Dunántúlon jellemző, ezekben a régiókban koncentrálódott az összes
kapacitás közel 60%-a. A legtöbb falusi szállásadót és férőhelyet – az összes falusi szállásadó 39%-át, a férőhelyek 41%-át – Észak-Magyarországon vették nyilvántartásba. A falusi szállásférőhelyek száma a Közép-Magyarországon volt a
legkevesebb, az összes férőhely csupán 2%-a (2. ábra).
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1. táblázat. Az egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek közül a falusi szálláshelyek
kapacitása, 2009-ben és 2010 december 31.-én
Szálláshelytípus
Falusi szálláshelyek 2009
Falusi szálláshelyek 2010

Vendéglátók
Szobák száma Ágyak száma
száma
7 385
19 906
48 585
3 713
9 964
25 389

Férőhelyek
száma
49 862
26 210

Forrás: KSH

A falusi szálláshelyekre vonatkozó új méretkorlát (lásd. 209/2009. Kormányrendelet) bevezetésének következtében közel felére csökkent azok kapacitása (1. táblázat). A csökkenés mértéke ugyanakkor régiók szerint jelentősen
eltért. Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon átlagosnál kisebb a bevezetett „korlátok” miatt a falusi turizmusból adminisztratív okok miatt kieső települések száma, Észak-Magyarországon és az Alföldön viszont magasabb az
eltérés. Ebből az is következik, hogy – bár csökkent a kapacitás és vendégforgalom – Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl a falusi turizmusban elfoglalt
szerepe, az összetételhatásból adódóan 2010-re növekedett. A jogszabályban
(239/2009. Kormányrendelet) rögzített méretkorlát azt jelentette, hogy 2010ben már az 5 ezer fő fölötti lakónépességű települések, köztük a tanyás területtel
rendelkező alföldi városok, vagy dunántúli kisvárosok falusias jellegű részei is
kimaradtak a falusi szállásadásból. A méretkorlát miatt a falusi szállásadás csak
a 100 fő/km2 népsűrűségű településeken folytatható. Mindezen adminisztratív
szabályok miatt romlottak le a szakterület adatai.
A kínálati oldal kapacitásainak területi eloszlása jellegzetes képet mutat, ez
egyértelműen meghatározza a jövőbeli fejlődés kereteit is. A 2. ábrán látható
módon középhegységeink és néhány folyómenti területünk vendégfogadó falvai
rendelkeznek a legnagyobb fogadókapacitásokkal (a körök mérete arányos a férőhelyek számával). Ráadásul ezeken a területeken a kiemelkedő kapacitások
nem elszigetelten, csak egy-egy településre koncentrálódva jelennek meg, hanem településcsoportok, tájegységek kapcsolódtak be a falusi vendégfogadásba.
Ezeknél a szállásadó gócterületeknél a táj szépsége, a vidéki attrakciók bősége
és kiépítettsége mellett, a falusi vendégfogadás helyi és térségi szervezettsége és
rendszerváltásig visszanyúló gyökerei is szerepet játszanak. Sőt bátran kimondható, hogy a helybeliek összefogása, a sikeres példák mozgósító szerepe a tényezők mérlegelésénél a leghangsúlyosabbak közé kerülhet.


Országos összevetésben így a kapacitások területi súlypontjai ÉszakMagyarországon a Mátra és a Bükk környékén, kimondottan a Zemplénihegységet kísérve, de szerencsére nem csak a Tokaji borvidéken, hanem a
Hernád völgyében egyaránt fellelhetők. Ebben a régióban tömörülnek a
vendégfogadó falvak még az Aggteleki-karszt, az Aggteleki Nemzeti Park
környékén. Nagyon szerencsés a régiós helyzetképben, hogy a kiemelten
fontos, országosan is ismert desztinációk mellett, némileg kisebb intenzitás179

Dr. Szabó Géza











180

sal, de jelentősen érintett területeket találunk az ország turisztikai térképén
kevésbé feltűnt Csereháton, Észak-Borsodban és Nógrád megye szinte
egész területén. A három megye, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád,
összességében Magyarország falusi turizmusban leginkább érintett területeinek számítanak.
Szintén jelentős elterjedtség tapasztalható a Közép-Dunántúlon. Mivel a
szabályozás miatt a kiemelt üdülőkörzetek (Balaton, Velencei-tó) és városias területek kizáródtak a falusi vendégfogadásból, ezért a hangsúly a belső, jórészt hegyvidéki területek aprófalvaira helyezhető. A Bakony belső
települései mellett csak elszórtabb kapacitások figyelhetők meg a Vértes és
Gerecse térségében.
A Nyugat-Dunántúl szinte minden tájegységében erősen érintett a falusi
vendégfogadásban. A két kiemelt gócterület az Őrség vidéke és a Szigetköz.
Jó példát hozva arra, hogy egy erdősült, tradíciókat őrző dombvidék (az Őrség), és egy kiterjedt folyómenti síkság (Szigetköz) egyaránt lehet vonzó a
falvak rekreációs értékei iránt érdeklődőknek. Mellettük itt is komoly kapacitások tűnnek fel a zalai aprófalvas területeken, amelyek jelentős kiterjedtsége a megyét az ország falusi vendégfogadásában az élmezőnybe helyezi.
A Kemeneshát, a Rábamente és a Marcal-medence borvidéki érintettségű,
jó termál adottságokkal büszkélkedő falvaiban is jelentős falusi vendégfogadás található. Az érintett területek között a Soproni-hegység és Kőszeghegyalja is súlyt képvisel.
A Dél-Dunántúl falusi vendégfogadói kapacitásai erős, régión belüli eltéréseket mutatnak. A Mecsek-hegység és valamennyi kistája, a Villányihegység és természetesen a borvidék falvai mutatják a legnagyobb intenzitást. Hozzájuk csatlakoznak a Baranya megye déli-délkeleti dombsági és
dunamenti falvainak a vendégfogadói, akiknél a sváb hagyományok és a
borvidéki kötődések egyaránt komoly ösztönzőnek számítanak. Szórtabbak
a szálláshely-kapacitások az Ormánságban és Somogyban a Drávát kísérve.
A Zselic a Somogy megyei falusi turizmus központjának számít, hasonló
szerepet tölt be Tolnában a szintén szelíd dombvidék, a Tolnai-Hegyhát és
vendégfogadó falvai. Somogyban a Marcali-hát, míg Tolnában a Mezőföld
néhány települése is feliratkozott a falusi turizmus fogadóterületei közé.
Budapest környékén és Pest megyében a Dunakanyar és a Börzsöny falvai
jeleznek nagyobb kapacitásokat. Mellettük még Pest megye alföldi részein
találunk érintett településeket.
Más a helyzet az alföldi régióknál. A Dél-Alföldön a Dunát kísérve és a
Kiskunság belsejében tűnnek fel jelentősebb kapacitások Bács-Kiskun és
Csongrád megye összefüggő területein. Ezek a vendégfogadók adják tanyasi turizmusunk zömét. Csongrád és Békés megye területén jelentősen szétszóródnak a vendégfogadók, de a Körösök vidéke és a Tiszamente mutat
némi sűrűsödést.
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Az Észak-Alföld területi mintázata jellegzetes. Kiemelt szerepet játszanak
az országosan is számon tartott Bereg-szatmári vendéfogadó falvak a FelsőTiszavidéken. Mellettük csak elszórtan találkozunk falusi vendégfogadással
a Nyírség, a Hajdúság, vagy éppen az Érmellék településein.
A Tisza-tó idegenforgalmi régió a falusi vendégfogadás kiemelkedő gócterülete az Alföldön. A tó környékén, különösen annak Heves megyei oldalán
szinte valamennyi település jelentős kapacitásokkal rendelkezik. A tó vonzása és falusi vendégfogadása még a Nagykunság belsejének településein is
nyomot hagyott. A Tisza teljes szakaszát végigkísérik a falusi vendégfogadás alföldi bázisai.

Forrás: KSH

2. ábra. A falusi szállásadás férőhelyeinek megoszlása települések szerint
(2010. december 31.)

A keresleti helyzet
A hazai falusi vendégfogadás regisztrált keresletének csúcs éve 2008-ban
volt. Ekkor haladta meg a vendégéjszakákban mért forgalom a 744 ezret (3. ábra). Az ezt követő évben már mérsékelt visszaesés jellemezte a keresletet, 2010ben pedig a regisztrált forgalom a korábbi csúcs 50%-ra olvadt. Ebben a katasztrofálisnak látszó kereslet csökkenésben benne volt természetesen a gazdasági válság hatásaként a turizmus valamennyi ágára jellemző piacszűkülés, ám
az okok közül ez csak az egyik volt.
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Forrás: KSH

3. ábra

A másik, ennél jóval súlyosabb ok a falusi szálláshelyek besorolását kedvezőtlenül szabályozó 239/2009-es Kormányrendelet (lásd értékelését fentebb)
volt, ami mint láttuk (1. táblázat) a falusi szálláshelynek besorolt fogadókapacitásokat szintén közel 50%-al csökkentette. Nem szabad figyelmen kívül hagyni
az adótörvények 2010-ben érvényes változását sem, amelyek megszüntették a
falusi szállásadás és a kapcsolódó szolgáltatások adómentességét. A szállásadásnál korábban alkalmazható 800 ezer forintos, és az agroturisztikai szolgáltatásoknál érvényben volt 400 ezer forintos adómentes bevételi határ nem csak
kedvezőtlenül befolyásolta a tevékenység jövedelmezőségét, hanem a korábbi
regisztrációs kötelezettséghez még adóbevallási kötelmet is kapcsolt. Ez utóbbi
pedig a falusi vendégfogadást magánszállásadásként végző, idősebb gazdáknál
elkeserítő bonyolultságú adminisztrációs terhet jelentett. Az a vendégfogadói
kör, akik a rendszerváltáskor kezdtek bele, kiegészítő tevékenységként a falusi
turizmusba, már messze túlhaladt a nyugdíjkorhatáron és idősebb emberként
nem tudta, vagy nem akarta ilyen körülmények között továbbvinni a tevékenységét. A vendégfogadói generáció váltás éveken belül mindenképpen szükségessé vált volna a falusi turizmusban, ezt most a szabályozás és az
adótörvények előbbre hozták és mesterségesen felgyorsították.
A drasztikus forgalom csökkenés okai között ott találjuk a piac beszűkülését is. A válságjelenségek a szállodaipar után a falusi kínálatokat is elérték.
Ezek közül a belföldi kereslet visszaesése a legsúlyosabb!
A vendégforgalmi teljesítményeket tekintve 2010-ben az egyéb szálláshelyi
teljesítmények 14%-át képviselő falusi szállásadás területén a külföldi forgalom
több mint a felére esett vissza, ezzel párhuzamosan a belföldi forgalom is csökkent (45%-kal). A 126 ezer vendég összesen 371 ezer vendégéjszakát töltött el a
falusi szálláshelyeken, a vendégek közel 92%-a belföldi vendég volt. A vendégek számát tekintve a legnagyobb belföldi forgalom Észak-Magyarországon (50
ezer vendég), míg a legkisebb forgalom Közép-Magyarországon volt tapasztalható (3 ezer vendég). A vendégéjszakák száma is a vendégforgalom szerint alakult, közel 50%-os csökkenéssel. A külföldi vendégéjszakák száma 63%-kal, a
belföldi vendégéjszakák 47%-kal csökkent előző évhez képest, ami az összes
vendégéjszakák számának 49%-os csökkenését eredményezte.
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A falusi turizmus vendégköre a kilencvenes évek vége óta egyértelműen a
hazaiak közül verbuválódik (3. ábra). Az ezredforduló éveiben még közel 5050%-os bel- és külföldi arányok 2001-től erőteljesen átalakultak. A falusi turizmus eddigi csúcs évének számító 2008-ban (744.243 vendégéjszaka) a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma közel 6x haladta meg a
külföldiek forgalmát.
A falusi szálláshelyek regisztrált kapacitás csökkenésével a belföldi vendégéjszakák aránya tovább növekedett (2. táblázat). A 2010-es adatok alapján
kimondható, hogy a falusi turizmus 90% feletti arányban belföldi vendégeket
fogad. A vendégek és vendégéjszakák számából származtatott mutatók lényegesen nem változtak a legutóbbi két évben. Az apadó külföldi vendégkörnél sajnálatos módon csökkent az átlagos tartózkodási idő is.
2. táblázat. Az egyéb (2009-ig magán-) szálláshelyek fajlagos mutatói, 2009-2010
Megnevezés
Falusi szálláshelyek 2009
Falusi szálláshelyek 2010

Összes Belföldi
Egy szállásadóra
Átlagos tartózkodási idő,
vendég- vendégjutó
éjszaka
éjszaka, éjszakák
vendég, vendégezer
aránya, % külföldi
fő
éjszaka
belföldi
összesen
721

88,5

3,7

3,0

3,0

32,0

97,6

371

91,6

3,0

3,0

3,0

33,9

99,8

Forrás: KSH

Az országban két jelentős kapacitásokkal és ehhez mérhető forgalommal
jellemezhető megyék csoportja határozható meg:
 A Dunántúlon Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyékből kiindulva,
magába foglalja Somogy, Vas és Zala megyéket, valamint délen Baranyát.
 A másik „góccsoport” Jász-Nagykun-Szolnok megyét, Pest megyét magába foglalva tartalmazza a két meghatározó forgalmú északmagyarországi megyét is: Hevest és Borsod-Abaúj-Zemplént.
A legszerényebb kapacitásokkal és kereslettel rendelkező megyék csoportja:
 Komárom-Esztergom megyétől kezdődik és széles sávban fut végig a dunántúli Fejér, majd Tolna megyén.
 A sor folytatódik az Alföldre érkezve is. Bács-Kiskun, majd Csongrád és
Békés, Hajdú Biharral és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékkel kiegészülve
alkotják a „sereghajtókat”.
Ám csak megyéket nem lehet értékelni a kiemelkedő, vagy éppen átlagos
forgalmú csoportban, hiszen mint fentebb is jeleztük, a falusi turizmus kapacitások és forgalom településcsoportonként, tájegységenként jelentős eltéréseket
mutat. Egy összességében nagy forgalmú megyében is lehetnek a falusi turiz183
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musban fehér foltnak számító területek. Arra is van példánk Szabolcs-SzatmárBereg megyéből kiindulva, hogy míg a Nyírség alig érintett a forgalomban, addig a Szatmár-beregi terület pedig országosan is kiemelkedőnek számít a kapacitások, a bevont települések és a forgalom alapján egyaránt.
Minősítés, minőség és termékek a falusi turizmusban
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) a fentebb
már hivatkozott 110/2007-es magánszálláshelyeket szabályozó Kormányrendelet
hatályba lépésétől működik a napraforgós szálláshelyminősítő rendszere.
A minősítési rendszert a Kormányrendelet is ajánlásként hivatkozta.
A 239/2009-es Kormányrendelet új szabályozása hivatalossá tette az átdolgozott
és kibővített minősítési rendszert. A FATOSZ a szakminisztériummal együttműködve készíti elő, minősíti, majd a főhatóság jóváhagyásával adja ki az új Nemzeti Tanúsító Védjegyeket (4. ábra). A minősítő rendszer komfortfokozat és
felszereltség szerint 1-4-ig ítél oda napraforgókat a falusi szálláshelyek számára.

Forrás: www. fatosz.eu

4. ábra. Nemzeti tanúsító védjegy falusi szállásadók számára

A korábbi minősítési rendszerben megszerzett több ezer minősítést öt éves
érvényességi időszakot követően az új Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésre
kell váltani. Az új minősítések 2011 nyarától beindultak és számuk ütemesen
bővül (5. ábra). Hajtóerő ebben a lejáró minősítések mellett az is, hogy a következőkben taglalt EU-s vidékfejlesztési forrásokból megvalósult falusi turizmus
fejlesztések szálláshelyeit kötelezően kell minősíteni, méghozzá a legmagasabb
kategóriát, a négy napraforgóst kell elérniük.
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Az eddig megszerzett tanúsító védjegyek száma 98 db., ami szintén jellegzetes megyénkénti eloszlást mutat. A FATOSZ adatai szerint a legtöbb új minősítést eddig Baranyában (14 db) Hajdú-Biharban (13 db) és Heves megyében
(12 db) szerezték meg. Alig marad le tőlük az egyik legnagyobb kapacitású megye Borsod-Abaúj-Zemlén (10 db). A többi megyében hat portánál kevesebben
szerezték meg az új védjegyet.

Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítést szerzett falusi szálláshelyek
(2011-2012)
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Forrás: FATOSZ

5. ábra

A FATOSZ évek óta dolgozik a falusi turizmus termékeinek a továbbfejlesztésén. Ennek eredményeként megindult a specializált termékek kialakítása.
A szakosodás – a vendégházak (porták) minősítési kritériumai szerint – egy további lépés a magyar falusi üdülés (vidéki turizmus) nagy és áttekinthetetlen kínálatának differenciálására és a termékbiztonság fokozását jelentő fejlesztés a
vendégek érdekében.
Erős mozgósító erő a specializálódó kínálatok irányába az is, hogy a kommunikációi is egyre differenciáltabbá válik. A mai turizmusban az újdonságoknak és a jól tematizált termékeknek van esélyük a figyelem felkeltésére.
Az információs dömpingben fuldokló üdülni vágyó, a szinte végtelen számú
ajánlat között vágyait kulcsszavakba öntve próbál kapaszkodókat keresni. Ebben az információs folyamban a specializált termékek könnyebben akadnak bele
az érdeklődők hálójába (Szabó G. – Csizmadia L. 2009).
A termékspecializációk három tematikus csomópont köré szerveződnek,
amelyeken belül az alábbi termékek fejlesztésére koncentrál a hazai falusi turizmus, és ezek alapvető kritériumait szerepelteti is minősítési követelményeiben.
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1. A vidék természeti öröksége:
a. Aktív üdülés a falusi portán (pl.:kerékpáros üdülés, horgászat)
b. Üdülés lovas tanyán (lovaglás, kocsikázás)
c. Bioporta / Ökoporta
2. A helyi tradíciók, szellemi és tárgyi kultúra értékei:
a. Hagyományok portája (népi tárgyi, szellemi, kulturális örökség)
b. Üdülés bébi- és gyermekbarát vendégházban
c. Üdülés kerekes székes és mozgáskorlátozottakat fogadó vendégházban
3. Az agráriummal kapcsolatos hagyományok és helyi termékek
a. Egészségporta
b. Falusi életmód ifjúsági porta (agráriskola, csoportok vendégháza)
c. Üdülés boros/pálinkás gazdánál
A felsorolt termékspecializációk más európai országok rendszereivel, például az osztrák falusi turizmus törekvéseivel is összehangolódnak (Embacher,
H. 2004). A fejlesztett termékek közül már kiépített, márkásított és a piacra bevezetett példa a dél-dunántúl természetvédelmi oltalom alatt álló területei körül
működő környezetbarát vendégfogadók, más néven „ökoporták” rendszere
(6. ábra). Ehhez hasonlóan, minden ilyen termékspecializációnak:
 kritérium rendszerének,
 erre épülő minősítési rendszerének,
 felépített márkájának és arculatának,
 valamint minőségellenőrző rendszerének kell lennie (Szabó G. –
Spiegler P. 2008).

Forrás: www.baranyavidek.hu

6. ábra. A dél-dunántúli ökoporta logo

Szervezetrendszer
A falusi turizmust alapvetően közösségi összefogás és együttműködés jellemzi a termékfejlesztésben és a marketingben egyaránt. A szerveződése, a szervezetrendszere ebből következően kulcsfontosságú kérdés a jelen helyzet és a
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jövő perspektíváinak a körvonalazása során. A hazai falusi turizmus a helyi, térségi és megyei szakmai civil szervezetek jól kialakult rendszerére alapozódik.
A megyei szervezetek (egyesületek, vagy szövetségek) a FATOSZ-nak, mint ernyőszervezetnek a tagjai. A megyei szervezetek taglétszáma legalább olyan differenciált képet mutat, mint a fentebb vázolt kínálati és keresleti helyzet.
A legnagyobb taglétszámú megyei szervezetek Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Baranya és Zala megyékben működnek. Taglétszámuk egyenként meghaladja a
100-at és közelít a 200-hoz. A tagság zömét magánszemélyek, magán vendégfogadók és azok helyi, térségi szervezetei adják. Mellettük támogató önkormányzatok, vállalkozók és vállalkozások, intézmények és további szakmai szervezetek
is megjelennek. A falusi turizmus megyei szervezeteinek többsége 50 és 100 tag
közötti létszámmal működik. A kisebb taglétszámú megyék, mint Pest, Somogy,
Tolna és Csongrád taglétszáma alig haladja meg külön-külön a harmincat.
A tagság belső tagolódására jó példa az egyik legnagyobb szervezet, a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagsági összetétele (7. ábra). A 2012-ben 203 tagot számláló szervezet jelentős erejét adja a 11
települési, kistérségi szervezete, amelyek tagjaival együtt mintegy 400 falusi
vendégfogadóval működik együtt a megyei szövetség.
gazdasági társaság
15%
intézmény
2%
önkormányzat
3%
egyesület
8%

magánszemély
72%

Forrás: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

7. ábra. A Baranyai Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség
tagságának összetétele 2010-ben

Fejlesztések, támogatások
A falusi vendégfogadás kapacitásbővülése és minőségi fejlesztése a rendszerváltás óta jórészt önerőből történt. Kisebb állami támogatások az EU-s csatlakozás előtt is csak nagyon ritkán és esetlegesen célozták meg a szakterületet.
Jelentős változást hoztak az előcsatlakozási alapok, pl. az AVOP és 2008-tól az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III. tengelyében
megjelenő pályázati források. A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézke187
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désen belül nyílott lehetőség falusi turizmus szolgáltatás és kapacitásbővítésre.
Az első jelentősebb kifizetések a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
adatai szerint 2010-ben és 2011-ben történtek. 2010-ben 288 pályázó mintegy
1.8 milliárd forint támogatás kifizetését igényelte befejezett beruházása nyomán. Számuk 2011-re 360-ra emelkedett és az igényelt összeg már meghaladta
a 2.5 milliárd forintot. A megvalósult beruházásokhoz igénybe vett támogatások
területi megoszlását a 8. ábra mutatja be. A kirajzolódó területi kép egyrészt kötődik a haza falusi turizmus megyei fő bázisaihoz. Így Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, vagy Baranya megye jelentős aktivitást mutat. Másrészt a korábban kisebb aktivitású megyék felzárkózása figyelhető meg. Jól látszik ez az alföldi
megyék többségénél, vagy éppen Pest megyénél. Tartósan alacsony maradt a
fejlesztési kedv Komárom-Esztergom, Tolna és Fejér megyékben. A jelentős
vendégfogadói kapacitásokkal és forgalommal rendelkező Heves megyében pedig már a fejlesztési kedv csökkenésére következtethetünk az adatokból.

Forrás: http://www.mvh.gov.hu

8. ábra. Az EMVA III. tengelyéből támogatott turisztikai fejlesztések
száma és összege 2011-ben

Marketing
A turizmus marketing piaci igényeket követő módszertan váltása elérte a
falusi turizmus szakterületet is. Az utazások 70-80%-át már az interneten készítik elő és ott is kötik le. Az utazási döntésnél korábban meghatározó rokon, ba188
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rát ismerős véleményét napjaikra már a web kettőn, a közösségi oldalakon kicserélt vélemények veszik át. A facebook, twitter, vagy iwiw közösségi felületein tájékozódik mindaz, aki például üdülni, pihenni vágyik és kíváncsi a
kínálatra, valamint az arról kialakult véleményekre is. A FATOSZ facebook-os
oldala a példa arra, hogy az információcsere kétoldalú. Az oldal látogatóinak
adataiból a potenciális vendégkör összetételére is jó következtetéseket tehetők.
Ezek a célcsoportok kijelölésében, a nekik szánt üzenetek összeállításában kiválóan használhatók. A falusi turizmus marketingje is már a neten zajlik, a példaként bemutatott facebook információk a főbb érdeklődő csoportok demográfiai
megoszlását prezentálják (9. ábra).

Forrás: FATOSZ

9. ábra. A FATOSZ facebook felületén regisztrálók kor és nem szerinti összetétele

Az adatok világosan jelzik, hogy a témakör iránt érdeklődők zöme a fiatal
felnőttek és középkorú aktív korosztályokból kerül ki, jórészt a hölgyek köréből. Ez nagy segítség lehet a kínált programok és szolgáltatások pontos tartalmának kialakításában.
Összefoglalás
A terjedelmi korlátok által szűkre fogott tartalom arra azért elegendő, hogy
reális kép alakuljon ki a hazai falusi turizmus helyzetének és fejlesztésének fő
sarokpontjairól. Ezeket csak megerősítve és nem megismételve jeleznénk, hogy
a tevékenység területi differenciáltsága igen jelentős, a keresleti és kínálati mezőben létrejöttek a falusi turizmus hazai magterületei és összefüggő, jelentős intenzitást mutató zónái. Ezek aktivitása a szervezetrendszerben és a
termékfejlesztésben egyaránt tetten érhető. A termékfejlesztés fő iránya a minősítések által támogatott termékspecializációk megerősítése. Ebben az EU-s tá189
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mogatási források is további szerepet kaphatnak. Negatív tendenciaként értékelhető a szakterületre vonatkozó szabályozások esetlegessége és ebből fakadó
korlátozó hatása. A legnagyobb probléma a kereslet 2009-óta tartó és egyre fokozódó visszaesése. Megállításában a marketing legmodernebb megoldásait kell
igénybe venni, kiemelten az internetet, méghozzá annak is a közösségi szintjeit!
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FOGYASZTÓI MAGATARTÁSKUTATÁSÁNAK ELMÉLETI
HÁTTERE, GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGA

DR. SZAKÁL ZOLTÁN1

Összefoglalás
A turisták gondolkodása, hasonlóan, mint egy termék megvásárlása esetén
többféle motivációt jelent és eltérő szükségletet elégít ki. Az eltérő szempontrendszer és döntési mechanizmus miatt lehetséges a turizmus piacán a szegmentáció. Ennek alapja a fogyasztói magatartáskutatás. A téma elméleti háttere
kiforrott ugyan, de a környezet változásai miatt további elemzéseket igényel.
Ahogyan a turizmus rendszere, így a fogyasztói magatartás is komplex. Az elméleti modellek a gyakorlatban alkalmazhatóak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogató turisták elsődleges szempontjai között szerepel az ár-érték arány,
az egyediség és a távolság. A Nyíregyházi Állatpark innovatív fejlesztéseinek
sikere egyértelműen jelzi, hogy az egyetlen olyan nemzetközi szintű attrakció a
megyében, amely komoly turistatömegeket vonz. A megye turisztikai egyéb
látnivalói erre a fő motivációra már felfűzhetőek, amellyel elérhetőek a vendégéjszakák számának növelése a térségben. Szükségesek a kutatáskoordinálások,
illetve a megye szintű kutatási bázisok, amelyek a Regionális Marketing Igazgatósággal együttműködnek. A megyei TUKMIR (Turisztikai Közösségi Marketing Információs Rendszer) alapot jelenthet a további fejlődéshez.
Bevezetés
A turizmus piaca mára valóban az élményekről szól. A marketing egyik
alaptétele, hogy egyedinek kell lenni a terméknek, valamiben versenyelőnyt kell
szereznie a terméknek és/vagy szolgáltatásnak a versenytársakkal szemben.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bővelkedik turisztikai látványosságban és az
elmúlt években, a lokálpatriotizmus motorja, ezek fejlődését és színvonalemelését érte el a térségben. A régió és településmenedzsment egyik területe a turizmus, amely valóban az egyik kitörési pont. Multiplikátor hatása olyan, amely
miatt mindenképpen érdemes fejleszteni. A marketing abban segít, hogy a kívánt értékesítési célok megvalósuljanak, illetve kommunikáció segítségével a
megfelelő üzenet, a megfelelő helyen, a megfelelő célcsoportban elérje a kívánt
1
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hatást. A szereplők egyéni marketing tevékenységére szükség van, eddig is ez
volt meghatározó. A közösségi marketing ezt erősíti, de fontos, hogy definiáljuk, hogy ennek mi a feladata és mit várunk el tőle. A marketinghez pénz, kreativitás, vezető szemlélet és hatékonyság kell. A marketing tudománya és a
gyakorlat jól illeszkedik egymáshoz. Szakmaiságról akkor beszélhetünk, ha a
marketinges tudatosan tervez, elvégzi a feladatát, ellenőrzi azokat, elemez, következtetéseket von le, amelyeket később felhasznál, követi a piaci eseményeket, reagál. A fogyasztói magatartás kutatás során a turista fejével kell
gondolkodni, vajon mi az, ami érdekli, mi az, amiért hajlandó fizetni és elégedett lesz a termék és/vagy szolgáltatás elfogyasztásával.
A fogyasztói magatartáskutatás elméleti háttere
A fogyasztó hosszabb, rövidebb döntési folyamaton keresztül jut el egy
konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlásához. A fogyasztó és nagyon érdekes jószág, közgazdasági értelemben is. Elvileg mindenki racionálisan választ
és dönt, optimálisan költi el rendelkezésre álló jövedelmét. A valóságban azonban nem feltétlenül van ez így, és gyakran a lokális piacok sajátosságai miatt
néhány alaptételt is megcáfolnak. A vásárlási szituációk is befolyásolhatják például azt is, hogy mennyit vagyunk hajlandóak adni egy-egy termékért.
A vásárlási döntési folyamat a következő szakaszokra bontható:
1. probléma felismerés,
2. információkeresés,
3. értékelés és választás,
4. üzlet kiválasztása és vásárlás,
5. vásárlás utáni értékelés.
A vásárlói döntések típusai:
 impulzusvásárlás,
 rutindöntések,
 korlátozott döntéshozatal,
 kiterjesztett döntéshozatal.
Impulzusvásárlásra akkor kerül sor, amikor a fogyasztó egy váratlan, erőteljes
és ellenállhatatlan késztetést érez, hogy azonnal megvegyen valamit. Az impulzusvásárlás megvalósulásának feltétele, hogy ezeket az ingereket az egyén érzékelje,
és egy belülről jövő pozitív érzelmi reakció hatására azonnal cselekedjen.
Rutindöntések, szokásokon alapuló döntések: ebben az esetben tulajdonképpen nincs is döntés. Nagyon sok termék vásárlása, pl. kóla, fogkrém, kávé,
újság vásárlása ismétlődő, rutinjellegű. Ilyenkor a fogyasztó nem sokat gondolkozik a döntésen, szinte automatikusan a megszokott márkát választja.
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A szokásokon alapuló döntéseknek két fajtája van:
 márkahűségen alapuló rutin,
 ismételt vásárlás.
Márkahűségen alapuló rutindöntés: a fogyasztó valamikor elemezte a különféle fogkrémek tulajdonságait, a sok közül kiválasztotta, és azóta ragaszkodik hozzá.
A versenytársaknak nagyon nehéz az ilyen vásárlót elcsábítani. Ha vásárló ízlésének egyszerre 4-6 márka is megfelel, akkor „kvázi” márkahűségről beszélünk.
Ismételt vásárlás: A fogyasztónak az a véleménye, hogy minden fogkrém
egyforma, igazán nincs lényeges különbség köztük. Egyszer kipróbálta elégedett volt vele, ezért újra megveszi, de nincs kötődése hozzá. Ezt a vásárlót a versenytársak könnyen el tudják csábítani. A modern fogyasztó nem valószínű,
hogy egy életen át kitart egy bizonyos márka mellett.
Korlátozott rutinmegoldás: Hasonlít a rutindöntéshez. A vásárló egy adott
termékkategóriából mindig a legolcsóbbat veszi (döntés szabály), vagy az éppen
akciós terméket vásárolja, vagy azt, amelyiket reklámoznak, vagy amelyiket valaki (pl. referenciacsoport, véleményvezető) ajánlott. A leegyszerűsített vásárlási
döntés tehát az, amikor a vásárlót a környezete által sugallt kész minták vezetik a
termék választásában. Akik kevésbé szeretnek vásárolni, gyakrabban hoznak leegyszerűsített döntést, ezzel is minimálisra csökkentve a vásárlással töltött időt.
Kiterjesztett vásárlási döntés: Igazi vásárlási döntésről általában nagy értékű termékek, pl. autó, ház, hűtőszekrény esetén beszélünk. Ezeknek a termékeknek magas az észlelt anyagi, társadalmi stb. kockázata, ezért a vásárló több
energiát/időt fektet a vásárlási döntésbe.
A szakaszok jellemzői:
1. Probléma felismerés
A probléma felismerés a szükséglet felmerülése, amikor a fogyasztó felismeri a különbséget a kívánt állapot és a tényleges állapot (a termék nincs a birtokában) között. A probléma felismerést elősegítő szituációk:
 Nem megfelelő a készlet: elfogy a kenyér, tej stb.
 Elégedetlenség a meglévő termékkel: pl. a ruha teljesen jó, csak nem divatos.
 A fogyasztó igénye a változatosság iránt: Az új márkát megvásárolták
(márkát váltottak), azért tették, mert változatosságra vágytak és nem
azért, mert elégedetlenek voltak az addig használt márkával.
 Változás a környezeti körülményekben: a családi életciklus különböző
szakaszaiban szükségletek jelentkeznek.
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 Változás az anyagi helyzetben: a pénzügyi helyzet elősegítheti és akadályozhatja a probléma-felismerést. Ha a fogyasztó örököl, fizetésemelést kap
- a probléma felismerés vezethet új autó, mosogatógép, utazás stb. megvásárlásához. Ha viszont azt várja, hogy elveszíti az állását, akkor igyekszik
kevesebb problémát felismerni, vagy olcsóbb termékeket vásárolni.
 Marketingtevékenységek: a marketingszakemberek folyamatosan arra törekednek, hogy a probléma-felismerést elősegítsék a különféle reklámkampányok és egyéb promóciós akciókkal.
Ha fogyasztó felismeri a problémát, két eset lehetséges: vagy nem foglalkozik vele tovább, vagy információkeresésbe kezd.
2. Információkeresés
Az információkeresés időigényes, energiába és pénzbe kerül, esetleg le kell
mondani más, szívesen végzett tevékenységről. A keresés lehet külső és belső,
aktív és passzív. Aktív keresés az, amikor a fogyasztó több üzletbe elmegy és
összehasonlítja a választékot és az árakat, vagy aktívan keresi az információt
(pl. az interneten). Passzív az, amikor nem keresi szándékosan az információt,
de felfigyel újságolvasás, vagy tv-nézés közben a reklámokra. Belső keresés:
Miután a fogyasztó felismerte a problémát, mentális keresés történik, ilyenkor a
memóriából próbálja meg előhívni az információkat. Például a fogyasztó emlékezhet rá, hogy ismerőse negatív megjegyzést tett egy bizonyos kávémárkára.
A belső információk nagyon fontosak – ha a fogyasztónak rossz tapasztalata
volt, nem valószínű, hogy újra megveszi azt. Külső keresés: A fogyasztók külső
információs forrásokat vesznek igénybe.
Az információkeresést befolyásoló tényezők:
 Költség és idő: (pl.: utazási költség) sok üzlet felkeresése --- idő.
 A termék típusa: drága termék --- több információgyűjtés.
 Az üzlet típusa: szaküzlet --- bővebb, pontosabb információ.
 Az észlelt kockázat nagysága. Ez szubjektív, a bizonytalanság hátterében
mindig informáltság hiánya áll. A kockázat típusai: funkcionális, pénzügyi,
fizikai, társadalmi, pszichológiai. Az észlelt kockázat nagysága és mennyisége függ a vásárló személyiségétől, az adott kultúrától, a szituációtól, a
termék szolgáltatás jellegétől és az árától. A kockázatcsökkentés módjai:
 Olyan márkát vásárol, melyet híres személyek reklámoznak.
 Olyan márkát vásárol, amit már ismer és elégedett vele.
 Olyan márkát vásárol, már egy cég letesztelt és jónak tart.
 Jól ismert a márka és bízik a márka hírnevében.
 Ha nincs még tapasztalata a vásárlónak, akkor garancia vagy pénz
visszaadás, ingyen minta növelheti a bizalmát.
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3. Az értékelés és választás szakasza
Az értékelő kritériumok olyan terméktulajdonságok, melyet a vásárló keres
egy bizonyos fogyasztói probléma megoldására. Pl.: ár, minőség, stílus, íz,
presztízs, kalória, koleszterin, zsírtartalom.
4. Üzletválasztás és vásárlás
A fogyasztó a közelebbi üzletet választja. Az idősek a személyesebb kiszolgálást preferálják. A vásárlások egy része nem tervezett. Ezt befolyásolja: a
pénztár körül elhelyezett áruk, az eladói reklámok, az árleszállítás és egyéb árukapcsolás, a termékek elhelyezése a polcokon, az áru elhelyezése az üzletben,
az üzlet hangulata, az eladószemélyzet, a készlethiány. Az üzlet hangulatát és
belső kialakítását befolyásolja a világítás, az áru bemutatása, a padlóborítás, az
üzletben alkalmazott színek (figyelem felkeltése: meleg színek), hangok, szagok, eladó személyzet öltözéke, viselkedése. Ha valami nem kapható befolyásolja a vásárlási döntést. Vagy egy másik márkát vásárol, vagy elmegy egy
másik üzletbe, vagy elhalasztják a vásárlást.
5. A vásárlás
Történhet készpénzzel, hitelkártyával, bónuszpontokkal. A vásárlás feladatorientált és élményorientált tevékenység, egyidejűleg élvezet és munka.
6. Vásárlás utáni folyamatok
A nehéz döntés után fellépő aggodalom, kétely: kognitív disszonancia,
amely függ attól, hogy mennyire visszavonható a döntés, hogy mennyire fontos
az a döntés, hogy mennyire nehéz az alternatívák között választani és hogy
mennyire hajlamos aggódásra a vevő. A termék használata után a fogyasztó észleli annak teljesítményét. Ez lehet az elvárt felett, megegyezhet azzal vagy lehet
az elvárt szint alatt. Az elégedetlenség vezethet márkaváltáshoz, panasztevéshez, mely sokat árthat a márka imázsának.
A vizsgált térségbe látogatók szokásai, kutatási eredmények
A saját kutatás célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai szokásainak
felmérése, és szegmentálhatóságának vizsgálata tudományos módszerekkel (fókuszcsoport, faktoranalízis, klaszterelemzés). 1500 minta elemszám elérése a
kívánatos a megyébe látogatók turisták körében. Jelenleg ez N=300, ennek
részeredményei kerülnek most közlésre.
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A megyébe látogatók zöme Horvátországba, illetve Olaszországba utazik,
ha az úti cél külföldi. Együtt 65%-ot jelentenek a saját kutatás szerint. Ezzel a
magyarországi trendek megerősítést kapnak.
Az információ beszerzése 70%-ban az internetes portálok jelentik. Ezt követi az országos televíziókban látott impulzusok, illetve a Tourinform irodák.
Ezek egyértelműen a 18-40 éves korosztályra vonatkoznak.
Az internetes oldalak használatát az 1. ábra mutatja. A 2011. évben felmért
kérdőívek még üdülési csekket neveztek meg. 2012-től valószínűleg az Erzsébet
kártya kerül majd megnevezésre.

Forrás: Saját kutatás, 2011

1. ábra. Internetes oldalak

Látható, hogy több mint 40%-ban a Google kereső vezet, szeretik a turisták
a kulcsszavas kereséseket. Ezt követi az országos vezető portál a szallas.hu.
A város honlapok ebben az esetben nem külön honlapként, hanem konkrét városportálonként értelmezhető. Pl. www.nyiregyhaza.hu.
A vizsgált megyébe látogató turisták zöme ismerősöktől tudja, érdemes eljönni. Ezt követi, mint információforrás a sajtó, illetve az utazási iroda. Ezen
adatok leginkább az 50 év felettiekre vonatkoznak.
A kérdőívben több kérdés is fel lett téve, jelen publikálás előbbieket emelte
ki, jelezve, hogy a kor, illetve családi életciklus szerinti szegmentálásnak van
alapja. A turisztikai piacon erősen jelenik meg az egyes szerepek a fogyasztói
magatartásban. A mikrokörnyezet meghatározó, és a fiatalok körében az internet alapvető használati eszköz. A keresőoptimalizálások felértékelődnek és a
jövő az okos telefonokra fejlesztett tartamszolgáltatások, amelyek megyei turisztikai célokat is szolgálhatnak. Szükség van turizmus marketing szakembe196
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rekre és a megye ilyen típusú tanulmányaira. Precedens értékű lenne, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képes lenne egy adatbázis felállítására, annak szakszerű használatára és fejlesztésére. Egy megyei szintű marketinges csapat
felállítása lenne célszerű, amely tanácsadói feladatkörrel a közösségi marketinget koordinálná és szakmailag függetlenül működne.
A modell felállítása

Következtetés
A szakirodalmi áttekintés és az empirikus kutatási részeredmények után
felállított modell jól mutatja a kapcsolódási pontokat. A turizmusmarketingben
a fogyasztó áll a középpontban, az ő igényeit kell kielégíteni. A piac egy-egy
szereplői erőforrásaik, missziójuk és piaci lehetőségük függvényében mindig a
maximumot nyújtják, profmaximalizálásra törekednek. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyének nagy potenciái vannak. A fel nem fedezett örökségek, a még nem fejlesztett attrakciók szép jövőt jósolnak a tréségnek. A közösségi marketing nélkül azonban csak arra fogja futni, hogy nem értjük meg, és talán nem is találunk
felelősöket abban, hogy mi profik vagyunk, mégis elégedetlenek vagyunk a turisták számával. Ezeket a tervszámokat reálisan kell látni. Minden térségnek
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meg kell érni a gazdasági fejlettségre és társadalmi érettségre, ahhoz, hogy tudjon mit kezdeni az értékeivel. Ha a lakosság a politika, a civil-, nonprofit szervezetek, a cégek, a beruházok, a befektetők értelmezni tudják a térséget, látják
jövőképét, akkor az ide érkező turistáknak is lesz mit mutatni. Ehhez nyújt segítséget a közösségi marketing, illetve a PR tevékenység, amely egy
desztinációra is értelmezhető, nemcsak egy vállalatra.
A fogyasztói magatartáskutatások rávilágítanak, hogy a fogyasztó egyszerűen gondolkodik és egyéni érdekei vezérlik. Az ár-érték arány jelenti számára a
fontosabb szempontot, ilyen értelemben nem csupán az olcsóság. A szegmensképzésnek van relevanciája, hiszen életciklusonként eltérőek az igények.
A vizsgált megy minden szegmensnek tud valamit nyújtani, szükség lenne ezen
szegmensek pontos definiálására, elemzésére és rangsorolására. A TUKMIR turisztikai közösségi marketing információs rendszer kiépítésével a kutatáskoordinálás is megtörténne, illetve naprakész adatokkal is tudna szolgálni. A megye
szintű régiómenedzsmentet egy marketing szakemberekből álló, többségi bizalommal bíró, csapattal kell kiegészíteni. Ebben az esetben nem csak turisztikai
közösségi marketing feladatok kerülnek lefedésre, hanem a régió és település
menedzsmentben értelmezett tágabb területek is fókuszba kerülhetnek.
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A FALUSI TURIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA
A VIDÉKFEJLESZTÉSRE KÁRPÁTALJÁN
TARPAI JÓZSEF1
A falusi turizmus az utóbbi évtizedekben meghódította Európát és Kárpátalján is egyre népszerűbbé válik. A kárpátaljai falvak autentikus környezete
megfelelő alapot teremt ezen üdülési forma fejlődéséhez. A falusi vendégházak
szaporodása és a turisztikai kereslet növekedése szolgáltatásaik iránt pozitív
változásokat generál egyéni és közösségi szinten egyaránt.
1. Bevezetés
A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Ukrajnában is egyre nagyobb jelentőséget kap a falusi turizmus fejlesztése. A területfejlesztési és turizmusfejlesztési stratégiák és programok egyaránt prioritásként kezelik, a rurális területek
fejlődésének egyik kitörési pontjaként tartják számon, külön fejlesztési célprogram került kidolgozásra az ukrán falu fejlesztésére a 2015-ig tartó időszakra.
Kárpátalja turizmusfejlesztési programja a 2010-2015-ös időszakra A fenntartható turizmus optimális környezetének kialakításához szükséges fejezeten belül
a falusi és az agroturizmus fejlődésének támogatását a falu kompleksz szociális
és gazdasági fejlődésének előfeltételeként jelöli meg. Az ettől remélt hatásokat
pedig az alábbiakban összesíti: a falusi lakosság életfeltételeinek és életminőségének javulása, a foglalkoztatottság szintjének emelése, pótlólagos jövedelemforrás képződése (Risennya, 2010).
Azonban ezek egyelőre leginkább csak hangzatos irányvonalak, mint tényleges cselekvési programok és megvalósuló célok. A kárpátaljai falu turisztikai
termékké érése javában zajlik, de a folyamatot az egyéni kezdeményezéseken
alapuló spontán fejlesztések, az egységes minősítési rendszer teljes hiánya, a
szervezetlenség jellemzi.
2. A falusi turizmus jogi szabályozása Ukrajnában
A falusi turizmus jogi szabályozása meglehetősen hiányos az országban.
Maga a megnevezés sem egységes, az utóbbi évtizedben az alábbi fogalmak keveredése figyelhető meg a hatályos törvénykezésben és az ukrán turisztikai
szakirodalomban: agroturizmus, falusi turizmus, zöld turizmus, ökoturizmus.
Mára a „zöld falusi turizmus” elnevezés vált általánossá az országban
(Vasziljeva N. 2008).
1
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A turizmus ezen fajtáját szabályozó külön törvény még csak törvényjavaslat formájában létezik. „A turizmusról” szóló álatalános rendelkezéseket tartalmazó törvény (1995) mint a turizmus egyik válfaját említi és megállapítja, hogy
a falusi turizmus fejlesztése Ukrajnában prioritást élvez (Zakon Ukrajini, 1995).
„A falusi gazdálkodói tevékenységről” szóló törvény (2003) szintén nem tartalmaz a falusi turizmus jelentésére vonatkozó megfogalmazást, csak a falusi
magángazdálkodás egyik lehetséges válfajaként nevezi meg. Eszerint a falusi
magángazdálkodás olyan gazdasági tevékenység, amelynek végzéséhez nem
szükséges a természetes személynek önállóan, vagy a vele együtt élő és vele rokoni vagy családi kapcsolatban álló személyekkel közösen vállalkozást alapítani, és melynek célja a személyes szükségletek kielégítése, a mezőgazdasági
termékek termelése, feldolgozása és fogyasztása, a felesleg értékesítése, valamint a magángazdaság vagyonának felhasználásával nyújtott szolgáltatások segítségével, beleértve a zöld falusi turizmust is (Zakon Ukrajini, 2003).
Annak ellenére, hogy a fenti megfogalmazás csupán mint a falusi gazdálkodás egyik válfajaként említi a zöld falusi turizmust, a törvény elemzéséből határozott képet kapunk ennek a tevékenységnek a jellemzőiről, miszerint:
 a zöld falusi turizmus a magángazdálkodói tevékenység keretén belül
végzett gazdasági tevékenység,
 amelyhez nem kötelező külön hivatalos bejegyzés vagy engedélyeztetés
(vállalkozói engedély kiváltása),
 nem minősül vállalkozói tevékenységnek,
 a zöld falusi turizmuson belüli tevékenységet, mint a magángazdálkodás egyik válfajának végzését, a helyi önkormányzatok kötelesek nyilvántartani,
 a magángazdaságok tagjainak joguk van bankszámlát vezetni, a gazdaság
vagyonának felhasználásán alapuló szolgáltatásokat nyújtani, költségvetési támogatásokra pályázni, egyesületekbe szerveződni, külgazdasági tevékenységet folytatni,
 a magángazdának joga van önkéntes alapon fizetni a társadalombiztosítási járulékokat.
A fentieken kívül „Az ideiglenes szállásadás szolgáltatásáról” szóló, 2006ban elfogadott kormányrendelet tartalmaz még a falusi szállásadásra vonatkozó
szabályokat. Ennek megfelelően:
- az ezen típusú szállásadás kategóriájába a természetes személyek által
saját lakóhelyükön, legfeljebb 10 fő részére nyújtott ideiglenes szállásadás tartozik,
- a szállásadó gazdák kötelesek a törvény által meghatározott rendben
benyújtott adóbevallásukban feltüntetni a szállásadásból származó
jövedelmüket,
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- továbbá vendégkönyvet vezetni, amelyben az alábbiak kell, hogy szerepeljenek: a vendég teljes neve, születési dátuma, lakóhelye, személyazonosító dokumentumának adatai, az érkezés és a távozás dátuma, az
igénybevett szolgáltatások összege,
- a statisztikai adatokat a helyi önkormányzatoknak kell megküldeni
(Posztanova, 2006).
A fentiek alapján megállapítható, hogy bár hiányos és kusza a falusi turizmus jogi szabályozása, ugyanakkor kedvező feltételeket biztosít az ágazat fejlődéséhez, kizárólag személyi jövedelemadót kell utána fizetni, nem
engedélyköteles tevékenység.
Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy a falusi vendégfogadók abszolút többsége (legalábbis Kárpátalján) nem jelenti be a falusi vendégfogadás keretén belül végzett tevékenységét, nem szolgáltat be statisztikai adatokat és nem
fizet a szállásadásból származó jövedelme után jövedelemadót sem. Ennek
egyik oka az, hogy az egységes jogi szabályozás hiányában az állami ellenőrzés
rendszere is hiányos az ágazatban. Azonban az adópolitika egyre markánsabb
szigorodása vélhetően az állami felügyelet szélesebb körű kiterjesztését vonja
maga után a falusi turizmus szolgáltatói iránt a közeljövőben (ellenőrzések,
adatszolgáltatási szigorítások). Ez némileg visszavetheti a falusi turizmus fejlődését Kárpátalján, ugyanakkor pozitív következményei is lehetnek. Gondolok itt
elsősorban a minősítési és minőségbiztosítási követelmények kiépítésére és
betatatására, kutatható statisztikai adatgyűjtemény kialakulására, összességében
pedig a falusi turizmus szolgáltatásainak minőségi javulására.
3. A falusi turizmus kialakulása Kárpátalján
Kárpátalja rendelkezik a falusi turizmus fejlődéséhez elengedhetetlenül
szükséges feltételekkel: viszonylag érintetlen természeti környezet, festői hegyvidék, hagyományos falusi életmód és gazdálkodás, élő néphagyományok és
népi mesterségek, hagyományos ételek, épített örökség (Molnar O. – Kusnyir J.
– Vazsinszkij F.). A megyében 579 falu található, ezekben él a lakosság 63%-a.
A Szovjetunió széthullását követő gazdasági recesszió visszavetette a falvak fejlődését is. A kiútkeresés egyik eredménye lett a falusi turizmus terjedése,
amely egyszerre kínált jövedelemkiegészítő forrást a falusi gazdáknak és olcsó
szállást a szűkösebb anyagi forrásokkal rendelkező turistáknak.
Elsőként a Huszti járásban, a részben magyarok lakta Visken indult meg a
falusi vendégfogadás. Ennek egyik oka a határok megnyitását követő turistaforgalom kialakulása az elszakított területek felé Magyarország irányából. Azonban az 1990-es évek elején a turizmus fogadási feltételrendszere korántsem
tudta kielégíteni az ide érkező (magyar) turisták igyényeit. Részben emiatt, és
részben azért, mert a külhoni magyarok életével is megismerkedni vágyó ven201

Tarpai József

dégek szívesebben szálltak meg helyi magyar családoknál, elkezdődött a falusi
turizmus fejlődése. A folyamat kiszélesedésével a Beregszászi járásban található Bene és Mezővári településeken is megindult a falusi vendégfogadás. Természetesen nem helytálló az a megállapítás, hogy ezidáig nem létezett falusi
turizmus a vidéken. Kárpátalja a vidéki üdülés kedvelt célpontja volt már a
XIX. században is. De a mai értelmezésben és szervezett formában először
1996-ban indult el.

1. ábra. A falusi vendégházak logója Ukrajnában
(http://www.greentour.com.ua/ukrainian/progress/arch/ alapján)

1996-ban megkezdődött a falusi turizmus szervezeti rendszerének kialakítása Ukrajnában, melynek eredményeképpen megalakult az Ukrajnai Országos
Zöld Falusi Turizmus Fejlődését Ösztönző Egyesület, amely a megyékben létrehozott falusi turizmus szüvetségeket tömörítette. Kárpátaljai képviselője a
Kárpátaljai Megyei Falusi Turizmus Fejlesztési Központ, melynek hamarosan
járási szintű szervezetei jöttek létre. A szervezet(ek) célja a falusi turizmus népszerűsítése, fejlesztése, összehangolása, közös alapokra helyezése volt. Országos logó is készült, amit az 1. ábra szemléltet. Az eltelt évek alatt mindenütt,
ahol a megyében szervezett formában működik a falusi turizmus, alakult helyi
falusi turizmus szövetség.
A falusi turizmus fejlődésének elősegítéséhez jelentősen hozzájárult az Európa házhoz jön program, melynek keretében Kárpátalja több településén zajlott
le falusi vendéglátó képzés. A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, a Budapesti Gazdasági Főiskola Idegenforgalmi Intézete, a
Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési
Iroda közreműködésével Kárpátalja több magyarlakta települése (Visk, Técső,
Nagydobrony, Csetfalva, Mezővári, Jánosi, Bene, Péterfalva, Beregdéda stb.)
kapcsolódott be a ,,Jó gyakorlat a falusi turizmusban” c. projekt keretében zajló
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falusi turizmus és vendéglátói képzéssorozatba. A résztvevők a képzést követően a falusi turizmus szervezésében és a vendégfogadásban kamatoztatták megszerzett tudásukat.
A képzéseknek köszönhetően a vendégfogadók szolgáltatásai színvonalasabbá váltak, a szervezők pedig rájöttek, hogy a versenyben maradás egyik fontos eszköze a promóció. Minden falusi turizmussal foglalkozó település
prospektust jelentetett meg, melyben a település történetét, szolgáltatásaikat és
programlehetőségeket kínáltak az ide érkező turistáknak (Sass E. 2011). A legtöbb település rendelkezik saját honlappal, amelyek pedig még nem, azok a
www.karpataljaturizmus.info oldalon hirdethetik szolgáltatásaikat.
Falusi turizmus képzés zajlott a megye más, nem csak magyarlakta területein is a Kárpátaljai Megyei Falusi Turizmus Fejlesztési Központ szervezésében.
Ezen kívül, az adott üdülési formát népszerűsítendő, a kárpátaljai falusi turizmus járásokra lebontott kínálatát bemutató kiadvány jelenik meg minden évben
a megyei közigazgatási hivatal támogatásával.
A falusi turizmus és Kárpátalja megye, mint célterület népszerűsítéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak a magyarországi mintára létrehozott turisztikai
információs központok, melyek 2011-től már hálózatos formában végzik tevékenységüket, tömörítve a megye 14 tourinfo irodáját. Mind a falusi turizmusban
tevékenykedők, mind az idegenvezetők, mind a helyi nép- és iparművészek
közvetlen, napi kapcsolatban állnak az irodákkal, melyek lehetőséget biztosítanak reklámanyagok kihelyezésére, termékbemutatókra, kiállítások szervezésre,
otthont adnak szakképzéseknek és továbbképzéseknek, szállásértékesítéssel foglalkoznak, utazás- és programszervezéssel foglalkoznak.
Kárpátalja országos szinten is kiemelkedő szerepet játszott és játszik a falusi turizmus kialakulásában és fejlődésében. Ezt a tényt támasztja alá az a 2012ben indult projekt is, melynek célja a falusi turizmus kialakulásával kapcsolatos
kárpátaljai tapasztalatatok felhasználása Ukrajna tengerparti régiójában, a Krímfélszigeten, a falusi turizmus fejlesztésében.
4. A falusi turizmus helyzetképe
Sajátos vonásként említhető Kárpátalján, hogy jellegét tekintve jelentős különbségek mutathatóak ki a hegyvidéki területeken megvalósuló falusi turizmus
(elsősorban ukrán nemzetiségűek által lakott területek) és a síkvidéki területeken kialakult (elsősorban magyar nemzetiségűek által lakott területek) falusi turizmusa között.
A hegyvidéki területen kialakult falusi turizmus vendégeinek többsége a
belföldi turisták sorából kerül ki. A falusi turizmus ebben az esetben is általában
csak a fogadó település jellegére utal. A vonzerő része ugyan a falusi életmód,
de nem a legfontosabb eleme. Az ilyen típusú vendéglátás általában a teljesen
más vonzerőkre épül. Ilyenek lehetnek például a közelben lévő sípályák, szana203
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tóriumok, rendezvények, túrák stb. Ilyen fajta falusi turizmus érvényesül például a nagybereznai járásban a Kraszija és Scserbin sítelepek körül, Viska (Viharos), Volosyanka (Hajasd), Kosztrino (Csontos) falvakban; az ökörmezői
járásban Pilipec (Fülöpfalva), Podobovec (Padóc) falvakban; a rahói járásban
Bohdán (Tiszabogdány), Kobilecka Polyana (Gyertyánliget) falvakban stb.
A Kárpátalja síkvidéki területein kialakult falusi turizmus vendégeinek túlnyomó többsége magyarországi turista. A falusi turizmus keretei között Kárpátaljára látogató magyarországi vendégek többsége kirándulni érkezik. Busszal,
csillagtúraszerűen tekintik meg a közös múltat felidéző történelmi emlékhelyeket (munkácsi vár, ungvári vár, huszti várrom, Vereckei-hágó). A fogadó településen történő hosszabb ideig tartó programok egyelőre nem jellemzőek. Ilyen
fajta falusi turizmus a következő területekre jellemző: beregvidék (Bene, Vári,
Borzsova, Mezőkaszony, Csetfalva), ugocsa (Akli, Péterfalva, Szőlősgyula),
máramaros (Visk).
A pozitív fejlődési tendencia ellenére, Kárpátalján nem alakult még ki teljesen a falusi turizmus, mint komplex turisztikai termék. Egyelőre elsősorban falusi szállásadásra redukálódik. A vendégek nagy részét az érintetlen természeti
táj és a történelmi látnivalók vonzzák, idejük nagyobb részét azonban nem a fogadó településeken töltik, hanem különböző túrákon utazzák körbe a vidéket
(Berghauer S. 2010).
A hegyvidéki területeken egész évben viszonylag kiegyenlített a turistaforgalom, és bizonyos értelemben mentesül a szezonalitás hatásai alól. Ez legfőképp azzal magyarázható, hogy a hegyvidék turisztikai vonzerői egész évben
képesek attrakcióval szolgálni az ideérkező turisták számára. Tavasztól kora
őszig a természeti környezet, késő ősztől tavaszig (optimális időjárási viszonyok
között) pedig a téli turizmus szolgál főbb turistacsalogatóul. Ennek ellenére
azért érzékelhető a két főszezon közötti átmenet, ami bizonyos fokú pangással
jár. A hegyvidéki területeken a vendégkör nagyobb részét a belföldi turisták alkotják. Jellemző az államünnepek miatt kialakuló hosszú hétvégéken megerősödő turistaforgalom. Kedvező tényező, hogy Kárpátalja hegyvidéki területei
mindössze 3-4 órányi utazásra fekszenek a 750 ezer lakosú Lembergtől (Lviv).
A síkvidéki területeken erősen kikörvonalazódik a falusi turizmus szezonális jellege. A szezon májusban kezdődik és szeptember végéig, október elejéig
tart. Ez alól kivételt jelent az a néhány hosszú hétvége, ami a magyarországi államünnepek miatt alakul ki (március közepe, október vége). A tervek szerint az
M3-as autópálya 2013-ban eléri az ukrán határt, jóval egyszerűbbé és gyorsabbá
téve ezáltal Kárpátalja elérését. Kedvezőtlen befolyást csak a határ átjárhatósága
gyakorolhat a vidék megközelíthetőségére.
Nehéz pontos képet festeni a falusi turizmus tényleges helyzetéről Kárpátalján, mert semmilyen hivatalos statisztikai adat nem áll rendelkezésre. A falusi
vendégházak számának és területi elhelyezkedésének vizsgálatát a kárpátaljai
tourinfo irodák adatbázisai, az internetes források, a megyei turisztikai főosztály
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és a saját ismereteim alapján végeztem el. Ennek megfelelően közel 500 falusi
vendégházat számoltam össze megyeszerte, melyek közel 90 településen
koncentrálódnak.
1. táblázat: Falusi vandégházak Kárpátalján (2012)
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_31/statti/2_15.htm,
http://www.nbuv.gov.ua, karpataljaturizmus.info alapján)
Terület
Falusi
Lakosságszám
(ezer
vendégháTelepülések
(ezer fő)
km²)
zak száma
Balazsér (Makkosjánosi), Bene,
Beregvidék
0,64
76,7
103
Beregszászi
Beregdéda, Beregszász, Csetfalva,
járás
Kovászó, Mezőgecse, Mezőkaszony,
Mezővári, Nagybakta, Nagyborzsova,
Nagymuzsaly, Oroszi
- Barnabás, Kőrösmező, Mezőhát,
Felső-Tisza
4,7
358
104
vidéki
Nyilas, Rahó, Tiszabogdány,
Rahói járás
1,9
90,4
44
Tiszaborkút
Técsői járás
1,8
172,4
30
- Alsóapsa, Dombó, Gánya, Irhóc,
Huszti járás
1,0
95,2
30
Királymező, Kökényes, Kricsfalu,
Nyéresháza, Tarackraszna, Újbárd
- Alsóbisztra, Iza, Kövesliget, Saján,
Visk, Hárspatak
- Beregvár, Kékesfüred, Munkács,
Munkács és
1,73
238,3
55
Nagylucska, Szentmiklós
környéke
Munkácsi járás
1,0
100,4
20
- Királyfiszállás, Kispálos, Polena,
Szolyvai járás
0,7
54,1
35
Hársfalva
- Árok, Rahonca, Ungvár, Őrdarma,
Ungvár és
2,33
242,1
54
Nevicke, Ókemence, Koncháza
környéke
Ungvári járás
0,9
68,0
20
- Bercsényifalva, Mokra, Rónafüred,
Perecsenyi járás
0,6
31,1
16
Turjamező, Turjaremete,
Nagybereznai
0,8
26,5
18
Drugetháza, Újkemence
járás
- Csontos, Fenyvesvölgy,
Kisberezna, Oroszmocsár, Révhely,
Viharos, Csillagfalva
Nagyszőlős, Tiszaújlak, Szőlősgyula,
Ugocsa
0,73
117,9
50
Nagyszőlősi
0,7
92,6
Tiszapéterfalva, Aklitanya
járás
- Felsőgereben, Hidegrét,
Verhovina
2,6
171,4
88
Volóci járás
0,5
24,3
25
Szarvasháza, Volóc, Bagolyháza,
Ökörmezői járás
1,2
48,3
45
Zúgó
Ilosvai járás
0,9
98,8
18
- Alsóhidegpatak, Alsókalocsa,
Alsószinevér, Felsőhidegpatak,
Felsőszinevér, Fülöpfalva, Iszka,
Kelecsény, Kispatak, Majdánka,
Ökörmező, Padóc
- Szajkófalva, Szuha, Szuhabaranka
Összesen
12,73
1204,4
454
Turisztikai
térség
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Az 1. számú táblázat az általam alkalmazott turisztikai térségekre lebontva
összesíti a kárpátaljai falusi vendégházak számát. Turisztikai térség szempontjából a Felső-Tisza vidéki áll az első helyen a falusi vendégházak számát illetőleg.
Majdnem megegyező számú vendégváró falusi portával rendelkezik a Beregvidék
turisztikai térség. Ha járások szintjére lebontva vizsgáljuk az 1. számú táblázatot,
akkor rögtön szembetűnik a Beregszászi járás kimagasló fölénye (103), amit a
Nagyszőlősi (50), Ökörmezői (45) és a Rahói járás (44) követ.
A kárpátaljai falusi vendégházak területi eloszlása (2. ábra) is bizonyítja,
hogy a falusi turizmus kínálata szinte egész Kárpátalja területét lefedi. Gyakorlatilag csak a Máramarosi-havasok Técsői és Rahói járásban elterülő gyéren lakott hegyvidéki területein nem biztosított a falusi turizmus feltételrendszere,
ami érthető is.

2. ábra. A falusi vendégházak területi elhelyezkedése Kárpátalján
(Forrás: saját szerkesztés)

A Beregvidék turisztikai térség kiemelkedő számú falusi vendégházzal rendelkezik, melyek leginkább a Beregszászi járást átszelő fő közlekedési útvonalak
mentén, továbbá a Borzsa és Tisza folyók partján elterülő településeken találhatók. A térség falusi gazdái szinte kizárólag magyarországi csoportokat fogadnak.
Az Ugocsa turisztikai térség falusi turisztikai szálláshelyei jobbára a félreeső ma206
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gyarlakta falvakban találhatók. A Felső-Tisza vidéken a térség főbb turisztikai
vonzerői és attrakciói körül találjuk a legtöbb falusi vendégházat: ásvány- és termálvízforrások, sóstavak, síközpontok. A Verhovina turisztikai térségben a bakancsos turizmus és a síturizmus közkedvelt területein található a legtöbb falusi
vendégház. A Munkács és környéke turisztikai térségben egyértelműen az ásványvízforrások és szanatóriumok környezetében elterjedt a falusi turizmus, míg
az ungváriban részben a művi adottságok, részben a természeti táj és a síközpontok látogatottságát kihasználva foglalkoznak sokan falusi vendégfogadással.
Következtetésként tehát megállapítható hogy a falusi turizmus két formáját
különböztethetjük meg Kárpátalján:
1) központi területen kiépült, a megyét behálózó csillagtúrákon résztvevő
turistacsoportok kiszolgálására épülő (pl.: Beregvidék),
2) turisztikai attrakciók köré települő (pl.: Verhovina, Felső-Tisza vidék).
5. A falusi turizmus hatása a vidékfejlesztésre Kárpátalján
A falusi turizmus, mint üdülési forma mellett számos érv szól: elérhető ár,
tiszta levegő, természetközeliség, hagyományos gasztronómia, családias légkör
stb. Jelentősége azonban túlmutat a turizmus ágazatán. Nem véletlen, hogy
nemzetközi és ukrajnai szinten is kiemelt helyet foglal el a vidékfejlesztési politikában, ami főként a falusi turizmus, a hagyományos gazdálkodás és a kézműiparok felélesztésére koncentrálódik, alapozva a helyi lakosság együttműködésére. Célja és feladata, hogy helyben tartsa a falvak lakosságát, úgy
hogy számukra vonzó munkalehetőséget és életteret biztosít. A turizmus nem
lehet egy település egy kistérség, vagy egy régió egyedüli gazdasági-, társadalmi felemelkedésének meghatározója, azonban nagyban hozzájárulhat egy hátrányos terület felzárkóztatásához (Hanusz Á. 2002).
A falusi turizmus hatása a vidékfejlesztésre:
1. Megteremti a helyi agrártermelés és feldolgozás továbbélését.
Kárpátalján is felfedezhető az a tendencia, amit a hagyományos háztáji gazdálkodás visszaszorulása jellemez. Ugyanakkor a folyamat még nem öltött tömeges méreteket. A megye falvaiban élnek a hagyományos gazdálkodás
(zöldségfélék, kukorica, búza termesztése), állattartás (disznó, tehén, kecske,
baromfi) hagyományai. A falusi turizmust választó turisták igénylik, hogy hagyományosan előállított alapanyagokból készülő házias ételeket fogyaszthassanak ott-tartózkodásuk alatt. Ezt felismerve a kárpátaljai vendégfogadó gazdák
törekszenek a hagyományos gazdálkodás fenntartására, kiterjesztésére.

207

Tarpai József

2. Biztosítja a néphagyomány fennmaradását, és erősíti az identitástudatot.
A megye társadalmi fejlődését negatívan befolyásoló folyamatok, mint a
népesség öregedése és a külső migráció mellett, a belső migrációs veszteségek
is jelentősek, amelyek elsősorban a hegyvidéki területeket érintik, ahonnan a lakosság egy része a gazdagabb, síkvidéki területekre költözik át. Ez nemcsak a
hegyvidéki falvak elnépteledését vonja maga után, hanem a hagyományos életmód és a népi szokások eltűnését, a síkvidéki területek nemzetiségi összetételének megváltozását is. A falvak népességmegtartó erejének növelésében
komoly szerepet játszik a falusi turizmus fejlesztése, ami ezen felül hozzájárul a
néphagyományok ápolásához és életben tartásához, a nemzetiségi sajátosságok
megőrzéséhez.
3. Teljeskörű késztermék előállítást szorgalmaz.

3. ábra. Kárpátaljai biotermékek (karpataljaturizmus.info alapján)

Példaként említhetjük a Nagyszőlősi járásban található Batár település biotermékeit. A lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, szárított gyümölcsök, különféle
mézek a „Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.” HU-ÖKO-01 minősítésével rendelkeznek és igen népszerűek a turisták körében. A közelmúltban került sor a
kárpátaljai turisztikai kínálat legújabb színfoltja, a termelő által létrehozott
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Lekvárium megnyitására. De ide tartozik az egyéb háztáji termékek (3. ábra) és a
kézműves ajándéktárgyak előállítása is. A falusi vendégfogadás számos helyi vállalkozó, gazda számára biztosítja a termékeik eladásához szükséges feltételeket.
4. Növeli a vidéken élők életminőségét, megteremtve az önfoglalkoztatás tényét.
A falusi turizmus talán egyik legnagyobb érdeme, hogy jövedelemkiegészítést biztosít a falusi lakosság számára, a magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező Kárpátalja legfejletlenebb régióiban is képes foglalkoztatási lehetőséget teremteni. A megye lakosságának 20%-a a 192 hegyvidékinek minősített
településen él (http://proukraine.net.ua/regions/Zakarpatska_oblast.htm). Ezek a
területek évtizedek óta a régió gazdasági szempontból legelmaradottabb, un. depresszív területei, ugyanakkor autentikus környezetük megfelelő alapot teremt a falusi turizmus fejlődéséhez. A falusi vendéglátás szempontjából ugyanis az esetek
jelentős részében azok a települések a legvonzóbbak, amelyek az ipari munkahelyek hiányában és a központoktól való távolság miatt hátrányos helyzetűeknek minősülnek (Hanusz Á. 2002).
5. Térségi összefogást generál.
A falusi turizmussal foglalkozó települések szinte mindegyike valamilyen
szövetségbe tömörülve végzi tevékenységét (Viski Falusi Zöld Turizmus Szövetség, Beregszászi Járási Falusi Turizmus Szövetség, Dél-Ugocsai Falusi Zöld
Turizmus és Agroturizmus Járási Egyesülete). Azokon a településeken, ahol
szervezett formában működik a falusi turizmus, több közösségi programot szerveznek, a szállásadók együttműködve alakítják ki vendégeik programját.
A helyi értékeken alapuló turizmus megszervezésében elsődleges szempont
a hagyományok megőrzése, a helyi identitástudat kialakulása, illetve megerősödése, a turisztikai szolgáltatások kialakítására való képesség (Hanusz 2002).
Utóbbi kiemelten fontos a kárpátaljai falusi turizmus magasabb szintre emelésében, helyét önállóan is megálló turisztikai termékké fejlesztésében. Egyelőre
leginkább a szállásadás dominál, a falvak önmagukban kevés olyan programot
tudnak biztosítani, amelyek hosszabb ideig maradásra bírják a turistákat. Történtek ugyan előrelépések ezen a téren, például egyre több gasztronómiai fesztivált szerveznek a megyében, de ez nem elég. Kompleksz programcsomagba
szervezve már inkább eladható lehetne egy-egy térség turisztikai kínálata.
Egy ilyen programcsomag kialakítása a falusi turizmus szervezőinek együttműködését feltételezi a megye egész területén. Mindegyik turisztikai térség rendelkezik olyan a falusi turizmushoz kapcsolódó rendezvénnyel (böllérverseny
(Mezőgecse), brinza fesztivál (Rahó)), hagyománnyal (lekvárfőzés, disznótor,
pásztorkodás), jellegzetességgel (magyar, román, sváb, szlovák, ruszin kultúra),
ami vonzóvá teszi a turisták szemében. Ezek egy útvonalra való felfűzése az
összehangolt programok segítségével már olyan élménycsomagot kínál, ami a
turistákat hosszabb idejű maradásra ösztönzi.
209

Tarpai József

A falusi turizmus – a gazdasági tényezők mellett – a településfejlesztéssel
összefüggő, falumegújítási, épületörökségi és életmegőrző hatásokat is jelenti.
Az üdülés növeli a falusi ember látókörét és a falvak funkcióját. Nem csak
anyagi fejlődést jelent, hanem szellemit is, sztereotípiák lerombolását, kölcsönös kapcsolatok és barátságok születését eredményezheti (Hanusz Á. 2002).
Kárpátalján is érvényesül az a gyakorlat, hogy ahol működik a falusi turizmus,
jobban odafigyelnek a helyiek a házak külalakjára, a középületek, parkok állapotára, több közösségi programot szerveznek. Ugyanakkor a megyében rengeteg infrastrukturális hiányosság van, főként a falvakban, amelyeket a falusi
turizmus önmagában nem képes pótolni vagy megoldani (központi ivóvízellátás, csatornázás, szervezett hulladékkezelés hiánya). Ez a feladat az állami szervekre és a helyi önkormányzatokra vár, azonban a beruházásokhoz szükséges
anyagi feltételek nem adottak. Ez negatívan befolyásolja a turizmus ágazatának
egészét Kárpátalján, de különösen imázsromboló a természeti és közösségi értékekre épülő falusi turizmusban (illegális szemétlerakók a települések határában,
szennyvízzel teli árkok stb.).
6. Összegzés
Ukrajna mind területi kiterjedését, mind népességszámát tekintve figyelemreméltó ország, amelyben a lakosság több mint 60 %-a városlakó. Ez a szám
rendkívül nagy felvevőpiacot biztosít a falusi turizmus számára országszerte,
így Kárpátalján is. A megye, amely a Szovjetunió egykori nyugati határvidéke
volt, évtizedeken keresztül kimaradt a komolyabb ipari beruházásokból, elsősorban mezőgazdasági jellegű területnek számított. Főleg ennek köszönhető,
hogy ökológiai szempontból ma is az ország legtisztább régióihoz tartozik.
Mindez kitűnő alapot teremt a falusi turizmus fejlődéséhez.
A megye számos falvában szervezetten működik a falusi vendégfogadás
(pl. Beregvidék), másutt spontán folyamatok eredményeképpen a turisztikai attrakciók környezetében épült ki (pl. Munkács és környéke). Annak ellenére,
hogy Kárpátalja népességében a falusi lakosság van túlsúlyban és 579 falu található a megye területén, a falusi turizmus kínálata csak mintegy 90 településen
koncentrálódik. A falusi turizmus fejlődésével párhuzamos vidékfejlesztési hatások a megyében is megfigyelhetők, de a fejletlen közszolgálati rendszerek és
infrastrukturális feltételek miatt kevésbé érvényesülnek.
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ÚJ TURISZTIKAI VERSENYKÉPESSÉGI
MODELL ÖSSZEFÜGGÉSEI

DR. TŐZSÉR ANETT*
Bevezetés
A kutatás célja egy új turisztikai versenyképességi modell kialakítása: a
modellt alkotó hatótényezők és az összefüggéseik feltárása. Az új modell az eddigi hazai és nemzetközi megközelítésekkel szemben összetettebb, többszintű
összehasonlító vizsgálatokon alapul, amely ezáltal az eddigieknél mélyebb, integráltabb összefüggések kialakítására nyújt lehetőséget. A desztináció versenyképességét a turista, a fogadóterületen élő lakosság és a turisztikai szakemberek
szemszögéből tárja fel. Célja a turizmust alkotó mindhárom szereplő érdekének
vizsgálata. A célcsoportok érdekeinek kielégítése hozzájárul a hosszú távú,
fenntartható turisztikai versenyképesség biztosításához. A modell azonosítja a
célcsoportok érdekének kielégítését segítő tényezőket és vizsgálja a tényezők
közötti összefüggéseket.
Az új modell kialakításának előzményeként elemeztem a hazai és a nemzetközi turisztikai versenyképességi kutatások eredményeit. Ennek célja elsősorban az volt, hogy azonosítsam azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek a
turisztikai kutatók szerint a turizmus és a turisztikai desztinációk versenyképességét leginkább befolyásolják. Ezt követően öt nemzetközi turisztikai versenyképességi modellt vizsgáltam. A versenyképességi modellek felépítése,
elemeinek és összefüggéseinek megismerése tovább finomította az előzőekben
feltárt turisztikai versenyképességet befolyásoló tényezőket, azok alkalmazásának lehetőségét.
A szakirodalmi kutatások értékelését követően felépítettem egy új, sajátos,
a hazai és a nemzetközi szakirodalmakban eddig még nem tárgyalt turisztikai
versenyképességet vizsgáló modellt. Ez az eszköz alkalmas lesz a hazánkban
kiépülő turisztikai desztinációk versenyképességi állapotának felmérésére, a térségek turisztikai versenyelőnyeit leginkább befolyásoló tényezők feltárására.
1. Az új turisztikai versenyképességi modell előzményei
A modell előzményeként öt nemzetközi turisztikai versenyképességi modellt értékeltem meghatározott szempontok (a modellek kidolgozásának célja,
összefüggései, elemei) alapján.
*
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A modellek kiválasztásának okai az alábbiak voltak:
A szakirodalmi kutatásaim alapján a turisztikai versenyképesség értelmezésével kapcsolatban két irányzatot különböztettem meg: az egyik a „kereslet
szemszögéből értelmezett”, a másik pedig az általam „holisztikusnak” keresztelt
irányzat.
A kereslet szemszögéből értelmezett irányzat a turista igényeinek minél
magasabb szintű kielégítését helyezi előtérbe. Ezzel összefüggésben minden tevékenység a turizmus piacán való hatékonyabb részvételt, a nagyobb piaci részesedést és a piacon való hosszú távú helytállást célozza.
A másik irányzat szerint a turisztikai versenyképesség összefüggésben van
a fenntartható turizmus alapelveivel. Ezek szerint a kereslet igényeinek kielégítésén kívül fontos még a lakosság életminőségének a javítása és a természeti
környezet védelme is. Ehhez az irányzathoz tartozik a kutatók kisebb csoportja.
–

–

A „kereslet szemszögéből értelmezett” irányzathoz kapcsolódóan három átfogóbb megközelítésű modell ismertetését választottam. Ezek a modellek
teljesen különféle szempontból közelítik meg a turisztikai versenyképesség
kérdését. Az egyik modell Porter (1990) un. „gyémánt modelljének” turisztikai adaptációja (Jancsik, 2007). Több turisztikai kutató szerint is ez a modell lehet a turisztikai versenyképesség értelmezésének kiindulópontja.
A másik modell szerint a turisztikai desztináció vonzóképessége befolyásolja a turisztikai versenyképességet (Vengesayi, 2003). A harmadik modell a
motiváció, a lojalitás és a turisztikai versenyképesség kapcsolatát tárja fel
(Yoon – Uysal, 2005).
A „holisztikus irányzathoz” kapcsolódóan egy átfogóbb modellt hangsúlyoz
a nemzetközi szakirodalom (Crouch – Richie, 2000). Egy másik kutatópáros
ennek a modellnek az elemeivel szinte megegyező felépítésű modellt alkalmazott egy nagyobb ívű kutatás elvégzéséhez. Ehhez az irányzathoz
kapcsolódóan az átfogóbb eredeti modellt, és az ennek alapjaira szorosan
épült másik modellt (Kim – Dwyer, 2003) mutatom be.

Porter (1990) átfogó un. „gyémánt modellje” feltárta a kínálati tényezők egészét, azonban csak részlegesen vizsgálta a turisztikai versenyképesség növeléséhez, a kereslet befolyásolásához szükséges menedzsment tényezőket (a partnerség,
a vállalkozói együttműködés fontosságát emelném ki). A modell a lakosság érdekei és a turisztikai versenyképesség közötti összefüggést nem vette figyelembe.
Vengesayi (2003) modellje a desztináció versenyképességét a vonzóképességével hozta összefüggésbe. A modell szerint az a turisztikai térség versenyképes,
amely a turistát a térségbe vonzza, és a kínált szolgáltatásokkal számára élményt
nyújt. A modell vizsgálta a kínálati tényezők és az azokat befolyásoló makrokörnyezeti tényezők egészét. A menedzsment-tényezők közül mindössze a marke214
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ting kommunikáció egyes elemeit emelte ki, és nem vizsgálta a keresletet befolyásoló többi menedzsment-tényezőt. A modell a lakosság érdekei és a turisztikai
versenyképesség közötti összefüggéseket ugyancsak nem vette figyelembe.
Yoon – Uysal (2005) modellje szerint a turista lojalitását a turisták elégedettsége befolyásolja, a turisták elégedettségét pedig a turista motivációi befolyásolják. A modell mindössze a motivációt alkotó un. „push” és „pull”
tényezőket tárta fel, és nem fordított figyelmet sem az ezeket befolyásoló, illetve a kereslet megismerését elősegítő menedzsment-tényezőkre, sem a
makrokörnyezeti tényezőkre. A modell a lakosság érdekei és a turisztikai versenyképesség közötti összefüggéseket szintén nem vette figyelembe.
Crouch – Ritchie (2000) modellje szerint egy desztináció akkor versenyképes, ha a turista számára elégedettséget, a lakosság számára jólétet és fenntartható fejlődést nyújt. Rövidtávon a turisztikai versenyképesség célja a
desztináció turisztikai bevételeinek növelése, hosszú távon azonban a lakosság
életminőségének növelése is szükségszerű. A modell feltárta az utazási döntést
befolyásoló un. minősítő tényezőket, a mikro- és a makrokörnyezetet alkotó tényezők egészét. A desztináció kínálatában a lakosság jellemzőit is fontosnak
tartja, ugyanakkor a lakosság életminőségét befolyásoló tényezőkre (turisztikai
hatások) nem tért ki. A modell tehát, bár alapelveiben hangsúlyozza a turizmust
alkotó három szereplő érdekeinek kielégítését, ennek ellenére a turisztikai versenyképességet befolyásoló hatótényezők között nem vizsgálta a lakosság érdekei és turisztikai versenyképesség közötti összefüggéseket. Bár a szakirodalom
ezt a modellt tartja a turisztikai versenyképesség megközelítése legátfogóbb
modelljének, a fenntartható turizmus elveinek megfelelően szükségesnek tartom
a modell kiegészítését.
Kim – Dwyer (2003) modellje szorosan kapcsolódik Crouch – Ritchie
munkájához, így a hatótényezők között is sok hasonlóság van. Az előzőhöz hasonlóan ez a modell is vizsgálja az utazási döntést befolyásoló tényezőket, és a
mikro- és makrokörnyezetet alkotó tényezők egészét. A lakosság életminőségét
befolyásoló tényezőkre ez a modell sem tért ki. Az előző modellhez hasonlóan
ez a modell is átfogóbban közelíti meg a turisztikai versenyképesség kérdését.
Ennek ellenére a lakosság érdekei és a turisztikai versenyképesség összefüggése
ebben a modellben sem jelenik meg a hatótényezők között, csak a hatótényezőket alkotó indikátorok között. Ennek megfelelően ennek a modellnek a kiegészítését is szükségesnek ítélem meg.
A modellek vizsgálatából levont következtetéseim szerint:
– Bár két modell (Crouch – Ritchie, 2000; Kim – Dwyer, 2003) az alapelveiben hangsúlyozza a turisztikai versenyképesség és a fenntartható turizmus
közötti összefüggést, a modellek tényezői között a lakosság érdekei és a turisztikai versenyképesség összefüggései csak nagyon korlátozottan, vagy
egyáltalán nem jelennek meg.
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Csak két modell (Crouch – Ritchie, 2000; Kim – Dwyer, 2003) vette figyelembe, hogy a turisztikai versenyképesség a desztináció választásával kezdődik. Ezek szerint azoknak a tényezőknek a vizsgálata is lényeges,
amelyek befolyásolják az utazási döntést.
Egyik modell sem vette figyelembe, hogy a turista már a desztinációba történő utazás folyamatában is kapcsolatba kerül turisztikai szolgáltatásokkal,
amelyek megítélése szintén befolyásolhatja az utazás egészének megítélését.

2. Az új turisztikai versenyképességi modell
Az általam kialakított új modellben a versenyképes és a fenntartható turizmus
alapelvei közötti szoros összefüggést képviselem. Ennek alapján azt gondolom,
hogy a desztinációk nemzetközi piacon való versenyének célja a nagyobb vendégszám elérése, végső célként a turizmus gazdasági és szakmai növekedése (turisztikai bevételek növekedése, vállalkozások nyereségességének biztosítása, a
desztináció pozitív megítélése), és a lakosság életminőségének javítása. Egy térség tehát hosszú távon akkor versenyképes, ha a térség turisztikai bevételeinek
növekedése mellett a lakosság életminősége is javul, és ezáltal a térség is fejlődik.
A turisztikai versenyképesség „holisztikus” értelmezése alapján az értekezésben meghatározott saját, a desztinációk versenyképességével összefüggő definícióm az alábbi megállapításokat tartalmazta.
Egy desztináció akkor lehet versenyképes, ha az általa nyújtott tapasztalatok és élmények nagyobb megelégedést nyújtanak a turista számára, és hosszú
távon a turizmusból származóan nagyobb előnyt nyújtanak a turisztikai szakemberek és a lakosság számára, mint nyújtana más desztináció, illetve fogadóterület. Ennek megfelelően a versenyképes desztináció feltételezi az alábbiakat:
A versenytársaknál magasabb színvonalon
– a vendégek számára elégedettség biztosítását,
– a turisztikai vállalkozások számára nyereség elérését, a térség turizmusának növekedését,
– a fogadó területen élő lakosság életfeltételeinek javítását,
– a természeti környezet védelmét.
Ennek megfelelően a fenti modellektől eltérően az új modell tényezői és az
összefüggései között is hangsúlyosabban megjelennek a lakosság érdekei. Ezen
kívül az új modell tényezői között az eddigi modellek nagy részétől eltérően figyelembe veszem a turizmus rendszerét, az utazás/üdülés egész folyamatát
meghatározó legfontosabb tényezőket.
Az új modell a fenntarthatóság elveit alapul véve, a versenytársaktól magasabb színvonalon törekszik a turizmust alkotó mindhárom szereplő érdekének
kompromisszumára. A három célcsoport: a keresletet jelentő turista, a turistával
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kapcsolatba lépő lakosság, a turisztikai vállalkozások és a turizmushoz kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek. A három célcsoport érdekének kielégítése biztosítja a turisztikai versenyképességet (Crouch – Ritchie., 2000).
A turista érdeke az utazással/üdüléssel kapcsolatos megelégedés. A turisztikai
vállalkozások és a turizmushoz kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek számára a legfőbb cél a turisztikai tevékenységek nyereségességének biztosítása, a térség pozitív megítélése, a turisztikai bevételek növekedése.
A lakosság érdeke rövid és hosszú távon az életfeltételeinek javulása, az életminőségének növekedése.
(1) Turista. A turisztikai versenyképesség alapja a desztinációk választása,
azaz, hogy utazásunk céljaként miért az egyik, vagy a másik desztinációt választjuk. Ezért vizsgálni szükséges azokat a tényezőket, amelyek a turista számára meghatározóak lehetnek a desztinációk választásában (Crouch – Ritchie,
2000; Kim – Dwyer, 2003). Ezen kívül a desztinációval kapcsolatos élmények,
tapasztalatok, és az utazás előtti és az utazás során nyújtott szolgáltatások is befolyásolják a turista üdüléssel kapcsolatos tapasztalatát, és ezáltal az üdüléssel
kapcsolatos megítélését (Neal – Sirgy – Uysal, 1999, 2004, 2007). Amennyiben
összességében az utazás és az üdülés megítélése pozitív, abban az esetben a turista visszatérő turistává válhat, vagy ajánlhatja a desztinációt másoknak.
A desztináció versenyképessége megnyilvánulhat az érkező és a visszatérő turisták számában is. A turista esetében azt vizsgáltam, hogy melyek az utazást/üdülést meghatározó tényezők a turista szemszögéből. Ezeknek a
tényezőknek a magas színvonalon történő biztosítása vélhetően hozzájárul a turista elégedettségének biztosításához, ezáltal a desztináció pozitív megítéléséhez, a versenyelőnyök eléréséhez. A fenti szempontok alapján a turistával
kapcsolatban az alábbi tényezők megítélését vizsgáltam:
– a desztinációt un. minősítő tényezők (ezek meghatározó szerepet töltenek be az utazási döntésben)
– az utazás és üdülés előtt és során igénybe vett szolgáltatások
– a desztináción való tartózkodás során igénybe vett szolgáltatások
(2) Turisztikai szakemberek. A térségért tevékenykedő turisztikai szakemberek érdeke a turisztikai és a turizmushoz kapcsolódó vállalkozások nyereségességének biztosítása, a térség pozitív megítélésének biztosítása, a turisztikai
bevételek növelése, összességében a térség fejlesztése.
A turizmus eredményességét jelzi, ha a térséget több turista, és több visszatérő turista látogatja. Ez többnyire akkor következik be, ha a turisták elégedettek
voltak a térségben igénybe vett szolgáltatásokkal, és ha ezáltal lojálisak lesznek
a térséghez, és szívesen térnek vissza (Yoon – Uysal, 2005). Ennek megfelelően
a turisztikai szakemberek feladata a turisták igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítése, és a versenytársaktól eltérőbb, az adott térségre jellemző
szolgáltatások nyújtása.
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Másrészt a turisztikai szakemberek érdeke, hogy a térség kínálata fejlődjön,
és a térségben a turizmus pozitív hatásai érvényesüljenek, amelyek az ott élők
és tevékenykedők életfeltételeire is pozitív hatást gyakorolnak. A turizmus egyaránt biztosíthat gazdasági, társadalmi, kulturális és fizikai előnyöket.
A turisztikai tevékenységeknek is kedvező táptalajt biztosíthatnak a turizmus pozitív gazdasági, társadalmi, kulturális és fizikai hatásai. A gazdasági hatások megnyilvánulhatnak többek között a munkahelyek és a vállalkozási
lehetőségek megteremtésében, a jövedelmek növekedésében, a turisztikai infrastruktúra körének bővülésében stb. A társadalmi, kulturális és fizikai hatások
közé tartozhatnak pl. az oktatási lehetőségek bővülése, az elfeledett szakmák újjáélesztése, a helyi szokások felértékelődése, a település arculatának fejlődése,
az elhagyott épületek újrahasznosítása, a helyi építkezés megőrzése stb.
A turisztikai szakemberek esetében azt vizsgáltam, hogy melyek az üdülést/turizmust meghatározó tényezők a turisztikai vállalkozások és a turizmushoz kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek szemszögéből. Arra
voltam kíváncsi, hogy szerintük mely tényezők járulhatnak hozzá a turisztikai
kereslet és a kínálat hatékonyabb összekapcsolásához: a turisztikai kereslet igényeinek teljesebb körű kielégítéséhez, a turisztikai kínálat magasabb minőségének növeléséhez, a turizmus teljesítményének növekedéséhez, összességében a
térség fejlődéséhez. A fenti szempontok alapján a turisztikai szakemberekkel
kapcsolatban az alábbi tényezők megítélését vizsgáltam:
– az utazás/üdülés során meghatározó tényezőket
– a térségben élők életfeltételeit befolyásoló turisztikai hatásokat
– a desztinációk versenyképességét befolyásoló menedzsment-tényezőket
– a makrokörnyezet tényezőit
(3) Lakosság. A versenyképességi modellek nem vették figyelembe a
desztinációk egyik fő jellemzőjét, hogy ti. a desztináció nem csak cél-, hanem
fogadóterület is. A fogadóterületeken a lakosság is érzékeli a turisztikai fejlesztések hatásait. A turisztikai fejlesztések akkor igazán eredményesek, ha a lakosság egyetértésével történnek, illetve, ha a lakosság is részese a fejlesztéseknek
(Williams, D.R. Et Al, 1995). Ezért a turisztikai versenyképesség vizsgálatánál
kiemelt tényezőnek tekintem a lakosságra gyakorolt turisztikai hatások vizsgálatát is. A pozitív turisztikai hatások növelhetik a lakosság életminőségét (Puczkó
– Rátz, 1998), a térséghez való kötődésének mértékét, a térség hosszú távú fenntartható fejlődését, ezáltal a turisztikai versenyképességét.
A lakosságra gyakorolt pozitív turisztikai hatások a térség hosszú távú fejlődését eredményezik. A turizmusnak a lakosságra gyakorolt pozitív gazdasági
hatásai a fentiek szerint megnyilvánulhatnak pl. a munkahelyek, a vállalkozási
lehetőségek, az infrastruktúra körének bővülésében. A társadalmi hatások közé
tartozhatnak a fentiekben részben ugyancsak hangsúlyozott eredmények, mint
pl. az oktatási lehetőségek bővülése, a szabadidő eltöltési lehetőségek javulása,
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a népesség növekedése. A kulturális hatások között jelenhet meg a helyi kulturális értékek felértékelődése, a hagyományok újjáéledése. A fizikai hatások
megnyilvánulhatnak többek között a természeti értékek védelmében, a helyi
épületek állapotának megőrzésében stb.
Amennyiben a lakosság érzékeli a turizmusnak az életfeltételeire gyakorolt
pozitív hatásait, vélhetően a térséghez való kötődése is erősödik (Williams Et
Al, 1995). A térséghez való kötődés mértékének növekedése hosszú távon versenyelőnyöket jelenthet a térség számára, javíthatja a térség megtartó erejét.
A lakosság esetében azokat a turisztikai tényezőket vizsgáltam, amelyek a lakosságra pozitív hatásokat gyakorolhatnak. A modell feltárja azokat a tényezőket, amelyek fontosak a lakosság számára a településén/térségében zajló
turisztikai hatásokkal kapcsolatban. Elképzelhető, hogy azok a tényezők, amelyek egy területen a turista elégedettségét nagyobb mértékben biztosítanák, ott
esetleg negatív hatást gyakorolnak a lakosság életminőségére, ezáltal a térség
hosszú távú fejlődésére. Ebben az esetben a területi tervezőknek a turisztikai hatások mértékének alapos átgondolásával szükséges felülvizsgálni a további fejlesztéseket. A fenti szempontok alapján a lakossággal kapcsolatban az alábbi
tényezők megítélését tartom meghatározónak:
– a turizmus gazdasági, társadalmi, kulturális és fizikai hatásai
2.1. A modell elemei
A szakirodalmi kutatások által meghatározott turisztikai versenyképességi
tényezők és a vizsgált modellek eredményeitől eltérően az új turisztikai versenyképességi modell figyelembe veszi a turizmust alkotó valamennyi célcsoport érdekét. Az eddigi modellektől szintén eltérően figyelembe veszi az
utazás/üdülés során meghatározó valamennyi tényezőt: így az utazás előtti és az
utazás során nyújtott szolgáltatásokat is, amelyek az utazás egészének megítélését szintén befolyásolhatják. A faktorok között – hasonlóan a szakirodalmi kutatások által meghatározott turisztikai versenyképességi tényezőkhöz, de részben
eltérően a vizsgált nemzetközi modellektől – a turisztikai infrastruktúra a kulcstényezők közé került. A többi tényező összetétele és a hangsúlya kis eltérésekkel azonos a szakirodalmi kutatásokban és a vizsgált nemzetközi modellekben
feltárt tényezőkkel.
2.2. A modell tényezőinek összefüggései
Az új modell kialakításánál az alábbi főbb szempontokat vettem figyelembe:
A turisztikai versenyképesség összefügg a fenntartható turizmus alapelveivel.
A versenyképes turizmus akkor biztosítható, ha a turizmust alkotó valamennyi
szereplő érdekének kompromisszumára törekszik (a fenntartható turizmus fogalmát kiegészítve azzal, hogy a versenytársaktól jobb színvonalon). Az új modell a
korábbi modellektől hangsúlyosabban veszi figyelembe az alábbiakat.
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1. táblázat. Az új turisztikai versenyképesség modell tényezői
Utazás előtt és során meghatározó
tényezők

Desztináció választását meghatározó tényezők

Kulcstényezők
Támogató-tényezők

Menedzsment-tényezők

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Turizmus hatása az életfeltételekre

Makrokörnyezet tényezői

–
–
–
–
–
–

utazási döntés előtt nyújtott szolgáltatások
utazás során nyújtott szolgáltatások
imázs
megközelíthetőség
időjárás
biztonság
ár-érték arány
magas szintű szolgáltatások
élmény nyújtása
vendégszeretet
vonzerők
turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, közlekedés, szabadidős tevékenységek)
turisztikai alap-infrastruktúra
turisztikai háttér-infrastruktúra
tervezés, fejlesztés, ellenőrzés
termékfejlesztés
vendégfogadási feltételek kialakítása
turisztikai információs rendszer
árpolitika
értékesítési csatornák kialakítása
marketing kommunikáció
turisztikai együttműködések
forrásgazdálkodás
a turizmusnak a lakosságra gyakorolt
 gazdasági
 társadalmi
 kulturális
 fizikai hatásai
gazdasági
társadalmi
politikai
természeti
technológiai
kulturális tényezők

Forrás: Saját kutatás (2009)

–

–
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A turista szemszögéből nem csak a desztináción gyűjtött tapasztalat, hanem az adott desztináció melletti döntés is összefügg a turisztikai versenyképességgel. Ezen kívül az utazás előtt és során kapott szolgáltatások
megítélése is befolyásolja az egész utazás megítélését, ezáltal a versenyképességét. Azaz a turisztikai versenyképességet az utazás/üdülés egész
folyamata befolyásolja.
A turisztikai versenyképesség összefügg a térség fejlettségével, amelyet a
lakosság életminősége és a turisztikai vállalkozások számára biztosított
lehetőségek is jeleznek. Így az új modellben a térség fejlődését segítő pozitív turisztikai hatások megítélésének vizsgálatát is fontosnak tartottam.
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A menedzsment-tényezők segítik a kereslet motivációjának, magatartásának, attitűdjének vizsgálatát, amely befolyásolja a fejlesztések tartalmát, irányvonalát, hatást gyakorolhat a termékek összetételére, típusára. A desztináció
kínálatának vizsgálata képet nyújt a térség aktuális állapotáról, és alapot nyújt a
további fejlesztésekhez. Segít továbbá annak vizsgálatában, hogy a desztináció
iránti kereslet által támasztott igények összhangban vannak-e a desztináción
nyújtott szolgáltatásokkal. A kereslet által támasztott igények kielégítése a turista számára elégedettségét nyújt. A menedzsment szervezet feladata a turista által támasztott igények kielégítése, amelyet a turizmus marketing
eszközrendszerével biztosít. A versenyképes desztináció hozzájárul a turisztikai
vállalkozások jövedelmének növekedéséhez, a turisztikai bevételek növekedéséhez, a térség pozitívabb megítéléséhez. A menedzsment tevékenységet, a turisztikai fejlesztések irányait befolyásolják a makrokörnyezet tényezői, az
általuk hozott döntések, intézkedések. A makrokörnyezet alakítására a
desztináció menedzsment szervezetek nem gyakorolnak befolyást.
A turista döntését befolyásolják a desztináció választását segítő tényezők és
az utazás előtt nyújtott szolgáltatások. Az utazás/üdülés megítélését, ezáltal a turista elégedettségét befolyásolja az utazás során nyújtott szolgáltatásokkal és a
desztináció szolgáltatásaival kapcsolatos tapasztalat. A desztináció vonzóképességének alapjai a desztináció attrakciói, az attrakciókra épülő turisztikai infrastruktúra, és az általuk nyújtott élmény. A desztináció kulcstényezőinek
teljesítményét a támogató tényezők segítik. A támogató tényezők tartalmazzák a
desztináció turisztikai szolgáltatásainak alapját képező alap-infrastruktúrát és a
turisták által a turisztikai infrastruktúrán kívül igénybe vett szolgáltatások körét.
A desztináció által nyújtott kínálat vonzóképessége, a szolgáltatások minősége
jelentős mértékben befolyásolja a turista megítélését. A desztináció vonzóképessége és a versenyképessége egymással összefüggésben van. Versenyképes az
a desztináció, amely biztonságos, vendégszerető, az ár-érték arány megfelelősége jellemzi. A turisták igényeinek kielégítésére törekedve, számukra magas minőségű szolgáltatásokat és teljes körű élményt nyújt.
A lakosságnak a térséggel kapcsolatos megítélése szintén meghatározó egy
térség hosszú távú versenyelőnyeinek biztosításában. A turisztikai tevékenységeknek a lakosság életfeltételeire gyakorolt gazdasági, társadalmi, kulturális és
fizikai hatásai befolyásolják a lakosság életfeltételét, ezáltal életminőségét. A
hosszú távon stabil, vagy javuló életfeltételek a térséghez való kötődés mértékét
is erősítik, amely egy térség számára a fenntartható fejlődés egyik alapvető tényezője. A lakosság életminőségének javulása jelzi a térség gazdasági, társadalmi fejlődését (1. ábra).
A versenyképes turizmus a turista elégedettségét, a turisztikai szakemberek
számára a gazdasági és a szakmai előnyöket, valamint a lakosság életminőségének javulását a versenytársaktól jobb színvonalon képes biztosítani.

221

Dr. Tőzsér Anett
Turizmus növekedése
Turista elégedettsége

Gazdaság
Utazást/üdülést
befolyásoló tényezők
 Desztinációt minősítő tényezők
• megközelíthetőség
• imázs
• időjárás
• biztonság
• ár-érték arány
• magas szintű szolgáltatás
• vendégszeretet
• élmény

Térség megtartó erejének növekedése
Lakosság életminőségének növekedése

Társadalom

Politika
Turizmus hatásai a
lakosságra

Menedzsment
tervezés, turizmus marketing
(termékfejlesztés, értékesítési
csatornák kialakítása,
árpolitika, marketing
kommunikáció, humán
erőforrás-fejlesztés),
ellenőrzés

 Utazás előtti szolgáltatások

 Utazás során kapott szolgáltatások

 Desztináció kínálata
Kulcstényezők (vonzerők, turisztikai
infrastruktúra)
Támogató tényezők (turisztikai alap-, és
háttér-infrastruktúra)

Természeti környezet

 A turizmus hatásai
gazdasági, társadalmi, kulturális, fizikai
hatásai

Technológia

Kultúra
Forrás: Saját kutatás (2009)

1. ábra. Versenyképes turisztikai desztináció

Összefoglaló
Jelen kutatás az új turisztikai versenyképességi modell bemutatására irányult és nem tartalmazta a modell gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. Ez
utóbbi vizsgálati tapasztalat a következő publikációm témája lesz.
Összességében az új modell alkalmas lesz a jelenleg Magyarországon kialakuló desztináció menedzsment rendszerek turisztikai versenyképességi állapotának vizsgálatára mind a hazai, mind a nemzetközi desztinációkkal való
összehasonlításban.
Az eddig alkalmazott modellek jelentős része a turisztikai versenyképességet alkotó elemeket ugyan számba veszi, azonban az elemek közötti kapcsolatokat már kevésbé. Az általam kialakított új modell többszintű összehasonlító
vizsgálatokon alapul, amely ezáltal mélyebb, integráltabb összefüggések kialakítására nyújt lehetőséget.
A modell továbbá – az eddigi modellektől eltérően – figyelembe veszi az
utazás/üdülés egész folyamatát meghatározó tényezőket.
A modell segítségével gyakorlati kutatást is végeztem: a fent említett mindhárom célcsoport szemszögéből vizsgáltam az utazások/üdülések során meghatá222
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rozó tényezőkkel kapcsolatos elvárásokat és a Mátravidéken ugyanazokkal a tényezőkkel kapcsolatos megítéléseket. A vizsgálat alapján körvonalazódtak azok a
területek, amelyeket a Mátravidéken a jövőben fejleszteni szükséges, és amelyek
fejlesztésével a térség versenyképesebbé válhat a turizmus piacán.
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