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I. TANULMÁNYOK, KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

I.1. Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata 

A Kárpát-medence magyarlakta térségei megannyi ismert vagy kevésbé ismert vonzerővel ren-

delkező turisztikai fogadóterületeinek versenyképességét meghatározza a turizmus szereplőinek 

együttműködése is. 2017-ben a Felvidék magyarlakta területein folytattuk le dr. Tőzsér Anett ve-

zetésével a turisztikai szervezeti rendszer vizsgálatát.  

 

A kutatás vizsgálati hatóköre Felvidék ma-

gyarlakta területe, azaz Dél-Szlovákia. Ebben 

az értelmezésben a felvidéki táj nem egy 

földrajzi egység, hanem egy kelet–nyugati 

irányban hosszan elnyúló terület, amely föld-

rajzilag inkább kapcsolódik a magyarországi 

tájegységhez, mint a mesterséges határ által 

Szlovákiához kapcsolt területekhez. Jelenleg a 

szlovákiai magyarság ezen a körülbelül 500 

kilométer hosszan elnyúló kelet–nyugati terü-

leten él. Közigazgatási szempontból Felvidék 

magyarlakta területeit öt kerület érinti vagy 

fedi le: Kassa, Besztercebánya, Pozsony, Nagy-

szombat és Nyitra. 

Felvidék magyarlakta területe gazdag 

természeti kincsekben, egy részük megtalálha-

tó az UNESCO jegyzékén is. A természeti von-

zerők közül kiemelkednek a természet aktív 

felfedezését és a pihenést biztosító nemzeti 

parkok, valamint a gyógy- és termálfürdők, 

barlangok. 

A kulturális és a történelmi emlékek a tu-

rizmus meghatározó kínálati elemét jelentik 

itt is. Szlovákia közel 12 ezer műemléki jegy-

zékbe felvett épülettel, értékkel rendelkezik, 

ezeknek ugyanakkor csak a töredékét hasz-

nosítják turisztikai célokra. Az épített öröksé-

geknek csupán egy szűk része látogatható és 

jelent turisztikai vonzerőt a desztinációban. 

2001–2015 között a szálláshelyek kapaci-

tása kisebb mértékben növekedett (15%), 

mint a szálláshelyek száma (64%). Ez jelentheti 

a kisebb befogadóképességű kereskedelmi 

szálláshelyek számának növekedését a na-

gyobb befogadóképességű kereskedelmi 

szálláshelyekhez (szálloda) képest, illetve a 

magánszálláshelyek számának növekedését a 

kereskedelmi szálláshelyek számának növeke-

déséhez képest. A magyarlakta térségek mind 

a szálláshelyek száma, mind a szálláshely-

kapacitások tekintetében a középmezőnyben 

helyezkednek el a szlovák kerületekhez képest. 

A külföldi turisták kedvenc célpontja Po-

zsony, ahol tízből négy turista fordul meg, ezt 

követi Zsolna és Eperjes, amelyek a hegyeik-

kel vonzzák a látogatókat. A szlovák belföldi 

turistáknak csak 16 százaléka választotta Po-

zsonyt, ebben a szegmensben Zsolna (22%) 

és Eperjes (18%) dominál. A vendégek és a 

vendégéjszakák száma tekintetében a ma-

gyarlakta kerületek Szlovákia vendégforgal-

mában a középső és az utolsó mezőnyben 

helyezkednek el, Pozsony kivételével, amely 

vezető szerepet tölt be a magyarlakta terüle-

tek (és Szlovákia) vendégforgalmában. 

Felvidék magyarlakta területén működő 

szervezetek turisztikai tevékenységének 

bemutatása – a primer kutatás eredményei 

A kutatásba bevont szervezetek működését 

hat területen vizsgálatuk (szervezeti modell, 

finanszírozás, termékfejlesztés, marketing-

kommunikáció és versenyképesség).  

Szervezeti modell 

A Felvidék magyarlakta területén két magyar 

térségi szintű TDM szervezet működik: a Csal-

lóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a 

Dunamente TDM szervezet, amelyek önkor-

mányzatok, vállalkozók és civil szervezet 

együttműködésére épülnek. A TDM szerveze-

tek közül a Dunamente TDM szervezet rendel-

kezik munkaszervvel, míg a csallóközi turiszti-

kai szövetségnek még nincsen, itt az operatív 

feladatokat az elnök és a tagság végzi. Mind-

ként szervezet a szakmai tevékenység tervezé-
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sének szakaszában, illetve a marketing tevé-

kenység megvalósításának kezdeti szakaszá-

ban tart és törekszenek a térségi összefogásra. 

Az önkormányzati hátterű szervezetek 

önkormányzatok együttműködésére épülnek. 

E szervezetekre jellemző, hogy tagjaik vagy 

kizárólag önkormányzatok, vagy önkormány-

zatok és vállalkozások. A szakmai tevékeny-

ségeket ellátó munkaszervezet aktív, a tag-

ság azonban kevéssé, vagy közepes mérték-

ben kapcsolódik be a szakmai tevékenysé-

gekbe. A tevékenységük hatóköre több tele-

pülési önkormányzat területére kiterjed, je-

lentős térségszervező erővel rendelkeznek, 

azonban nem kizárólag turisztikai tevékeny-

séget látnak el. 

A támogató jellegű szervezetek nem fel-

tétlenül TDM típusú szervezetek, de turiszti-

kai és kulturális tevékenységükkel támogat-

ják azok munkáját, és ezáltal a Felvidék ma-

gyarlakta területe turizmusának fejlődését. 

Ezeket a szervezeteket vagy önkormányzatok 

és vállalkozások, vagy magánszemélyek, vagy 

vállalkozások alkotják. Az operatív feladato-

kat több szervezetben a vezetőség, vagy 

pedig a munkaszervezet és annak élén álló 

igazgató végzi. Egy szervezet rendelkezik 

nagyobb munkatársi létszámmal, a legtöbb-

nél önkéntesek, vagy az elnökség látják el a 

feladatokat. Két szervezet tevékenysége a 

teljes Felvidék területére kiterjed, míg máso-

ké egy-egy településre, egy-egy térségre, 

illetve a fővárosra, Pozsonyra. 

Szervezetek finanszírozása 

A TDM szervezetek számára a tagdíjak és a 

hozzá kapcsolódó állami dotáció, és az állami 

pályázatok jelentik a legfőbb bevételi tételt. 

Ehhez kapcsolódnak az EU-s források és kis 

részben a kereskedelmi célú bevételek.  

A Dunamente TDM szervezet egyrészt tervezi 

a bevételt hozó tevékenységek bevezetését, 

másrészt remélik a határ menti pályázatuk 

eredményességét. A Csallóköz Területi Ide-

genforgalmi Szövetség egyenlőre nem tervezi 

a saját bevételt hozó tevékenységek bevezeté-

sét, stabilnak tartja gazdálkodását. A törvényi 

háttér és az ennek köszönhető állami dotáció 

stabil működési feltételeket biztosít a TDM 

szervezetek számára, azonban ha valamely 

erősebb szereplő kilépne a szervezetekből, 

abban az esetben a finanszírozás átstrukturá-

lást igényelne, mert a tagdíjak csökkenése 

befolyásolja az állami támogatás mértékét is.  

A tagdíjak alapját az idegenforgalmi adó, illet-

ve a lakosságszám, valamint a vállalkozói be-

vételek jelentik. 

A szlovákiai székhelyű önkormányzati hát-

terű szervezetek számára a szlovák állami 

normatív, működési célú források, a magyar-

országi székhelyű önkormányzati hátterű 

szervezetek számára pedig a magyarországi 

állami normatív, működési célú források jelen-

tik a legnagyobb bevételi tételt. A második 

legnagyobb bevételi tételt az uniós és az ál-

lami pályázatok jelentik. Ezen kívül tagdíjakból 

származik nagyobb bevétel. A saját üzleti célú 

bevételek és a szponzori támogatások még 

viszonylag alacsonyak. Az önkormányzati hát-

tér a többség esetében ugyan stabilabb finan-

szírozást tesz lehetővé, azonban vannak szer-

vezetek, amelyeknek nehézséget okoz a mű-

ködés és van olyan szervezet is, amely közel 

áll a megszűnéshez. A gazdasági fenntartha-

tóság tehát az ő esetükben kevéssé megala-

pozott, mint a TDM szervezetek esetében. 

A támogató szervezetek bevételei főként 

az állami típusú pályázatokból, részben pedig 

szponzori támogatásokból, és ezen kívül tag-

díjakból és saját üzleti célú forrásokból szár-

maznak. Szinte valamennyi szervezet jelezte, 

hogy pénzügyi szempontból nem, vagy csak 

nehezen fenntartható a tevékenysége. 

Szervezetek együttműködése 

A TDM szervezetek működési sajátosságaiknál 

és jellegüknél fogva együttműködésre törek-

szenek, azonban fiatal múltjukból adódóan 

napjainkban épülnek ki belső tagsági és külső 

együttműködő partneri kapcsolataik és lát-

szanak törekvéseik mind a határ menti, mind 

a felvidéki kapcsolatok kiterjesztésére. 
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Az önkormányzati hátterű és a támogató 

szervezetek a TDM szervezetektől kiterjed-

tebb tagsági- és együttműködési kapcsola-

tokkal rendelkeznek és ennek főként az az 

oka, hogy tevékenységük régebbi múltra 

tekint vissza. 

Turisztikai termékfejlesztés 

A válaszadók véleménye összhangban van a 

keresleti és kínálati statisztikai adatokkal és 

ezek szerint Szlovákia elsődleges vonzerőit a 

természeti adottságok jelentik, így a hegyek, 

a barlangok és a vizek. A Novohrad-Nógrád 

Geopark – amely egyedi vonzerőnek számít 

Szlovákiában és a helyi identitás erősítésében 

is fontos szerepet tölt be – meglepő módon 

nem jelent meg a válaszokban. A gömöri tér-

ség is többször elhangzott válaszként a meg-

kérdezettek körében, amely ismert turisztikai 

célpont, mégis kevesen keresik fel, mert nem 

rendelkeznek róla elegendő információval. 

A válaszadók véleménye szerint Szlovákia 

másodlagos turisztikai vonzerőit a kulturális 

vonzerők jelentik. A kulturális értékek között 

kiemelt szerepet kapnak a városok, amelyek 

közül Pozsony, mint a történelmi Magyaror-

szág egykori fővárosa, valamint Kassa, Komá-

rom és Rozsnyó több említést kapott. Ezen 

kívül a bányavárosokat emelték ki, illetve sokan 

összefoglalóan utaltak a magyar történelmi 

városok kiemelkedő turisztikai szerepére. 

A válaszadók másik része nem feltétlenül 

vonzerőket, hanem turisztikai térségeket azo-

nosított, amelyek a turizmus piacán egységes 

termékcsomagként jól értékesíthetők, mint 

például Gömör, Csallóköz, vagy a Dunamente. 

A válaszadók harmadik csoportja turisztikai 

termékcsoportokat emelt ki és ezek közül 

főként a bor- és a gasztronómiai turizmus 

jelenti Szlovákia vonzerejét, ugyanakkor a 

vallási turizmus alig jelent meg a válaszokban. 

A Felvidék magyarlakta területének von-

zerői között első helyen állnak a kulturális 

vonzerők és ezen belül kiemelhetők a várak 

és kastélyok. Ezen kívül a kiemelkedő mun-

kásságú magyarok emlékhelyei is sok említést 

kaptak (Kossuth Lajos, Madách Imre, Mik-

száth Kálmán, Tompa Mihály emlékhelyei).  

A borturizmus és a borutak a válaszadók több 

mint fele számára jelentenek vonzerőt.  

A természeti adottságok között kiemel-

ten a víz szerepe jelent meg, főként a termál- 

és gyógyfürdők és a dunai vízi turizmus, va-

lamint az ehhez szorosan kapcsolódó kerék-

páros turizmus kapott több említést, ezzel 

szemben a természetjárást, a barlangokat 

kevesen említették. Látható tehát, hogy a 

magyarlakta területen a turisztikai vonzerők 

azonosítása a legtöbb esetben egybeesik a 

magyarság kiemelkedő értékeivel. 

Az elmúlt öt év turisztikai fejlesztéseit 

vizsgálva elmondható, hogy a szervezetek 

hatókörükben és finanszírozási lehetőségeik-

kel mindent megtettek a fejlesztések elő-

mozdítására. A finanszírozási források főként 

pályázati források voltak: többen határon 

átnyúló pályázatokkal éltek, partnerségben 

magyarországi szervezetekkel. Ebben az idő-

szakban valósult meg a kerékpárutak és a 

fürdők fejlesztése, a várak és kastélyok felújí-

tása, a tanösvények és a búcsújáróhelyek fej-

lesztése, valamint számos rendezvény. 

A szolgáltatásfejlesztések között említhe-

tők a szálláshelyfejlesztések, kézműves ház- 

és konferenciaterem kialakítása. Több telepü-

lésen az infrastruktúrafejlesztések között eb-

ben az időszakban valósult meg a közvilágí-

tás, ivóvíz kivezetés, környezetvédelmi beru-

házás és egy révátkelő Karva és Lábatlan kö-

zött. Kiemelhető még a felvidéki értéktár és 

online adatbázis elkészítése, amely egyedü-

lálló jelenleg a Kárpát-medencében. A szer-

vezetek e fejlesztésekben változatos módon 

vesznek részt: sokszor áldozatokat igényélő 

önkéntes munkával, vagy közvetítő szerepet 

betöltve elősegítik a tevékenységek kommu-

nikálását, vagy pedig a pályázatok megírásá-

ban és megvalósításában, menedzselésében. 

A szervezetek a jövőben a térség ismertsé-

gének növelését, identitásának, márkájának 

építését jelölték meg fejlesztési célként, mert a 
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többség válaszai szerint rendelkeznek vonze-

rőkkel, de a látogatók kevéssé ismerik ezeket. 

A vonzerőfejlesztésen belül a Duna szerepét és 

a turisztikai infrastruktúrájának kiépítését 

emelték ki a válaszadók: kikötőépítés, vízi tu-

rizmus szolgáltatási hátterének és ehhez kap-

csolódóan a kerékpáros turizmus fejlesztése 

jelent meg igényként. A rendezvények számá-

nak bővítése és színvonaluk növelése között 

kiemelték a magyar identitásépítést szolgáló 

rendezvények szervezését, valamint a gasztro-

nómiára és a sportra építő rendezvényeket.  

A fejlesztési igények sorában megjelent a helyi 

termékek értékesítésének és az információ 

közvetítésnek is lehetőséget biztosító látoga-

tó-, és/vagy információs központok kialakítása 

is. Ezen kívül említhetők az átlagos tartózko-

dási időt növelő fejlesztések, mint a vonzerők 

és azok környezetének infrastruktúra fejleszté-

se, a konferenciaturizmus feltételeinek és a 

tematikus utak kialakítása, programcsomagok 

kidolgozása, korszerű kommunikációs eszkö-

zök bevezetése. A Felvidék magyarlakta terüle-

tén problémát jelent a szakemberhiány, ezért 

az oktatás színvonalának, a megfelelő kompe-

tenciák fejlesztése is igényként merült fel. 

Szervezetek marketingkommunikációja 

A TDM szervezetek törekszenek a többnyelvű 

kommunikációra és ez látható a honlapjuk 

kialakításánál. Más honlapokon és a közösségi 

médiában is hirdetik programjaikat, amelynek 

nagy reklámértéket tulajdonítanak. Részt 

vesznek turisztikai kiállításokon, tematikus 

kiadványokat készítenek, azonban még nem 

jellemző a belső- és külső PR tevékenység, 

illetve a TV-ben, rádióban történő megjelenés. 

Az önkormányzati hátterű szervezetek ál-

talában rendelkeznek honlappal, a legtöbben 

aktívan megjelennek a közösségi média felü-

letein és más honlapokon is. A médiában 

rádió- és TV beszélgetések formájában jelen 

vannak, amelyek során rendezvényeikről és a 

projektek megvalósításáról adnak hírt. 

A támogató szervezetek minden online 

lehetőséget kihasználnak, van saját honlapjuk, 

amely magyarul és szlovákul elérhető. A szer-

vezetek jelen vannak más honlapokon és kö-

zösségi oldalakon is. Szinte minden szervezet 

szervez tagjainak és külső partnereinek ren-

dezvényeket, amelyeken keresztül megismer-

hetik a szervezet tevékenységét. 

Ha külső szemmel vizsgáljuk a Felvidék 

magyarlakta területének turisztikai marketing 

tevékenységét, akkor szembetűnően hiányzik 

az összehangoltság, a folyamatosság és a 

nemzetközi szintű közös marketing tevékeny-

ség. Sok a látnivaló, a vonzerő, azonban erről a 

turista nem értesül, vagy adott esetben kevés 

információt talál ahhoz, hogy elinduljon. Hi-

ányzik egy olyan nagy szervezet, amely össze-

fogja a kisebb helyi szereplők kínálatát és 

együttesen, egységesen viszi piacra a kínálatát, 

amellyel nagyobb célközönséget tudnának 

elérni. Segítség volna számukra az is, ha olyan 

szervezet fogná össze a kommunikációs tevé-

kenységüket, aki kiemelten a magyar értéke-

ket kívánja bemutatni, és nem csak Magyaror-

szág felé, ezzel Szlovákia kínálatát színesítve. 

Az egységes marketingkommunikációhoz 

és megjelenéshez szükséges területi lehatáro-

lásokra többféle lehetséges megoldást is 

kaptunk. A legtöbb esetben az a megállapítás 

született, hogy a Felvidék magyarlakta terüle-

te túl nagy és hosszan szétterülő, hogy egy-

ségesen lehessen kezelni. Sokszínű és válto-

zatos a kínálata, és ezért érdemes területi 

egységekre bontani a helyi adottságoknak 

megfelelően, illetve tematikusan szétbontani 

a kínálatot és így megszólítani a célközönsé-

get. Így megjelenhetne a Felvidék például a 

borturizmus, az egészségturizmus, a kulturális 

turizmus és a gasztronómiai turizmus színei-

ben is. Ezen felül mindenképp szükséges a 

nemzetközi marketingkommunikációban az 

egységes Felvidék megjelenés is. 

A teljes kutatási jelentés az Intézet hon-

lapján a regisztrációt követően elérhető. 

Dr. Tőzsér Anett, Bánhidai Csilla,  

Fogarasi Noémi Blanka, Csonka Ákos

http://www.nski.hu/
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I.2. Magyar esettanulmány is bekerült az UNWTO jelentésébe 

A gasztronómiai turizmusról szóló második globális jelentésében az ENSZ turisztikai világszer-

vezete, az UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) majd 200 oldalas kiadvány-

ban elsőként egy magyar esettanulmánynak is helyet adott. 

 

A világszervezet tagországainak, társult tagjai-

nak és partnerszervezeteinek esettanulmánya-

iból szerkesztett világriport bemutatja a gaszt-

ronómia ösztönző szerepét az autentikus él-

ményteremtésben, a fenntartható turizmus 

népszerűsítésében. 

A kiadvány termékfejlesz-

tési esettanulmányokat, jó 

gyakorlatokat és tapasztala-

tokat oszt meg a gasztronó-

miai turizmus területéről, 

bemutatja a gasztroturizmus 

kommunikációjával, márkázá-

sával, oktatásával kapcsolatos 

kihívásokat.  

A magyar gasztronómia 

és turizmus óriási elismerése-

ként a kiadványban elsőként 

magyar téma is helyet kapott. 

Az elsősorban a magyar fővá-

roshoz köthető sikerek és 

eredmények mellett évről-évre komolyabb 

szerephez jut a vidéki gasztronómia: az utazók 

és vendégek egyre inkább ismerik és keresik a 

minőségi, szezonális alapanyagokat, a helyi, 

kézműves termékeket, és az ezekből készült 

ételeket, a termelőkkel való személyes kapcso-

latot, az igényes vendéglátóhelyeket. 

A vidék gasztronómiai 

örökségét, hagyományait és 

értékeit, a kiváló magyar 

élelmiszerekre, borokra és 

pálinkákra épülő tematikus 

útvonalakat számos civil szer-

vezet és szolgáltató összefo-

gásának köszönhetően él-

ményszerű módon ismerhetik 

meg a turisták. 

A kiadványban a Magyar 

Turisztikai Ügynökség jó gya-

korlatként mutatja be a Stílu-

sos Vidéki Éttermiség (SVÉT) 

gasztro-roadshow kezdemé-

nyezését. (bcs) 

Forrás: UNWTO 

I.3. Utazási trendek 

A technológia fejlődése, az azonnali öröm- és információszerzés, az emberi kapcsolatok felértéke-

lődése, az ökotudatos szemlélet, a testi-lelki-szellemi harmónia keresése és a felfedezés vágya jel-

lemezni az idei évet – írta 2017 tavaszán egy szállásközvetítő oldal kutatási eredményében. 

 

A Booking.com szakemberei egy nyolc tétel-

ből álló listát állítottak össze 2017 legnagyobb 

utazási trendjeiről. A felmérés 2016 szeptem-

berében készült, melyben 12 781 válaszadó 

vett részt 13 országból, akik 2016-ban lega-

lább egy utazást tettek, valamint legalább egy 

utazást terveztek 2017-re. A felmérésben való 

részvétel alsó korhatára 18 év volt. 

 

1. Azonnali információ- és örömszerzés 

A technológia fejlődése egyre türelmetle-

nebbé és a mobileszközöktől függővé teszi a 

turistákat és az utazók 44%-a már elvárja, 

hogy az egész utazását néhány koppintással 

megtervezze az okostelefonján, és több mint 

felük (52%) úgy gondolja, hogy 2017-ben még 

többet fogja használni az utazással kapcsola-

tos mobilapplikációkat. Ennek eredményeként 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/gastronomy_report_web.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/gastronomy_report_web.pdf
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sokan ma már a technológiától várják, hogy 

megoldja a vakáció során felmerülő problé-

máikat, egyéni igényeikre pedig azonnali ja-

vaslatokat és válaszokat szeretnének kapni. 

2. Terjed a „bleisure” turizmus 

A „bleisure tourism” egyre elterjedtebb kife-

jezés, ami a business (üzleti) és a leisure 

(szabadidős) turizmus összeolvadásából ke-

letkezett. 2017-ben további teret nyer magá-

nak. Az üzleti és a szabadidős utazás közötti 

határ sok esetben elmosódik, és sokan mun-

kájuk során is egyre gyakrabban keresik az 

utazási lehetőségeket. A felmérés szerint 

2016-ban a külföldre látogatók 40%-a üzleti 

célból utazott, közülük 46% pedig úgy nyi-

latkozott, hogy 2017-ben még több ilyen 

jellegű úton fog részt venni. 49%-uk meg-

hosszabbította utazását, hogy kiélvezze az 

adott desztináció által kínált szabadidős le-

hetőségeket is, 75%-uk pedig azt mondta, 

hogy 2017-ben üzleti útja során a szabadidős 

tevékenységekre is teremt időt. 

3. A felfedezés vágya 

2017-ben az utazók jelentős része úgy dönt, 

felfedezi a világ kevésbé ismert részeit. A fel-

mérés során megkérdezettek 45%-a tervezi a 

kalandosabb élményeket nyújtó úti cél válasz-

tását, míg 47%-uk szeretne olyan helyre eljut-

ni, ahol még egyik ismerőse sem járt. Az em-

berek egyre nagyobb kalandvággyal vágnak 

neki útjaiknak, hogy autentikus módon fedez-

zenek fel eddig ismeretlen környékeket.  

A megkérdezettek 56%-a szeretné egyénileg 

megszervezni utazását 2017-ben, ez a trend 

pedig különösen erős a brazil, indiai, amerikai, 

kínai és thai utazók körében. 

4. A test, a lélek és szellem egyensúlya 

Ebben a hektikus világban az emberek egyre 

inkább szeretnék megteremteni a testi, lelki és 

szellemi harmóniát utazásuk során. Az utazók 

fele gondolja úgy, hogy az utazás alatt jobb 

döntéseket tud hozni életével kapcsolatban, 

és idén várhatóan sokaknál élvez majd priori-

tást az egészségtudatos üdülés is. A felmé-

résben résztvevők 44%-a érdeklődik a relaxáló 

és spa-utazások iránt, 38%-uk az egészséget 

és jóllétet keresi 2017-ben, és egyre gyakrab-

ban fogják az emberek éves szabadságkere-

tüket teljesen kihasználni. A szálláshelyek 

nagy része ezért folyamatosan fejleszti kínála-

tát, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek, 

így a villáktól a hoteleken át az apartmanokig 

egyre több olyan szállást lehet majd találni 

világszerte, amelyek meditációs foglalkozá-

sokkal, spákkal, wellness workshopokkal és a 

holisztikus életmóddal kapcsolatos szolgálta-

tásokkal várják a vendégeket. 

5. Fókuszban a zöld szemlélet 

A fenntartható turizmus ma már mind az uta-

zók, mind a szolgáltatók számára egyre fonto-

sabb, így sokan igyekeznek környezetbarát és 

felelősségteljes módon utazni és üzemelni. Az 

utazók 36%-a néz idén környezetbarátabb 

utazási lehetőségek után, és ötből ketten 

(39%) érdeklődnek az ökoturizmus iránt. So-

kan választják majd a hosszabb, festői útvona-

lakat, ami azt is befolyásolni fogja, hogy mi-

lyen közlekedési eszközt vesznek igénybe. Az 

utazók szemében a szolgáltatók környezetba-

rát szemlélete így már elvárás lesz. A megkér-

dezettek 41%-a értékelné, ha az ökotudatos 

utazók bizonyos adókedvezményekben része-

sülnének, de szó esett már a fenntartható 

módon működő szálláshelyek nemzetközi 

minősítő rendszerének létrehozásáról is. 

6. Egyszerű örömök 

2017 utazóinak jelentős részét a materiális 

javak helyett sokkal jobban fogja motiválni az 

élményszerzés: 58%-uk tervezi úgy idén, hogy 

utazáskor tárgyak helyett élményekre fogja 

költeni pénzét. Egyre kevésbé érdekli őket a 

mesterségesen kialakított, díszes környezet, 

inkább az üdülés során szerzett tapasztalatok, 

apró momentumok és egyszerű örömök vá-

gya hajtja őket. Csupán 10% nyilatkozott úgy, 

hogy az utazása alatt szüksége van egy re-

cepciós segítségére, és a nívós piperecikkek-

hez, szállodai bekészítésekhez sem igazán 

ragaszkodnak már annyian. 



 

 
9 

7. Az emberi kapcsolat fontossága 

Bár a technológia egyre nagyobb teret nyer 

az életünk minden területén, az utazás során 

kialakuló valódi emberi kapcsolatok és a ven-

dégszerető személyzettel való interakció szin-

tén felértékelődik. A felmérésben résztvevők 

42%-a jelentette ki, hogy nem szállna meg 

olyan helyen, ahol a személyzet barátságtalan 

és nem segítőkész, míg a közvetlen kapcsolat-

ra építő magánszálláshelyek népszerűsége 

töretlenül növekszik. Mások véleménye to-

vábbra is nagyon sokat számít: az utazók 

40%-a nem választana olyan szállást, amelyről 

háromnál több negatív véleményt olvasott. 

Akik útra kelnek, azok egyre inkább kezdik 

megérteni, hogy az emberi kapcsolat pótolha-

tatlan, nyaralásukat pedig a közvetlen interak-

ciókkal tennék még emlékezetesebbé. 

8. Repíts a Holdig! 

Az utazás ma már egyre inkább életstílussá 

válik, és nem csupán a kiváltságosok luxusa, 

így nem meglepő, hogy a képzeletet felülmú-

ló közlekedési eszközök és úti célok is képbe 

kerülnek. Már most a megkérdezettek 44%-a 

úgy nyilatkozott, hogy el tudja képzelni, hogy 

hamarosan a világűrbe vagy akár mélyen az 

óceán alá utazzon – a technológiai fejlődés 

ütemét elnézve ez már nincs is olyan messze, 

mint gondolnánk. Világszerte fejlesztik példá-

ul a nagysebességű vasúti közlekedést, a  

NASA pedig olyan szuperszonikus utasszállító 

repülőgépet tervez, amely az eddiginél is 

gyorsabbá, környezetbarátabbá, biztonságo-

sabbá és halkabbá teszi a légi közlekedést. 

Forrás: Turizmus Online 

I.4. A legnépszerűbb európai turisztikai célpontok listája 

Spanyolország az első, és két regionális versenytársunk, Ausztria és Csehország sokkal jobban tel-

jesít nálunk a legnépszerűbb európai turisztikai célpontok listáján. Magyarország a 17. helyen áll. 

 

Az Eurostat (az Európai Unió statisztikai hiva-

tala) 2017 tavaszán publikálta 2015. évi turisz-

tikai adatait. A szálláshelyeken összesen 2,78 

milliárd külföldi vendégéjszakát realizáltak. 

Spanyolország volt a legnépszerűbb ország a 

külföldi turisták körében az Európai Unióban, 

itt kimagaslóan több vendégéjszakát töltöttek 

el a turisták. 

2015-ben Spanyo-

lországban töltötték a 

külföldi utazók a leg-

több (269,4 millió) 

vendégéjszakát, ezzel 

a dél-európai ország 

az első az unióban, 

jelentősen megelőzve 

a második legnépsze-

rűbb Olaszországot 

(192,6 millió vendég-

éjszaka), Franciaor-

szágot (130,5 millió 

vendégéjszaka), az Egyesült Királyságot (118 

millió vendégéjszaka), valamint az ötödik hely-

re került Ausztriát (80,3 millió vendégéjszaka). 

Görögország 78,2 millió vendégéjszakával 

Németország (78,8 millió) mögött a hetedik 

helyre került a rangsorban. 

Magyarország a 17. helyre került a rang-

sorban, a közel 13 millió 

vendégéjszakával. Két regi-

onális versenytársunk fény-

évekkel jobban teljesített: 

Csehországban közel két-

szer ennyi, Ausztriában 

több mint ötször ennyi éj-

szakát töltöttek el a külföldi 

turisták. 

A teljes statisztika itt olvas-

ható. (bcs) 

Forrás: Tourism statistics 

  

http://www.turizmusonline.hu/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/46/Nights_spent_in_tourist_accommodation_establishments,_by_NUTS_2_regions,_2015_(million_nights_spent_by_residents_and_non-residents)_RYB17.png
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I.5. Ezeket az élményeket keresik a vendégek a hotelekben és az éttermekben 

A HOTREC megbízásából a TCI Research felmérést készített arról, hogy az utazók a szállodáktól 

és éttermektől milyen szolgáltatásokat és termékeket, várnak el a jövőben. 

 

Olyan tendenciákat és lehetőségeket tár fel ez 

a jelentés, melyeket a turizmus döntéshozói a 

vendégek megtartására és elégedettségük 

növelésére fel tudnak használni. 

Öt kulcsfontosságú elem: 

1. A Globális Elégedettségi Index TRAVELSAT© 

Európát a nemzetközi turizmusban megha-

tározó szereplőnek tartja a vendégek elvá-

rásainak kielégítése szempontjából. 

2. Az eredetiség, a rugalmasság, a hiteles, ba-

rátságos személyzet, az egyedi és bizton-

ságos környezettel kiegészítve a szállodák 

egyik legfontosabb ismertetőjegyévé vált. 

3. A vendégek különösen nagyra értékelik a 

„gondtalan” utazás élményét, illetve a szál-

lodában megjelenő „otthonosság hangula-

tát”, melyeket a szállodai szolgáltatások 

elérhetősége tesz teljessé. 

4. Lepj meg! Az Y generációs vendégek olyan 

kivételes szállodákat keresnek, melyek olt-

ják „felfedező” szomjukat, és mellette tren-

di dizájnt, digitális újításokat és személyre 

szabott szolgáltatásokat is nyújtanak. 

5. A kevésbé ismert desztinációkban kiváló 

európai éttermek nyűgözik le a „foodie” 

(étel-italrajongó) turistákat, sőt túlszárnyal-

ják azok elvárásait. Az utazók ezektől az ét-

termektől úgy a desztinációk szerinti ere-

detiséget, mint a biztonságos, ellenőrzött 

ételeket is elvárják. 

A jövő vendégigényeinek feltérképezése 

Az utazók olyan „gondtalan” élménycsoma-

got keresnek, amely biztosítja zavartalan pi-

henésüket, tiszteletben tartja magánéletüket.  

A nemzetközi vendégigények négy kulcsfon-

tosságú pillérre épülnek: 

• szállodák, amelyek „wow” hatással vannak, 

• a biztonságos környezetet kínáló szállodák,  

• szálloda, amely sokféle „helyszíni” szolgál-

tatást kínál,  

• hotel, mely barátságos és családias társas 

helyet biztosít. 

Különféle versenyképességi differenciálási 

stratégiák állnak rendelkezésre az európai 

szállodások számára, különféle USP-kre épül-

ve, beleértve az egyedi tervezést, szórakoztató 

szolgáltatásokat, a digitális újításokat, a „min-

dent egy helyben” kínált kényelmet és a meg-

felelően kialakított közösségi tereket is. 

A szállodáknak továbbra is koncentrálniuk 

kell a generációs váltásra azt szem előtt tartva, 

hogy az Y generáció sokkal többet vár tőlük, 

mint az ún. veteránok (Baby Boom). A fogyasz-

tók részéről jelentkező, nemtől és kultúrától is 

függő, sajátos speciális igények magasabb 

színvonalú, sokoldalú szolgáltatást igényelnek 

a szállodai személyzet részéről, mely az elkö-

vetkező években várhatóan növekedni fog. 

A felmérés számos olyan következtetést 

tartalmaz, melyek a hotelvendégek elvárásait 

tükrözik, és több olyan konkrét tendenciát is 

feltárnak, melyekre a vendéglátásnak a jövő-

ben figyelnie kell: 

• A helyi kulináris élményeknek egyre na-

gyobb hatása van a nemzetközi látogatók 

általános elégedettségére, így az éttermi 

vendéglátás a desztináció hírnevének 

kulcsfontosságú pillérévé válik. 

• A „foodie” turisták a kulináris élményszer-

zést értékelik leginkább utazásuk során. 

• Az éttermek sok helyen tökéletes helyszínt 

és lehetőséget kínálnak arra, hogy vendé-

geik utazás közben a „helyi hétköznapok” 

részévé váljanak; a helyben előállított alap-

anyagok, az eredeti ízek bemutatásával, tör-

ténetük vendégekkel való megosztásával. 

http://www.hah.hu/files/5114/9846/4925/HOTREC_TCI_RESEARCH_REPORT-ilovepdf-compressed-1.pdf
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• A világ különböző tájairól érkező vendé-

gek szomjaznak az idegen kultúra megis-

merésére. Az éttermek működtetői szá-

mos információt osztanak meg velük a 

termék eredetéről és az étel elkészítéséről. 

A vendégek látni akarják a konyhákat is és 

hallani a chefek történeteit. 

 

• A kulturális sajátosságok továbbra is nagy-

mértékben fogják befolyásolni a vendégek 

elvárásait. A személyes ízlés, vagy speciális 

diéta figyelembe vétele, a hozzá való alkal-

mazkodás egyre fontosabbá válik, miköz-

ben meg kell őrizni a hely kulturális hiteles-

ségét és az élelmiszerbiztonságot. (bcs) 

Forrás: Turizmus Online 

I.6. Többet utaznak és költenek utazásra a magyarok 

Ezer háztartás telefonos megkérdezésén alapuló reprezentatív felmérés készült 2017 tavaszán a 

magyar háztartások nyári szezoni (2017. május–szeptemberi) utazási terveiről. 

 

A felmérés megmutatta, hogy a 2017-es nyári 

szezonra a magyar háztartások alig több mint 

a fele (51,1%) tervez valamilyen utazást, ez az 

arány 2012-ben még csak 34,5% volt. Az uta-

zást tervező háztartások nagyjából fele 

(49,1%) csak belföldi utazást tervez, csak kül-

földre negyedük utazik (24,9%), a többiek 

pedig (23,5%) külföldre és belföldre is tervez-

nek utat 2017 nyarán. Csupán a megkérdezet-

tek 2,5%-a válaszolta, hogy még nem döntöt-

tek az úti célról. 2005 óta folyamatosan nő 

azok aránya, akik külföldre utaznak (2005: 19%, 

2017: 24,9%), és azok is egyre többen vannak, 

akik belföldre és külföldre egyaránt terveznek 

utazást nyáron (2005: 17%, 2017: 23,5%). 

A nyári utazások kifejezetten családi 

programok, az egész család részt vesz rajtuk. 

A megkérdezett háztartások 75,1 százaléka 

válaszolta, hogy az utazáson résztvevők szá-

ma megegyezik a háztartás létszámával. 

A felmérésből az is kiderült, hogy egyre 

magasabb összeget tudnak nyaralásra szánni 

a magyar háztartások. 2017-ben a tervek sze-

rint egy személyre 77 289 forintot szánnak 

utazásonként, míg ez 2005-ben még csak 

39 639 volt, 2012-ben pedig 52 513 forint.  

 Dinamikus emelkedés látszik a háztartá-

sok nyaraláskor egy személyre, egy éjszakára 

fordítandó összegében is: 2017-ben ez az ösz-

szeg 16 682 forint, míg 2005-ben ugyanez 

4 971 forint volt, 2012-ben pedig 10.867 forint. 

Érdekes adat, hogy azok is terveznek mind 

külföldi, mind belföldi nyaralást, akik a saját 

bevallásuk szerint rossz anyagi körülmények 

között élnek: a megkérdezettek 21,1 százaléka 

mondta azt, hogy bár rossz az anyagi helyzete, 

mégis tervez belföldi nyaralást, külföldi utazási 

tervek esetében ugyanez az arány 7,9 százalék. 

Ahhoz, hogy több vagy hosszabb belföldi 

utazást tervezzenek a háztartások, megfelelő 

turisztikai információk kellenek a válaszadók 

szerint, a legtöbben ilyen információként a 

szálláslehetőségeket említették, de többet 

tudnának látnivalókról és olyan programokról, 

amelyekkel esős időben el lehet tölteni a na-

pot, sokan hiányolták a csomagajánlatokat is. 

Belföldön a legnépszerűbb úti cél tovább-

ra is a Balaton, a má-

sodik helyen Észak-

Magyarország áll, a 

harmadikon pedig 

Budapest és a Közép-

Magyarországi régió. 

A külföldi úti célok 

közül pedig Horvátor-

szág vezet, utána 

Olaszország és Románia következik. 2013-ban 

még Románia volt a második helyen, ez azt 

mutatja, hogy Olaszország népszerűsége na-

gyot nőtt az elmúlt években. (bcs) 

Forrás: Turizmus Online  

http://turizmusonline.hu/
http://turizmusonline.hu/
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I.7. Helyzetkép a hazai turisztikai vállalkozások marketingtevékenységéről 

A Turizmus Online felmérést készíttetett a turisztikai vállalkozások marketingtevékenységéről.  

 

A kutatás arra kereste a választ a majdnem 

négyszázötvenes mintából, hogy a hazai tu-

risztikai vállalkozások szervezeti struktúrájuk-

ban, illetve stratégiájukban mennyire tudato-

san használják a marketing eszközrendszerét, 

milyen alapokra helyezik a tervezést és a dön-

téshozatalt, és a vállalkozások mennyire inno-

vatívak és mobilizálhatóak ezen a területen. 

Az elemzők összegezték a tapasztalatokat, és 

levonták a következtetéseket. 

A válaszadók 49%-a utazási iroda, 30%-a 

szálloda, 4% étterem 

(18 db), és 17% 

egyéb kategória. Ide 

kerültek a légitársa-

ságok, és online uta-

zási irodák. Tulajdo-

nosi szerkezetet te-

kintve a válaszadó 

vállalkozások 79%-a 

rendelkezik magyar 

tulajdonosi háttérrel. 

Az utazási iparág szereplőinek több mint a 

fele nem tervezi meg a marketingköltését.  

Az ügyfélvélemények vizsgálatában látha-

tó, hogy a válaszadók csaknem kétharmada 

kérdezi meg az ügyfelei véleményét. Ebből 

feltétezhető, hogy a beérkezett visszajelzé-

sekből levonják a következtetéseket és intéz-

kedéseket tesznek a szűk keresztmetszetek 

felszámolására, a szolgáltatás minőségének 

javítására. Viszont a megkérdezettek 30 száza-

léka nem kérdezi meg ügyfeleit. Feltételezhe-

tő, hogy a vevőkör sok helyen jelentősen fluk-

tuálódik, és/vagy sok vállalkozás nem számol 

a törzsvásárlói kör erejével. Meglepő volt a 

válaszok feldolgozásában, hogy az ügyfélsze-

rezés módszereinek tervezése kimarad a mar-

ketingmix tervezésekor. Legtöbb esetben az 

áhított növekedés elérése komoly háttérszá-

mítások nélkül állnak. A személyes értékesítés, 

a leghagyományosabb értékesítési technika, 

ha lassan is, de háttérmunkává válik, és a 

technika fejlődésével az interaktivitás és az 

online megoldások kerülnek előtérbe. 

Az eredményeket látva megállapítható, 

hogy alapvető zavar mutatkozik az utazási 

szektorban a marketingtervezés, a marke-

tingkommunikáció, az értékesítés jelentősé-

gét, használatát illetően. A marketingesz-

közök használatát az utazási szektor vá-

laszadóinak a fele nem tervezi előre. Nem 

határozzák meg a tárgyévet követő évre 

elvárt növekedést, és nem alakítanak ki 

egy marketing mixet. Ebből arra a követ-

keztetésre jutottak, hogy a szakmát alap-

jaiban hatja át a rutin, a megszokott, be-

járatott módszerek és a különösebb elő-

zetes tervezés nélküli, ad hoc cselekvések 

jellemzik.  

Az iparágat, mely döntően mikro-, kis- és 

középvállalkozásokból áll, jellemzően nem 

hatja át az innováció, a kreativitás és a közép-

hosszú távú stratégiai tervezés. Az eredmé-

nyek összegzésénél szembetűnő, hogy az 

utazási piac nem tartja fontosnak a marketing 

http://turizmusonline.hu/
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eszköztárak kiaknázását. A marketingkom-

munikációs, reklám eszköztár használata so-

rán a „hagyományos” média felületek, hirde-

tések esetében a TV, rádió kapott hangsúlyt. 

A minta alapján elmondható, hogy a piac 

marketingtevékenysége, a forgalom fenntart-

hatósága a bevált módszereken alapszik. Ez a 

szerkezet igen sebezhetővé teszi a turisztikai 

szolgáltatók piacát, hiszen minden külső vál-

tozás mind gyorsabb, rugalmasabb igazo-

dást, változtatást követel meg a szektor sze-

replőitől. Ezeket a változásokat az iparág sze-

replői közül sokan nem élnék túl. Egy ilyen 

piaci közegben egy újszerű, izgalmas megkö-

zelítéssel érkező szereplő kétségkívül óriási 

piaci szeletet tud kihasítani. 

A teljes kutatási eredmény itt olvasható: 

Helyzetkép a hazai turisztikai vállalkozások 

marketingtevékenységéről. (bcs) 

I.8. Interaktív térképre került a világ turistaforgalmának változása 

Az fvw.com német turisztikai portál munkatársai készítettek egy interaktív térképet. 

 

Ezen a térképen a világ több mint száz or-

szágának turistaforgalma, valamint a Néme-

tországból származó turistaérkezések látha-

tók a 2012–2016-os időszak adatai alapján.  

A könnyen kereshető, jól áttekinthető in-

teraktív térképen kirajzolódik a világ turista-

forgalmának alakulása az utóbbi négy év kül-

földi látogatószámai alapján. A térképen a 

növekedést és a forgalom visszaesését eltérő 

erősségű színekkel ábrázolták, így a trendek 

is könnyen láthatóak rajta. (bcs) 

Forrás: Turizmus Online 

 

I.9. Az anyagi ösztönzőknél is fontosabb a képzés a turizmus-vendéglátásban 

Az Y generáció térnyerésével nagyobb lett az igény a munkahelyi képzésekre a turizmus-

vendéglátásban – a Danubius Hotels Group és az Employ Your Brand kutatása szerint. 

 

A képzési lehetőségeket tartják a legfonto-

sabbaknak a munkahelyi ösztönzők között a 

magyarországi turizmus-vendéglátásban dol-

gozók, valamint a területen tanuló diákok – 

derült ki egy nemzetközi szállodalánc és egy 

hr-kommunikációval foglalkozó szakportál 

2017 nyarán publikált közös kutatásából.  

A szektorban mind a szakmai továbbképzé-

sek, mind a nyelvi képzések iránt jelentős 

igény mutatkozik, ugyanakkor az utóbbiaknak 

a tanulók valamivel nagyobb jelentőséget 

tulajdonítanak. A folyamatos szakmai fejlődés 

fontosságát a kutatás elemzői szerint minde-

nekelőtt az Y generáció térnyerése magyaráz-

hatja, amelynek tagjai versenyképességük 

zálogaként tekintenek a képzésekre, ami ösz-

tönzőleg hat az idősebb generációkra is. 

A szakmai továbbképzések szerepeltek az 

első helyen a munkahelyi ösztönzők fontossá-

gi sorrendjében a turizmus-vendéglátásban 

tanuló középiskolások és felsőoktatási hallga-

tók, valamint a szektorban dolgozó munkatár-

sak körében. Ezt követi az év végi jutalom, 

azaz a tárgyév kimagasló teljesítménye után 

adható ösztönző juttatás, valamint a törvény 

által is előírt utazási költségtérítés jelentőségét 

értékelik a legtöbbre, amíg a diákok esetében 

az anyagi természetű ösztönzőket megelőzi 

még a nyelvtanulás lehetősége is. 

A kutatás nem csupán az anyagi juttatá-

sok és egyéb ösztönzők fontosságát tette 

vizsgálat tárgyává, hanem az általános mun-

kahelyi előnyöket is. A munkavállalók és a 

tanulók legfontosabb elvárása, hogy a fizeté-

http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/helyzetkep_a_hazai_turisztikai_vallalkozasok_marketingtevekenysegerol
http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/helyzetkep_a_hazai_turisztikai_vallalkozasok_marketingtevekenysegerol
http://www.fvw.com/
http://www.fvw.com/tourism-evaluation/15/22267
http://turizmusonline.hu/
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sük összhangban legyen a munkájuk értéké-

vel, a második legfontosabb elvárásként a 

munkaterhelésnek megfelelő számú munka-

társat jelölték meg, amelyet harmadikként a 

munkarészlegek közti hatékony és eredmé-

nyes kommunikáció követ. A tanulóknál a 

második és harmadik helyen az átlátható és 

méltányos jutalmazási rendszert, valamint a 

munkahely biztonságát és kiszámíthatóságát 

emelték ki az elvárások sorában. (bcs) 

Forrás: hrportal.hu 

 

I.10. GfK lakossági megkérdezése a múzeumok és kiállítások látogatásáról (2016) 

Kórusok éjszakája, Múzeumok éjszakája, Színházak éjszakája mind-mind már országos méretű-

vé és jelentőségűvé nőtt események, bár e kulturális szórakozási formákat a többség egy szűk 

réteg privilégiumának gondolja. A GfK lakossági megkérdezésének 2016. évi válaszait elemezve 

az látható, hogy a múzeumok és kiállítások látogatása a lakosság mintegy harmada számára 

nyújt kikapcsolódást. 

 

Az elmúlt évben a lakosság valamivel több, 

mint egyharmada (35 százalék) járt valamely 

múzeumban, vagy kiállításon, amely 2015-höz 

képest (34,4 százalék) gyakorlatilag alig jelent 

változást. 

Míg 2015-ben a 15-19, valamint a 20–29 

évesek jóval átlag feletti arányban fordultak 

meg múzeumokban, addig 2016-ban nem 

mutatkozott jelentős eltérés a korosztályok 

között. Ugyanez a kiegyenlítődés figyelhető 

meg a nemek tekintetében is: 2015-ben a nők 

számára némiképp népszerűbbnek bizonyult a 

múzeum- és kiállítás-látogatás mint kikapcso-

lódási lehetőség, 2016-ban azonban a múze-

umot, kiállításokat felkeresők aránya mindkét 

nem esetében a teljes lakosság körében mért-

hez hasonlóan alakultak.  

Régiós összehasonlításban Budapest és a 

Közép-Dunántúl viszi a pálmát, hiszen az itt 

élők az átlagosnál nagyobb arányban kerestek 

fel múzeumokat és kiállításokat 2016-ban. Míg 

az Észak-Alföldön mindössze 24 százalék volt 

a múzeumokat és kiállításokat felkeresők ará-

nya, addig minden második budapesti élt e 

kulturális kikap-

csolódás lehető-

ségével.  

 

 

Településnagyság és –típus tekintetében 

elmondható, hogy Budapesten kívül a na-

gyobb, azaz 50 ezer főnél több lakost számláló 

települések esetében volt átlag feletti a múze-

um-, illetve kiállítás-látogatottság. 

Kultúrafogyasztás és az internetes vásárlás 

A múzeum- és kiállítás-látogatókról megálla-

pítható, hogy ők az átlagosnál nagyobb arány-

ban vannak jelen a napi rendszerességgel in-

ternetezők, illetve az interneten valamilyen 

rendszerességgel online vásárlók körében.  

A tanulmány megállapítja, hogy az egyre 

szélesebb kör számára elérhető internet a kul-

túrafogyasztást nem korlátozta, hanem éppen 

hogy elősegítette és támogatja. A 15-59 éves 

lakosság körében közel 30 százalék a színház-, 

mozi-, illetve koncertjegyeket inkább az inter-

neten vásárlók aránya. Ha csak a fiatalokat 

vizsgáljuk (15–29 évesek), úgy ez az arány kö-

zel 40 százalék.  

A belépőjegyek online vásárlása ugyanúgy 

történik, mint egyéb termékek esetében, a 

fogyasztó élni kíván az online vásárlás adta 

előnyökkel, amelyek közé tartozik a vásárlási 

folyamat gyorsasága, egyszerűsége és nem 

utolsósorban kényelme. Ez az igény pedig 

hangsúlyozottan jelenik meg az internetet már 

igen széles körben használó fiatalabb korosz-

tályok körében. (bcs) 

Forrás: GfK Hungary 

https://www.hrportal.hu/hr/az-anyagi-osztonzoknel-is-fontosabb-a-kepzes-a-turizmus-vendeglatasban-20170503.html
http://www.gfk.com/hu/insightok/press-release/tavaly-minden-masodik-budapesti-jart-muzeumban/
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I.11. Az ipari örökségek turisztikai hasznosítása 

Az ipari örökség hazánk múltjának és jelenének egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és 

egyetemes kultúra összetevője, a lakosság identitásának, a települések népességmegtartó képes-

ségének eleme. Az utóbbi évtizedek tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy bár napjainkban van-

nak jó példák az ipari épületek hasznosítására, összességében azonban a magyarság kulturális 

emlékein belül méltánytalan helyzetbe került az ipari, technikai örökségünk. 

 

Magyarországon az ipar modernizációjával és 

a rendszerváltással az ipari épületek nehéz 

helyzetbe kerültek. Az ipari épületek, területek 

funkcióvesztésének felgyorsulása az egész 

ipari örökségünk megőrzésének problémáját 

hozta a felszínre. A leromlott ipari épületek 

hasznosításának egyik lehetősége a turisztikai 

és kulturális célú hasznosítás. 

Az ipari örökség hasznosításának kérdései 

Az ipari örökség védelmére irányuló mozga-

lom Angliából indult, és elsősorban azoknak 

az épületeknek a megmentését tűzte ki célul, 

amelyek ugyan megmaradtak a háborúk 

pusztításai után, de a modernizációs folyama-

tok következtében megkezdődött városrész-

rombolások után veszélybe kerültek. Az Ipari 

Örökség Megőrzésének Nemzetközi Bizottsá-

ga (The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage – 

TICCIH) 1978-ban alakult Svédországban és a 

szervezet eddig 16 nemzetközi konferencián 

foglalkozott az ipari örökségekkel.  

Az ipari örökségnek fontos szerepe van a 

hanyatló területek gazdasági újjáélesztésében, 

ezért a megőrzési programoknak helyet kell 

kapniuk a fejlesztési tervek-

ben. Ez azzal indokolható, 

hogy az újrahasznosítás 

csökkenti az energiafelhasz-

nálást, hozzájárul a fenntart-

ható fejlődéshez, és pszicho-

lógiai támaszt nyújt a megél-

hetésüket elveszítő közössé-

gek számára. Az ipari örök-

ségek, területek hatékony 

védelmének biztosítása érdekében el kell fo-

gadni és végrehajtani a megfelelő irányelve-

ket, a jogi és adminisztratív intézkedéseket. Az 

új használat során a kockázatenyhítést, a kör-

nyezeti és az ipari szabályozásokat is szüksé-

ges végrehajtani. Az ipari épületek hasznosítá-

sa több területen is elképzelhető, mint például 

kereskedelem, szolgáltatás, ingatlanok kialakí-

tása, a kulturális élet, illetve a turizmus terüle-

tén. Az ipari épületek e célú hasznosításaira 

számos jó példát találhatunk Európa-szerte.  

A védett és rehabilitált ipari emlékek többsége 

múzeumként vagy szállodaként működik, és 

bemutatja a korabeli szerkezetek működését. 

A kulturális és a turisztikai célú hasznosítást az 

építészeti-technikai racionalitás mellett a több-

szintű szimbolikus értékek is indokolják. 

Jó példák leromlott ipari örökségek  

turisztikai hasznosítására 

A fejlett országok esetében általánosan elter-

jedt módszer a városok második munkahelyi 

övezetében található gyártelepek romos épü-

leteinek kulturális funkcióval történő feltölté-

se. A már klasszikusnak számító Docklands 

projektet számos jó példa követte. Kezdetek-

ben az elhagyott kikötőket követték a város 

közeli gyártelepeinek revitalizációi.  

Németországban 

komplex területfejlesz-

tési program keretében 

került sor a Ruhr-vidék 

rehabilitációjára. Itt a 

szénbányák helyét a 

modern technológia 

vette át. A régi gyárte-

lepeket felújították és 

kialakították az ipari 

örökség útvonalát. Európa legnagyobb szén-

bányája, a Zeche Zollverein ma művészeti és 

http://www.urbanstrategies.com/project/london-docklands/
http://www.urbanstrategies.com/project/london-docklands/
http://www.germany.travel/hu/varosok-es-kultura/varosok/ruhr-videk.html
http://www.germany.travel/hu/varosok-es-kultura/unesco-vilagoeroeksegek/galerie-zollverein-coal-mine-industrial-complex-in-essen.html
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kulturális központként működik. A világörök-

séggé is nyilvánított komplexumot a mai na-

pig olyan ipari örökségek jellemzik, mint a 

kohók, érctemelő tornyok, gázmérők, bár már 

teljesen más funkciót látnak el ezek az épüle-

tek. A régi gyárépületeket hangversenyter-

mekké, egy régi tartályt pedig Európa legna-

gyobb könnyűbúvár központjává alakították. 

A múzeumok jelentőségét is bizonyítja a Ruhr 

Kunst Museen 200 múzeumot magába fogla-

ló hálózat. 

Az angliai Ironbridge Gorge az ipari forra-

dalom születésének helyszíne, a korszak 

szimbóluma, amely évente 600 ezer látogatót 

vonz. A terület bányákat, öntödéket, gyárakat, 

műhelyeket, raktárakat, munkások lakóházait, 

középületeket, infrast-

ruktúrát és közlekedési 

rendszerek emlékeit őrzi. 

Iron Bridge a körülötte 

fekvő muzeális értékkel 

bíró iparterülettel 1986-

tól a Világörökség része 

és Shropshire egyik leg-

jelentősebb turisztikai 

látványosságává vált.  

Magyarországon az ipari épületek haszno-

sítására jó példa a pécsi Európa Kulturális Fő-

város program, amelynek keretében a város 

kialakította a Zsolnay Kulturális Negyedet, és 

ezzel alapvetően kulturális-városfejlesztési 

típusú funkciót hoztak létre. Megnyitása óta 

több mint 500 ezer látogatót vonzott és e lá-

togatói körnek 15–20%-a külföldi turista volt.  

Épülethasznosítás 

Több helyen technikatörténeti emlékparkok, 

műszaki-, technikatörténeti múzeumok, él-

mény-centrumok, élmény-bányák létesülnek, 

amelyek a turisták százezreit vonzzák. Ezek 

közül – a teljesség igénye nélkül – kiemelhető 

néhány jó példa. Magyarországon a 20. szá-

zad közepéig működő Ganz gyárhálózat két 

gyártelepe Millenáris Park kulturális központ-

ként működik. 

Az 1885-ben épült katakombák labirintu-

sából álló hálózat az egyik legnagyobb cseh 

ipari vívmánynak tekinthető, 1967-től itt mű-

ködik az Eco Technical Múzeum. A vezetett 

túrák során láthatóak homokcsapdák, üledék-

tartályok, egy mai napig működő szivattyú, 

megfigyelhető a szennyvíztisztítás folyamata. 

Tematikus utak 

Az ipar örökségek megjelennek a kulturális-

turizmus kínálatában, több esetben részei az 

Európa Tanács kulturális útvonalainak is.  

1999-ben jött létre az Ipari Örökségek Eu-

rópai Útvonala (ERIH), Európa legfontosabb 

ipari örökségeinek hálózata. A projekt célja, 

hogy érdeklődést keltsen az iparosodás közös 

európai öröksége és ennek 

fennmaradt nyomai iránt.  

A főútvonalat alkotó megál-

lók a látogatók számára von-

zó és történelmileg a legfon-

tosabb ipari örökség helyszí-

nek. Az útvonal átszeli az 

Egyesült Királyságot, Hollan-

diát, Belgiumot, Luxembur-

got és Németországot. 

Az Európai Vaskultúra Útja mozgalom 

(„Europäische Eisenstrasse”) összefogó szer-

vezete a CEITA (Cooperation of European Iron 

Trail Associations, magyarul Európai Vas Útja 

Egyesületek Együttműködése). Céljuk az ér-

deklődés növelése az európai vasgyártás érté-

kei iránt, a technikatörténeti ismeretek cseréjé-

nek elősegítése. Ehhez a mozgalomhoz 2001-

ben Magyarország is csatlakozott, közösen a 

szlovák, lengyel és erdélyi szervezetekkel.  

A program Kárpát-medencei bővítése lehető-

séget nyújt arra, hogy az itt élők a kulturális, 

tudományos és technikai örökségüket kölcsö-

nösen megismerjék. A Közép-európai Vaskul-

túra Útja 2007-ben létesült, hogy a bányászat-

hoz, a vasgyártáshoz és a kohászathoz kap-

csolódó európai ipari emlékeket összekösse.  

Magyarországot évszázadokkal ezelőtt 

„Európa vasszíveként” emlegették, ahol a ko-

hászati és vasgyártási hagyományok mélyen 

http://www.ruhrkunstmuseen.com/
http://www.ruhrkunstmuseen.com/
http://whc.unesco.org/en/list/371
http://www.zsolnaynegyed.hu/
https://www.millenaris.hu/
http://www.prague-guide.co.uk/the-eco-technical-museum/
http://www.erih.net/
http://www.erih.net/
http://culture-routes.net/news/central-european-iron-trail
http://culture-routes.net/news/central-european-iron-trail
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gyökereznek. Észak-Magyarország a rend-

szerváltás előtt a nagyipar, elsősorban a bá-

nyászat és kohászat fellegvára volt. Mára a 

Miskolcon és az Ózdon található két legna-

gyobb vasmű termelése megszűnt, a gyárakat 

bezárták, a tulajdonosi szerkezetük szétapró-

zott, hasznosításuk megoldatlan. Közel 20 

évvel ezelőtt néhány, a terület iránt elkötele-

zett szakember kezdeményezte az ipari örök-

ségek feltárását, megőrzését és bemutatható-

vá tételét. Ennek hatására 2008-ban megala-

kult a Közép-Európai Vaskultúra Útja Egyesület 

magyarországi tagozata. Céljuk az ipari örök-

ségek feltárása és megőrzése, a hagyományok 

őrzése, a termelés (részleges) visszaállítása, 

illetve a barnamezős területek hasznosítása. 

Következtetések, javaslatok 

A rendszerváltás óta az ipari épületek értékes 

részei elpusztultak Magyarországon, azon-

ban az emlékek megőrzésének egyedüli útja 

az lehet, ha nem bontják le őket. A finanszí-

rozás problémái a megsemmisülés szélére 

sodorhatják az ipartörténeti, műszaki múze-

umokat, miután a korábbi fenntartóikat, a 

gyárakat bezárták, részekre bontották vagy 

felszámolták, így nem volt, aki a fenntartá-

sukról gondoskodjon. Vannak olyan esetek, 

amikor az ipartörténeti múzeum vagy gyűj-

temény minden megpróbáltatást túlélve 

fennmaradt, ugyanakkor hiányoznak a to-

vábbi anyagi erőforrások. Ezekben az ipari 

épületekben nem minden esetben tudnak a 

közönség számára vonzó kiállításokat ren-

dezni és viszonylag alacsony az interpretáció 

színvonala. A történészek is kevés figyelmet 

fordítanak ma az ipar és a munkásság törté-

netére, ugyanakkor a munkásság történetét 

illetően megkezdődött egy jelentős mértékű 

pozitív irányú változás az elmúlt pár évben. 

Az ipari örökségek jelentős része hiányzik 

az eddigi építészeti értékfeltárásból is. A terü-

let teljes értékvizsgálata, számbavétele, nyil-

vántartása és annak hozzáférhetővé tétele 

ugyanakkor nagymértékben képes lenne elő-

segíteni a fennmaradásukat. Egy ilyen feldol-

gozás nem csak a nyom nélküli eltűnést aka-

dályozhatná meg, hanem elősegítené egy 

csaknem teljesen kihasználatlan történeti ér-

ték, nemzeti vagyonrész megőrzését és fej-

lesztési lehetőségeinek aktivizálását.  

A negatív tendenciák megszüntetésére az 

alábbi szakmai lépések szükségesek:  

 Az ipari örökségekért felelős állami 

szervezet létrehozása. 

 Munkaterv kidolgozása a veszélyezte-

tett ipari objektumok nyilvántartásának 

elkészítésére és az ipari értékek nyilván-

tartásba vétele.  

 Külön szabályozás még nincsen az ipari 

örökségekre vonatkozóan. Esetükben 

szükséges figyelembe venni, hogy az 

ipari kulturális örökség egy összetett je-

lenség, hiszen épületre, szerkezetre, 

gépekre, infrastruktúrára, technológiára 

stb. is kiterjed.  

 Annak tudatosítása, hogy az ipari örök-

ség egyben kulturális örökség, amelyet 

gazdasági célokra is lehet hasznosítani. 

Az épületen belül bármilyen funkció el-

képzelhető, de ha kívül meg tudjuk őriz-

ni ezeket az épületeket eredeti formá-

jukban, abban az esetben megőrizhetjük 

a jövő számára is. Komplex funkciókat is 

lehetne adni ezeknek az épületeknek 

(például új városközponti funkció). 

Olyan új gazdasági funkciókat, amelyek 

bevételeket hoznak, jövedelmet termel-

nek és munkahelyeket alakítanak ki. 

 Azoknak az információknak az össze-

gyűjtése és továbbadása, amelyek elő-

segítik egy adott ipari objektum bekap-

csolását a térség fejlesztésébe.  

 A kedvezőtlen tendenciák visszafordítá-

sára jó módszer az ipari örökség véde-

lem beillesztése az iskolai tanmenetbe. 

 A megőrzés érdekében meg kell terem-

teni, átjárhatóvá tenni a közigazgatási, a 

szakmai és a civil szféra közötti kapcso-

lódási pontokat, amelyek elősegítik a 

kommunikációt a témában érintett felek 

között.  

Dr. Tőzsér Anett  
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I.12. OFF TO SPAS – Egészségturisztikai Fejlesztés Nemzetközi Együttműködésben 

A Pannon Egyetem vezetésével, 2015 augusztusa és 2016 novembere között vizsgálta egy hétta-

gú nemzetközi konzorcium a senior korosztályok számára a főszezonon kívüli időszakban vonzó 

egészségturisztikai termék kifejlesztésének lehetőségét a közép-európai térségben.  

 

Az elöregedő társadalom kérdésköre világ-

szerte aktuális és számos tudományág által 

vizsgált terület. A termékek és szolgáltatások 

széles köre támogatja az idősebb korosztály-

ok egészséges és aktív életvitelét, köztük a 

turisztikai célú utazások. A turizmus pozitív 

hatásait elismerendő, az Európai Unió tevé-

kenységében is kiemelt szerepet kapnak az új 

termékek, újfajta turisztikai mobilitást célzó 

programok. Az EU által társfinanszírozott 

COSME program fő célja a főszezonon kívüli 

turisztikai célú utazások elősegítése. Ez hozzá-

járul az utazók életminőségének növeléséhez, 

továbbá támogatja a turisztikai kapacitások 

jobb kihasználtságát és az érintett úti célok 

vendégforgalmának egyenletesebbé tételét. 

Az Off to Spas projekt keretében létrejött 

új egészségturisztikai termék jelentős elméleti 

és gyakorlati tapasztalatokkal szolgálja a jö-

vőbeni fejlesztéseket.  

A projekt következtetései rávilágítottak az 

egészségturisztikai utazók/vendégek megér-

tésének, megismerésének kiemelkedő szere-

pére. Az egészségturizmus esetében a látoga-

tók szocio-kulturális háttere (például a saját 

országukban elérhető természetes gyógy-

tényezők köre, az azok iránti bizalom, illetve 

az egészséggel és az utazással szembeni atti-

tűdök) alapvetően befolyásolhatják az ez irá-

nyú, országhatárokon átnyúló mobilitást.  

A percepciók tekintetében jelentkező hiá-

nyosságok és az egyes úti célok ismerete 

(különösen a projektben érintett Kovászna 

megye /Románia/ esetében) szintén befolyá-

solja az új turisztikai kínálat várható sikerét.  

A meglévő potenciálok maximális kihasználása 

érdekében szükséges az általános turisztikai 

információk, vonzerők kommunikációja, ami-

hez az egészségturisztikai kínálat kapcsolódik.  

Az egészségtu-

rizmus fogalomköre 

az elmúlt évtize-

dekben számottevő 

változáson ment 

keresztül, az egés-

zséggel kapcsolatos 

turisztikai mobilitás 

egyre szélesebben 

értelmezhető, és az 

orvosi kezeléseket 

is magukban foglaló nemzetközi utazások is 

egyre népszerűbbek. Ennek ellenére az Off to 

Spas projekt – mint új balneológiai termék – 

tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazók 

számára az elsődleges hangsúly az élményen 

van, az egészség javulása, megőrzése inkább 

„mellékhatás”. Az érintett szolgáltatók, dön-

téshozók számára különösen nagy kihívást 

jelent, hogy a természetes gyógytényezők 

(például termálvíz, mofetta) jótékony hatásait 

például egy rövidebb tartózkodással járó uta-

zás során is bizonyítani, érzékeltetni tudják.  

A projekt keretében számos új együttmű-

ködés jött létre, azonban a jövőben még szo-

rosabb, még több szereplőt felvonultató há-

lózatokra, közös gondolkodásra van szükség 

az egészségiparban és a turizmusban érintet-

tek között. Ennek egyik területe lehet a 

gyógy-tényezők egészségre gyakorolt pozitív 

hatásait feltáró orvosi kutatások lebonyolítá-

sa, amit a turisztikai szereplők a saját marke-

tingkommunikációjukba hatékonyan be tud-

nak építeni.  

Az Off to Spas projekt eredményei a 

Pannon Management Review angol nyelvű 

szakmai folyóirat tematikus számában jelen-

tek meg.  

Dr. Sulyok Judit 

  

https://cosme.easme-web.eu/project/676737
http://pmr.uni-pannon.hu/
https://cosme.easme-web.eu/project/676737
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I.13. Mely borvidékeket radírozza le a térképről a klímaváltozás? 

Egy európai és ausztrál szakemberekből álló kutatócsoport érdekes megállapításra jutott. 

 

Évente több mint tíz milliárd dollárnyi veszte-

séget okoznak világszerte a bortermelőknek a 

különböző időjárási szélsőségek és természeti 

katasztrófák a földbirtokok károsodása, a ter-

meléskiesés és a profitveszteség révén. A ku-

tatásából kiderül, hogy nincs a világon olyan 

bortermelő vidék, amely ne lenne kitéve a 

fagyok, a jégesők, az áradások, a hőhullámok, 

az aszályok, az erdőtüzek, vagy épp a föld-

rengések veszélyeinek. A világ borvidékeinek 

globális kockázati indexét 131 országban, 

több mint 7500 borrégiójának tanulmányozá-

sát követően készítették el. 

A jégesők jelentik éves szinten az egyik 

legnagyobb természeti fenyegetést az európai 

bortermelők számára. A Franciaországhoz és 

Olaszországhoz hasonló bortermelő országok 

jelentős veszteségeket szenvedtek el az elmúlt 

öt évben a jégesők és fagykárok nyomán, de a 

világ különböző részein lévő borvidékeknek is 

legalább egy kiadós jégesővel számolniuk kell 

évente. Hatékony megoldást jelenthet a leg-

több esetben a problémára a védőháló. 

A földrengések évekre képesek tönkreten-

ni egész borvidékek infrastruktúráját. Még a 

legkisebb földmozgások is képesek arra, hogy 

az anyagi veszteségeken túl olyan felbecsülhe-

tetlen károkat okozzanak, mint egy borászat 

kóstolóhelyiségeinek, vagy egy ritka borgyűj-

teménynek az elpusztítása. A természeti ka-

tasztrófák a munkahelyek elvesztését és a tu-

rizmus visszaesését is okozhatják.  

A vizsgálat szerint a globális klímaválto-

zásnak pozitív és negatív hatásai is lesznek a 

bortermelésre. A kutatók előrejelzései szerint 

komoly elmozdulás várható a bortermelő 

vidékek elhelyezkedésében a bolygó északi és 

déli irányába egyaránt, míg az egyenlítőhöz 

közeli borvidékek egy része valószínűleg eltű-

nik. A brit, a kanadai és az észak-kínai borvi-

dékek valószínűleg jelentősen növelni fogják 

a termelést, folytatják a piaci részesedésük 

növelését és javítják a minőséget is, miközben 

a borászatok egy része feltehetőleg a ter-

mesztett szőlőfajták, vagy a szüret idejének 

megváltoztatásával fog alkalmazkodni a klí-

maváltozás hatásaihoz.  

A kutatás részletes eredményeit és a 

megoldási javaslatokat a Winerisk oldalán 

lehet elérni. 

Forrás: Turizmus Online 

A jégeső gyakoriságának eloszlása és annak intenzitása a világ borvidékein 

http://www.winerisk.com/
http://turizmusonline.hu/
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II. FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK  

II.1. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

A Kormány 2017 októberében fogadta el azt a dokumentumot, amely a turizmusban az elkö-

vetkező 13 év fejlesztési irányának keretrendszerét határozza meg. 

 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

(NTS 2030) az állami turizmusirányítás cél-

rendszerét és eszközrendszerét 2030-ig meg-

határozó alapdokumentum. Feladata, hogy a 

turisztikai szemléletváltás megalapozásával, a 

főbb beavatkozási pontok azonosításával, stra-

tégiai célok kijelölésével rövid, közép- és hosszú 

távon definiálja az állam feladatait az ágazat-

ban, illetve a célok eléréséhez megfelelő eszkö-

zöket, forrást és intézményrendszert rendeljen. 

A turizmus összetettsége, komplexitása 

miatt az NTS 2030 nem tér ki részletesen va-

lamennyi termék, desztináció, marketing és 

értékesítési irány, horizontális szempont 

elemzésére és ezek egyedi céljainak azonosí-

tására, de ernyőként szolgál minden olyan 

későbbi alstratégia és program számára, ahol 

az egyes területek fontossága, összetettsége 

indokolja. A jövőben elkészülő termékstraté-

giák, desztinációs beavatkozási programok, 

ágazati fejlesztési programok, valamint a 

konkrét, egyedi projektek illeszkedése is elen-

gedhetetlen az NTS 2030 céljaihoz, támogat-

niuk kell azok megvalósulását.  

Az NTS 2030 szakpolitikai dokumentum, 

mely illeszkedik a hazai és uniós fejlesztéspo-

litikai dokumentumok rendszerébe, és támo-

gatja a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 

foglalt célkitűzések elérését. Az NTS 2030 

kiemeli az állami turizmusirányítás új szemlé-

letét és irányát, részletesen bemutatja a 

desztinációs alapú megközelítést és az új 

szemléletű attrakciófejlesztési, alapinfrastruk-

túra-fejlesztési logikát. 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami 

feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény a tu-

risztikai fejlesztések fókuszát az egyedi attrak-

ciókról a turisztikai térségekre helyezi át, ki-

mondva, hogy Magyarország turisztikai poten-

ciáljának növelése a turisztikai desztinációkban 

rejlik. Olyan komplex turisztikai élménycsoma-

gok biztosításában, menedzselésében és piacra 

juttatásában, amelyek jelentős keresletbővülést 

jelentenek az adott területeknek. Az állami 

turizmusirányítás feladata a desztinációs logika 

értelmében az egyes desztinációk lehatárolása, 

azokra egyedi beavatkozási programok kidol-

gozása, az egyedi élménnyel azonosítható 

desztinációkhoz pedig önálló márkák, márka-

profilok felépítése és menedzselése. 

A desztinációs megközelítést kiegészítő új 

szemléletű attrakciófejlesztési és alapinfrast-

ruktúra-fejlesztési logika biztosítja a fejlesztett 

attrakciók gazdasági-társadalmi-környezeti 

fenntarthatóságát, továbbá a látogatók szá-

mára minőségi élményt biztosítását. Kijelöli 

továbbá az attrakciófejlesztések irányát és 

főbb tartalmi követelményeit akkor, ha az 

attrakciófejlesztés desztináción belül, illetve ha 

azon kívül történik. A Stratégia kiemelten 

foglalkozik az állami turizmusirányítás új, 

integrált intézményrendszerének bemutatásá-

val és az állam turizmusban betöltött szerepé-

nek meghatározásával. 

A Stratégia helyzetelemző része részlete-

sen foglalkozik a magyar turizmus helyzetének 

alakulásával, azonosítja a legfontosabb tren-

deket, erőforrásokat. Vizsgálja az információk 

rendelkezésre állását, a forrásfelhasználást és 

a jogszabályi környezetet is, azonosítja a szük-

séges stratégiai beavatkozások irányát. 

A turisztikai ágazatot meghatározó straté-

gia a hivatástudatra helyezi a hangsúlyt: „azért 

dolgozunk, hogy megoszthassuk Magyarország 

iránti szeretetünket”. A vízió megfogalmazza a 

közösségeink és értékeink védelmét is, mely-

ben a határ menti magyarlakta területek né-

 

http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf
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pessége együtt gondolkodik az anyaország-

ban tevékeny turisztikai szakemberekkel, hogy 

erősödhessen közöttük a szakmai kapcsolat. 

Továbbá kiemeli azt is, hogy a magyarországi 

turizmus jelentősen hozzájárul a nemzettudat 

formálásához. A belföldi és külhoni, magyar-

lakta területekre irányuló turizmus növekedé-

sének és elért magas bázisának egyik alapja az 

a tudatos utazói döntés, amely a hazai növe-

kedést, Magyarország és a magyarok erősödé-

sét szolgálja.  

A turizmusban és vendéglátásban dolgo-

zók feladata, missziója: „elmesélni Magyaror-

szág történetét, és a turizmus fejlesztésén ke-

resztül biztosítani az ország gyarapodását”. 

Hiszen a turizmus nemcsak a turisták számára 

jelent élményt, hanem a benne dolgozók 

számára is, hiszen talán egyik foglalkozás sem 

kínál ennyi alkalmat arra, hogy újra és újra 

rácsodálkozzunk saját nemzeti értékeinkre, 

Magyarország szépségeire, nemzetünk ered-

ményeire és sikereire, és megosszuk azokat 

másokkal. 

Az NTS 2030 eszközrendszere hét pilléren 

és öt horizontális beavatkozási területen 

nyugszik. A hét pillér közül az első a Kisfaludy 

Turisztikai Fejlesztési Program, mely a hazai 

turisztikai kínálat minőségének javítását, tér-

beli és időbeni koncentrációjának csökkenté-

sét, az egységes térségi szemléletet a jöve-

delmezőségi szempontok, illetve társadalmi- 

gazdasági-környezeti fenntarthatóságának ér-

vényesítése mentén kívánja biztosítani.  

Az NTS 2030 eszközrendszerének hét pillére:  

A. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 

B. Stratégiai márkakommunikáció, célzott 

marketingkommunikációs kampányaktivi-

tás és értékesítés 

C. Elhivatott szakemberek, visszahívó ven-

dégszeretet 

D. Megbízható adatok, mérhető teljesítmény 

E. Transzparens, kiszámítható szabályozás 

és ösztönzés  

F. Iránymutatás és együttműködés 

G. Identitás és kötődés 

A Stratégia célrendszerét horizontális beavat-

kozási területek teszik teljessé: 

 Együtt-élő turizmus 

 Családbarát turizmus 

 Hozzáférhető turizmus 

 Érthető turizmus 

 Digitális turizmus 

A Stratégia eszközrendszerét mindazon 

beavatkozások jelentik, amelyeket az állami 

turizmusirányítás a jövőben tervez megvaló-

sítani azért, hogy a Stratégiában foglalt célo-

kat elérje. Ezek az eszközök az alábbi főbb 

csoportokba sorolhatók:  

1. fejlesztéspolitikai, tervezési és támogatási 

eszköztár, 

2. marketingkommunikációs eszköztár, 

3. értékesítési eszköztár, 

4. képzéshez, oktatáshoz, szemléletformá-

láshoz kapcsolódó eszköztár, 

5. kutatási eszköztár, 

6. szabályozási eszköztár, 

7. horizontális célok megvalósítását támo-

gató eszköztár. 

Az NTS 2030 megvalósításához a 2030-ig 

terjedő időszakban előirányzott, jelenleg is-

mert és tervezett fejlesztési források: 

 574,6 milliárd forint hazai költségvetési, 

 262,18 milliárd forint uniós fejlesztési 

forrás. 

A NTS 2030 céljait és eszközrendszerét 

egy animációs kisfilm is bemutatja. 

A Stratégia megvalósításának kiemelt sze-

replője az állami turizmusirányítás csúcsszerve, 

a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely koordi-

nálja a 2018-ig kialakításra kerülő kiemelt tu-

risztikai térségek szervezeteinek munkáját. 

Márkagondnokságok jönnek létre a térségi 

fejlesztő cégek, az Ügynökség és a helyi sze-

replők (önkormányzatok, TDM szervezetek) 

együttműködése révén. Célja a stabil, műkö-

dőképes szervezetek, együttműködési platfor-

mok kialakítása, melyek hosszú távon képesek 

biztosítani a térségi szemlélet és a desztinációs 

beavatkozási logika érvényesülését a fejleszté-

sek és a marketingkommunikáció terén. (bcs) 

http://kisfaludyprogram.hu/page_kisfaludy_program.html
http://kisfaludyprogram.hu/page_kisfaludy_program.html
https://www.youtube.com/watch?v=z2SMD46JzZY
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II.2. Digitális Turizmusstratégia Ausztriában 

Az Osztrák Szövetségi Gazdasági Minisztérium, a Gazdasági Kamara és osztrák nemzeti turisz-

tikai marketingszervezet (Österreich Werbung), valamint az ausztriai turisztikai szakma össze-

fogásával 2017 őszére elkészült az Osztrák Digitális Turizmusstratégia. Ausztria turizmus- és 

szabadidő-gazdasága számára a digitalizáció terén útmutatóul szolgáló stratégiai dokumen-

tum három nagyobb célkitűzés és 22 beavatkozási terület mentén kívánja a turisztikai ágazatot 

a digitális kihívásokra felkészíteni és a világ élvonalába hozni. A stratégiához 2020-ig évente 5 

millió euró pótlólagos forrást is rendel a szövetségi gazdasági tárca.  

 

A 40 oldalas dokumentum bevezetője leszö-

gezi, hogy egy olyan világban élünk, amikor a 

globalizáció és a hálózatosodás jelensége 

feltartóztathatatlan, az emberek kommuniká-

ciós- és információszerzési szokásai gyökere-

sen átalakulóban vannak. Ez a változás termé-

szetszerűleg kihat a turisták tájékozódási, fog-

lalási gyakorlatára, az utazás előtt, alatt, illetve 

után tapasztaltak megélésének és az élmé-

nyek megosztásának módjára is. Ezek, a gyak-

ran a digitális térben (is) lejátszódó folyama-

tok a turizmusban eddig bevált üzleti model-

leket alakítanak át, megváltoztatják a szolgál-

tatási folyamatok során generált hozzáadott 

értékek súlyát és minőségét. Ami azonban a 

jövőben sem változik, az az emberek kikap-

csolódásra, változatosságra, egymás között 

történő interakciókra való igénye, amely to-

vábbra is a helyváltoztatással járó turizmus 

egyik hajtóereje marad. A digitális átalakulás 

óriási kihívás, de egyben hatalmas lehetőség is, 

hogy Ausztria minőségi turizmus területén 

meglévő adottságait és elért sikereit, valamint 

az erre alapuló erős turisztikai brandet a digi-

tális térben tovább erősítsék. További cél, 

hogy a potenciális turisták számára az Auszt-

ria által nyújtott turisztikai szolgáltatásokat 

fáradtság nélkül hozzáférhetővé tegyék.  

„A digitális térből kinyerhető adatvagyon ügyes 

felhasználásával a jövőben először nyílik lehe-

tőség arra, hogy a turistával folyamatos és 

közvetlen 1to1 kapcsolatot alakíthassunk ki” – 

olvasható a Digitális Turizmusstratégia doku-

mentumának bevezetőjében Petra Stolba, az 

Österreich Werbung vezérigazgatójának gon-

dolata. A szakmai anyag alkotói a digitális 

transzformáció/átalakulás fogalmával írják le a 

fent vázolt társadalmi- és gazdasági változás 

jelenségét, amelyet 5 tényezőre bontanak az 

alábbiak szerint: 

1. Hálózatosodás: a hálózatok, digitális közös-

ségek kialakulása a meglévő hierarchiák 

lebontását, átalakítást hozzák magukkal.  

A turizmus területén ez a szolgáltatók, a 

desztinációs szervezetek és az osztrák – 

turisztikai intézményrendszerben megha-

tározó – tartományok eddigi gyakorlatá-

nak megváltoztatását igénylik. 

2. A vendégek új szerepben: a jövőben az él-

ményközpontúság, az élmények láncba 

szervezése a „customer journeys” teljes 

szakaszára érvényes lesz, a vendég/turista 

a folyamatnak közvetlen alakítójává válik, 

amely a szolgáltatókkal való személyes és 

partneri kapcsolatot feltételez. 

3. Adatgazdaság: a jövőben a digitális térben 

keletkező hatalmas adatvagyon elemzése 

alapján szükséges a döntéseket meghozni, 

a szolgáltatói ajánlatokat ezek alapján ki-

dolgozni, amely a „hasra ütésszerű“ gon-

dolkodásra épített eljárások végét jelenti, a 

szolgáltatások az adatelemzések által egy-

re inkább személyre szabottak lesznek. 

4. Open Innovation: az innovációs ciklusok 

lerövidülnek, egyre több eljárás szolgálja a 

fogyasztó kényelmét, a szolgáltatók koo-

perációja fokozódik, a digitalizáció által a 

korábban versenyképtelen kis struktúrával 

tevékenykedő vállalkozások is alkotólag be 

tudnak kapcsolódni a piaci folyamatokba. 

5. Sercvice 4.0: a szolgáltatások fogalma és 

karaktere megváltozik, a jövőben a turiz-

mus területén minden személyre szabot-

tabb, komplexebb és információintenzí-

https://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
http://www.wko.at/
https://www.austriatourism.com/
https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Documents/DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE_barrierefrei.pdf
https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Documents/DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE_barrierefrei.pdf
http://www.austriatourism.com/
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vebb lesz, mint ahogy azt az eddig az ana-

lóg világban megszokhattuk.  

Az Osztrák Digitális Turizmusstratégia 

részletes SWOT-elemzést is tartalmaz, mely a 

veszélyek, kockázatok elemzése mellett feltárja 

a lehetőségeket. Az ausztriai turizmus erőssé-

gét a természeti- és kulturális élet sokszínűsé-

gében és a magas minőségi szolgáltatásokban 

látják, amely a kedvező ár-értékkel párosulva, 

a digitalizáció nyújtotta lehetőségek miatt a 

jelenleginél nagyobb piacot és erősebb piaci 

jelenlétet biztosíthat az osztrák turizmusgaz-

daság számára. A gyengeségek mentén olyan 

témák és jelenségek kerültek felsorolásra, mint 

az adminisztrációs terhek nagysága, az elapró-

zott szolgáltatói szerkezet, vagy a szolgáltató 

személyzet körében folyamatosan jellemző 

munkaerőhiány. A szélessávú ultragyors inter-

netellátás problémáját is itt tárgyalják az ösz-

szeállítás szerkesztői, amire a jövőben adandó 

válasz, hogy a nagyvárosokon kívüli NGA-

minőségű (next generation access) szolgálta-

tások mielőbbi kiépítésére szükség van, 

amelyről az intézkedési tervben külön pontok 

rendelkeznek.  

Az osztrák szakmai útmutató a fentiek 

alapján három stratégiai célt határoz meg, 

amelyek köré összesen 22 pontos intézkedési 

terv párosul, amelyek a konkrét teendőket és 

felelősöket rögzítik. A digitális változás ösz-

tönzése elnevezésű stratégia célt olyan intéz-

kedések végrehajtásával kívánják megvalósí-

tani, mint például a online foglalási portálok-

tól (OTA) való függőség csökkentése. Ezáltal 

visszaszerezhető az ezen portálok és felhasz-

nálási felületek számára ingyenesen „átadott” 

információk és adatok sokasága, így növelhe-

tő a nemzeti önrendelkezés mozgástere.  

E célkitűzés megvalósításával szisztematiku-

san fölépíthető a Smart Data im Tourismus 

elnevezésű központi adatbázis, amely a mar-

ketingakciók és személyre szabott szolgálta-

tásfejlesztés páratlan lehetőségét kínálja majd. 

Az első célkitűzés köré összesen kilenc intéz-

kedési pontot csoportosítottak.  

A turisztikai szolgáltatók innovációs erejé-

nek növelése című stratégia célkitűzéseinek 

elérését további öt intézkedés szolgálja, ame-

lyek közül jelentőségét tekintve a tudásmeg-

osztás gyakorlatának kidolgozását és a jó gya-

korlatok elterjesztésének ösztönzését szüksé-

ges kiemelni. Ezen elvárásokhoz, feladatokhoz 

szorosan kapcsolódik a bürokráciacsökkentést 

szolgáló elképzelések megvalósítása, amely-

hez vezető lépéseket kettő további intézkedési 

pont tartalmazza. E fejezetben foglalkozik a 

stratégia a támogatáspolitikai és finanszírozási 

kérdésekkel is, miszerint a digitális startupok a 

jelenlegi banki gyakorlat szerint nem hitelké-

pesek, mivel a legtöbb esetben nincsenek meg 

a bankgaranciára fedezetet nyújtó vagyon-

elemeik. Erre megoldásként a crowdfunding 

eljárások elterjesztését látják a stratégia készí-

tői, amelynek kivitelezésében, illetve a már 

meglévő jó gyakorlatok elterjesztésében az 

Osztrák Turizmusbanknak szükséges úttörő 

szerepet vállalni.  

A fennmaradó 8 darab beavatkozási pont 

azon intézkedéseket tartalmazza, amelyek a 

turisztikai munkaerőpiacon kívánják a szüksé-

ges szaktudást és ismereteket terjeszteni.  

A kompetenciák és eljárások című stratégiai cél 

elérését szolgálják az e fejezetpontban felsorolt 

feladatok. A munkaerőpiacon például a train 

the trainer programok megvalósítása, a meglé-

vő tanterveknek és gyakornoki programoknak 

a digitális piachoz jobban igazodó átdolgozása 

szolgálja a harmadikként jegyzett stratégiai cél 

elérését. A szaktudás terjesztését a következő 

években valamennyi ausztriai tartományokat 

érintő Tourismusmarketing 4.0 munkacímű 

roadshow megvalósítása is szolgálja.  

Az Osztrák Digitális Turizmusstratégia do-

kumentumának a jól strukturáltsága, szakmai 

megalapozottsága és az összeállítást övező 

szakmai konszenzus mellett erőssége, hogy 

az elméletinek tűnő célkitűzéseket és intéz-

kedési terveket részletező fejezetpontjai mel-

lett mindenütt megjelennek a gyakorlati 

szempontok is. Ennek informatív és olvasmá-

nyos formáját választották a szerkesztők, mi-

https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Documents/DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE_barrierefrei.pdf
http://www.oeht.at/home/
https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Documents/DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE_barrierefrei.pdf
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vel fejezetpontonként az osztrák turisztikai 

élet ismert és elismert szakértői, a stratégia 

kidolgozásában résztvevő véleményformálók 

ismertetik a témával kapcsolatos meglátásai-

kat, gyakorlati tapasztalataikat és jövőre vo-

natkozó elképzeléseiket. Ennek köszönhetően 

a dokumentum nemcsak hasznos iránytű, 

pontos feladatterv az ausztriai turizmus digi-

tális jövőjének sikeréhez, hanem érdekes ol-

vasmány, nélkülözhetetlen tanulmány is egy-

ben. A digitális világ útvesztőiben való eliga-

zodást az összeállítás végén szereplő glosszá-

rium külön segíti, amely a munkaanyagot 

különösen felhasználóbaráttá teszi. 

Az Osztrák Digitális Turizmusstratégia kö-

rüli szakmai összefogást és a professzionálisan 

megkomponált összeállítást jól szemlélteti a 

stratégia bemutatásának az utolsó részletig 

alaposan megtervezett körülménye is. A 2017. 

szeptember 11-12. között Ausztria leginnovatí-

vabb városában, Linzben gyűlt össze az osztrák 

turisztikai szakma több mint 400 képviselője, 

hogy megvitassák a frissen prezentált munka-

anyagot. A két nap során az UNESCO City of 

Media Arts címet viselő Linz város három 

szimbolikus helyszínén folyt a szakmai konfe-

renciával és gyakorlati workshopokkal övezett 

Osztrák Turizmusnapok elnevezésű digitális 

„turizmuscsúcs”, amely a legújabb technológi-

ák és trendek turisztikai ágazatra való hatását 

járta körül. Nemzetközi előadók a jövőkutatók, 

informatikai és technológiai szakértők köréből 

kerültek ki, akik a mesterséges inteligencia (AI), 

blockchain technológia, connectid mobility, VR 

és augmanted reality (AR) kiberbiztonság és 

adatvédelem témák mentén tekintettek a jö-

vőbe. A kétnapos konferencia egyben része 

volt az Ars Electronica Festivalnak, amely 1000 

kiállítóval és fellépővel a szó szoros értelmében 

a jövő városává alakította Linzet, ahol a feszti-

vál ideje alatt az elektronikus zene és digitális 

találmányok széles keresztmetszete mutatko-

zott be. Az Osztrák Turizmusnapok kiemelt 

eseménye, egyben csúcspontja volt a VOEST 

Alpin acélművek látogatóközpontjában Harald 

Mahrer szövetségi gazdasági miniszter prezen-

tálásban bemutatott, a fentiekben ismertetett 

Digitális Turizmusstratégia. 

Az Osztrák Turizmusnapok programjáról, 

előadásairól további beszámolók és doku-

mentumok ITT találhatók. Rövid, német nyel-

vű kis videó a turizmuscsúcs két napjának 

eseményeiről ITT nézhető meg. 

Kovács Balázs 

 

II.3 Turizmusfejlesztési stratégia Szlovéniában 

A turizmus fenntartható fejlődését támogató stratégiájában a szlovén kormány célul tűzte ki az 

ország turizmusból származó bevételének növelését, annak érdekében, hogy 2021-re elérje a 

3,7–4 milliárd eurót. 

 

Szlovéniát évente átlagban négymillió turista 

látogatja meg és 11 millió vendégéjszakát tölt 

ott. Terveik szerint a vendégek számát 5–5,5 

millióra és a vendégéjszakák számát 16–18 

millióra szeretnék növelni. A stratégia további 

célja a turisták tartózkodási idejének növelése, 

ami jelenleg 3,1–3,4 nap. A stratégia szerint 18-

22 ezer felújított és új kiadó szoba létrehozását 

is tervezik, amelynek fele szállodai szoba lesz. 

Fejlesztik az alpesi és a mediterrán térséget, a 

pannonrégiót – a gyógyfürdők, valamint a fő-

város turizmusát, továbbá a térségek turisztikai 

infrastruktúráját, javítják a személyzet felké-

szültségét, a természeti és kulturális erőforrá-

sokat, és támogatást kapnak a kis- és közép-

vállalkozások. A szlovén fejlesztési bank (SID) 

300 millió eurós turisztikai fejlesztési progra-

mot hirdet. A turizmusban teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók számát 8 ezerről 

12 ezerre akarja növelni a kormány. 

A stratégia a turisztikai ágazat konszolidá-

ciójával és privatizációjával is foglalkozik. (bcs) 

Forrás: Turizmus Online 

https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Documents/DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE_barrierefrei.pdf
http://www.linztourismus.at/
http://www.cityofmediaarts.at/
http://www.cityofmediaarts.at/
https://www.tourismustage.at/fotos-videos/
https://www.aec.at/festival/
https://www.tourismustage.at/
https://www.tourismustage.at/fotos-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=eZIZvIKFOgQ
http://turizmusonline.hu/
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II.4. A Limes jegyében fejlődhet a Duna-menti turizmus 

Magyarország számára a nemzetközi turizmus piacán kivételes lehetőséget kínál a Duna mentén 

található összefüggő, térségeken átnyúló római és nem római alapú turisztikai kínálat. 

 

A Magyar Limes Szövetség előkészítő munká-

jának köszönhetően mára kézzelfogható közel-

ségbe került Magyarország számára, hogy a 

Római Birodalom egykori tartományának, Pan-

noniának a Duna mentén húzódó határa, a 

Limes az UNESCO világörökség része lehessen 

2019-re. 

Az érintett terület 417 kilométer hosszú, a 

magyar rész az osztrák határtól egészen Köl-

kedig és turisztikai vonzerőben Pécsig nyúlik, 

amelynek a legerősebb a kínálata a térségben. 

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa 

Pannonica UNESCO világörökségi státusza 

rendkívüli gazdasági élénkülést hozhat a tu-

rizmus fellendülése által, amennyiben egy 

egymásra épülő, minden turisztikai ágat be-

vonó, egységesített kínálatot sikerül kialakíta-

ni.  

A Magyar Limes Szövetség elkészítette a 

Duna-Limes program egységbe foglalt turiz-

musfejlesztési koncepcióját. A koncepció 17 

kiemelt projekt esetében hozamszámítások-

kal évi 478 000 látogatót és 102 új munkahe-

lyet vetít előre, a tágabb elképzelés realista 

számításai további 182 projektet nevesítenek, 

amelyek évi 2,7 millió látogatót és 390 mun-

kahelyet prognosztizálnak, mely a turizmus 

multiplikátor hatásával még tovább bővülhet. 

A program térségszervező erejét tekintve 

sokak kapcsolódását várja. Ebben az alábbi 

tábla nyújt segítséget és támpontot az ér-

deklődőknek.  

Elkészült az összetett keresővel működő 

A Duna Magyarországon – Pannonia Rejtett 

Kincsei weboldaluk, mely összegyűjti a cél-

terület vonzerőit és szolgáltatóit. Az egyik 

legfontosabb céljuk, hogy ne csak a fővá-

rosban koncentrálódjon a turizmus, hanem 

a világörökség által érintett területeken, azok 

vonzáskörében. Ezzel a térség a világ egyik 

legnagyobb összefüggő világörökségi akció-

területévé válhat, amelyen megjeleníthető, 

értékesíthető minden, ami érték. (bcs) 

Forrás: Magyar Limes Szövetség 

http://www.ripapannonica.hu/
http://online.fliphtml5.com/uovt/vndq/
http://www.ripapannonica.hu/magyar/infok.php?id=15
http://online.fliphtml5.com/uovt/fqzs/#p=1
https://www.danubetourism.eu/hu/
https://www.danubetourism.eu/hu/
http://www.ripapannonica.hu/
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II.5. Elérhetőek a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázati felhívásai 

A Program törekvése, hogy az egyes turisztikai élményelemek láncba rendezését ösztönözze a 

kiemelt desztinációkban (szálláshelyeket az attrakciókkal, attrakciókat egymással). Ezzel köz-

vetlenül növelhető az élménypontok tömege, amely hosszabb tartózkodási időt és magasabb 

vendégköltést eredményez a kiemelt fejlesztési térségekben. 

 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 

jelentőségét mutatja, hogy egyik alappillére a 

kormány által elfogadott Nemzeti Turizmus-

fejlesztési Stratégia 2030-nak, amelynek ki-

emelt célja a minőségi élménykínálat létreho-

zása a hazánkba érkező külföldieknek és a 

belföldi turistáknak.  

A támogatási konstrukció feltételrendsze-

re elősegíti a hazai szállásadók gazdasági 

működésének fehérítését, átláthatóságát és 

támogatja új munkahelyek kialakítását az 

ágazatban. A prog-

ram az uniós támo-

gatások mellett je-

lentős hazai költség-

vetési forrásokra is 

épít, így a hagyomá-

nyos beavatkozási 

területeken (kiemelt 

attrakciófejlesztés) 

túl olyan területeken 

is alkalmazható (pl. 

szálláshelyfejlesztés), amelyekre a 2014-2020-

as uniós tervezési időszak pályázati konstruk-

ciói keretében uniós fejlesztési forrás nem 

biztosítható. A konstrukció keretein belül 

2030-ig közel 300 milliárd forint értékű beru-

házás valósulhat meg, összköltségéből 150 

milliárd forint finanszírozását a kormány 

2030-ig hazai költségvetési forrásból, vissza 

nem térítendő támogatás formájában bizto-

sítja. 

A konstrukció célja a szolgáltatási színvo-

nal emelése, a tematikus szolgáltatások ka-

pacitásának növelése, valamint új szolgálta-

tások bevezetéséhez kapcsolódó infrastruk-

turális beruházások elősegítése, oldva a sze-

zonalitásból fakadó egyenetlenségeket, a 

helyi turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz 

illeszkedve. A fejlesztéseknek köszönhetően 

mintegy 20%-os árbevétel növekedés prog-

nosztizálható a megújult szálláshelyeken. 

A kereskedelmi szálláshely támogatási 

konstrukció további célja az adófizetési morál 

javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók 

számának és bérszínvonaluk növelése. 

A felhívás keretében a támogatási kérel-

mek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. 

március 18-ig tart. Ezen időszak alatt a támo-

gatási kérelmek értékelése folyamatosan tör-

ténik. A Magyar Turisztikai 

Ügynökség a támogatás-

kezelő. A bírálati szem-

pontok között kiemelten 

szerepet kap a hosszú 

távú turisztikai és pénz-

ügyi fenntarthatóság, a 

beruházás turisztikai szük-

ségessége és a minőség-

javulás kritériumrendszere.  

A program részeként 2017 tavaszán jelent 

meg a Balatoni strandok fejlesztését célzó 

támogatási konstrukció, melynek segítségével 

38 település 55 önkormányzati strandja több 

mint 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. Ennek folytatása lesz 

a balatoni strandok gasztronómiai kínálatának 

megújítása. 2017 végén volt elérhető a Bala-

ton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 

található élményparkok fenntartható fejleszté-

sére a Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesz-

tési Konstrukció.(bcs) 

Forrás: Kisfaludy Program 

 

http://kisfaludyprogram.hu/page_kisfaludy_program.html
http://kisfaludyprogram.hu/page_kisfaludy_program.html
http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf
http://kisfaludyprogram.hu/vendors/171031/felhivas_2017_10_30.zip
http://kisfaludyprogram.hu/news-small-5.html
http://kisfaludyprogram.hu/news-big-5.html
http://kisfaludyprogram.hu/news-big-5.html
http://kisfaludyprogram.hu/news-small-6.html
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III. INNOVÁCIÓ, INNOVATÍV ÉS JÓ PÉLDÁK, GYAKORLATOK  

III.1. 2017 tíz leginnovatívabb városa 

Az Innováció európai fővárosa cím 2017. évi pályázatán a dán Aarhus városa, Berlin, Kop-

penhága, Helsinki, Nizza, Párizs, Tallinn, a finnországi Tampere, Tel-Aviv és Toulouse került be 

a legjobb tíz közé. Közülük 2017. november 7-én Lisszabonban egy „webes csúcstalálkozón” 

nevezték meg a nyertest. 

 

Az Európai Bizottság 2017 márciusában har-

madik alkalommal hirdette meg a versenyt.  

A polgárok új és innovatív kezdeményezéseire 

épülő kísérletezésre leginkább kész, a lénye-

ges társadalmi kihívásokra adott lehetséges 

megoldások tesztelését felvállaló városok 

kapják meg „az innováció fővárosa” címet.  

Az Innováció európai fővárosa címre min-

den legalább 100 ezer lakossal rendelkező 

város pályázhat. A városoknak be kell mutat-

niuk, hogyan valósították meg az innovatív 

koncepcióikat, milyen módon vonták be ter-

veik elfogadásába és megvalósításába a lako-

sokat és azt, hogy az innovatív projektek vég-

rehajtása hogyan erősíti a helyi ökoszisztémát. 

 

2017-ben a francia főváros nyerte el az év 

leginnovatívabb városának járó 1 millió eurót, 

hogy a város innovatív tevékenységének és 

projektjeinek megvalósítására fordítsa.  

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint 

az Európai Unió az európai tudományos és 

innovációs fejlődést segítő Horizont 2020 

keretprogramjában az elismeréssel a francia 

főváros fenntartható innovációs stratégiát 

díjazta. 

A verseny nyertese először, 2014-ben Bar-

celona, majd 2016-ban Amszterdam volt. (bcs) 

Forrás: Turizmus.com 

European Commission 

III.2. Innováció a hotelszektorban 

A mai felgyorsult világban lassan alapszintű elvárás, hogy bárhol is vagyunk, online kapcsolatban 

álljunk a külvilággal, sőt a különböző eszközeink is képesek legyenek egymással kapcsolatba lépni. 

 

Számos hozzáadott értékkel bír, ha a szállodá-

ba érkezés pillanatától egészen távozásig egy 

személyre szabott, minden igényt kielégítő, 

akár interaktív rendszer segíti a kikapcsolódá-

sunkat, a munkánkat vagy a személyzettel való 

kapcsolattartást.  

Megoldások már léteznek arra, hogy a 

vendég okoseszközét integrálhatja a hotel 

rendszeréhez, és ezen keresztül egyszerűen 

tud például ételt, italt vagy akár szolgáltatást 

rendelni. Jelentősen növeli a vendégek elé-

gedettségét és megkönnyíti a szálloda mun-

káját is ez a fajta megoldás. A hotel tv és 

front office rendszere így könnyedén össze-

kapcsolható, és a vendég bármikor hozzáfér-

het a számára releváns információkhoz, ak-

tuális számlájához.  

A vendég kezében lévő okos-

eszközök képesek kommunikálni 

ezzel a rendszerrel, így oda-vissza 

lehet tartalmat megosztani a tévé-

vel. Ezen kívül a hotelnek bármikor 

lehetősége van személyes üzene-

teket küldeni a vendégek részére a 

tévé képernyőjén keresztül. 

Egy ilyen szolgáltatás bevezetése nem 

csupán a szálláshely ismertségét növeli, ha-

nem csökkentheti az üzemeltetés költségeit, 

és pár éven belül komoly versenyelőnyt is 

jelent, amikor egy okoshotelszoba már nem 

extra kényelmi igény, hanem alapelvárás lesz 

a vendégek részéről. (bcs) 

Forrás: Turizmus.com 

 

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm?pg=2014
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm?pg=2014
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm?pg=2016
https://turizmus.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4363_en.htm
https://turizmus.com/
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III.3. A közösségi médiáé a jövő a turizmusban is 

A közösségi média mindent megváltoztat, a B2B üzletmenettől a termékfejlesztésig és a dizájnig, és 

még csak a folyamat kezdetén tartunk. A legfőbb szabály: jelen lenni folyamatosan. 

 

Egy turisztikai hírportálon megjelent interjú azt 

fejteti ki, hogyan tudnák hatékonyan használni 

a tour operatorok, a szabadidős tevékenysé-

gek és turisztikai nevezetességek képviselői a 

közösségi médiát, megújítva ezzel tevékeny-

ségüket és fejlesztve márkájukat. 

A közösségi hálózatok ma már egyre na-

gyobb szerepet játszanak a turisták döntési 

folyamatában. Ezeken az oldalakon való jelen-

lét kulcsfontosságú, ugyanakkor a leghatéko-

nyabb és legolcsóbb marketing formula lehet. 

A közösségi média hatékony, de önma-

gában nem csodaszer. Posztokkal és lájkokkal 

sok embert el lehet érni, de sok esetben 

szükség van ma még a hagyományos fizetős 

médiára is, a kettő együtt lehet eredményes. 

Ugyanakkor ma már kihagyhatatlan, hogy 

jelen legyünk a közösségi médiatérben, fo-

tókkal és videókkal, amelyeket majd az em-

berek megosztanak egymással, így gerjesztve 

ismertségünket. Élni kell a hashtag-ek adta 

lehetőséggel és rögtön fel kell ajánlani 

wifikapcsolatot a turistáknak, üzleti partnere-

inknek. Hatékony lehet egy 360 fokos videó 

készítése is, amely sok embert ért el a legki-

sebb befektetéssel, mely megoldás még vi-

szonylag újnak számít. 

A legnagyobb hiba, amit ma elkövethet 

valaki a közösségi médiában, ha nincs aktívan 

jelen és nem követi a legújabb trendeket.  

A kiszemelt célcsoporttal való állandó kapcso-

lattartás nagyon fontos. Ez sok munkával jár, 

de meghozza a gyümölcsét. (bcs) 

Forrás: Turizmus.com 

III.4. Keress témát, keresd a helybélit  

Az új turisztikai trendek jellemzője a tudatosság. Ez nem arról szól, hogy lecsapunk a legnagyobb 

arányú kedvezményt kínáló akciókra, és rögvest megrendeljük, hanem átgondoljuk, hová, miért is 

kelünk útra és hogyan töltjük el a szabadságot. 

 

A trenddiktálók egyik tipikus választása az 

ökoturizmus, ami azt jelenti, hogy keresik a 

környezetvédelemben élen járó zöld szállo-

dákat. Ebbe az is belefér, hogy olyan ételt 

rendelnek, ami helybéli alapanyagokból ké-

szült, és nem szállították azt ezer kilométere-

ken keresztül, mielőtt az asztalra került. Taxi-

zás vagy buszozás helyett inkább sétálnak, és 

úgy keresik fel a látnivalókat. A skandináv 

országokban egyre többen fordulnak a tema-

tikus utak felé. Ilyen téma lehet a borászat 

vagy a gasztronómia, de akár sörgyárak vagy 

más italfélék készítésének lelőhelye. 

Az úgynevezett next class irányzatok jel-

legzetessége, hogy nem feltétlenül fapadoson 

utaznak, hanem ennél egy fokkal kényelme-

sebb osztályon. Ha all inclusive mellett dönte-

nek, akkor ezt is tematikusan választják, és 

olyan helyet választanak, ahol a terülj, terülj 

asztalkámat a saját igényeikre szabhatják, 

legyen az diétás, paleo, vega és vegán, laktóz 

vagy gluténmentes, esetleg csak olyan fogá-

sokat kínálnak nekik, amelyek pár kilométeren 

belüli nyersanyagokból készülnek.  

Ugyancsak kedveltek azok az utak, ame-

lyek bizonyos korosztályoknak szólnak, így 

speciális igényeikkel nem zavarják vagy tartják 

fel a többi utastársat. Például csak akadály-

mentesített helyeket keresnek fel, mert nehe-

zebben mozognak. Ennek egyik régóta ismert 

válfaja, amelyik külön választja a gyerekzsivaj-

tól és rohangálástól hangos, illetve a csende-

sebb ottlétet ígérő helyeket. 

Forrás: Turizmus.com 

https://turizmus.com/
https://turizmus.com/
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III.5. Ha látni akarja, utazzon oda! 

Tilos fotót készíteni egy kis svájci faluban, Bergünben. A község így akarja elkerülni, hogy boldog-

talanok legyenek azok, akik épp nem lehetnek a festői környezetben. 

 

Bár valójában egy jól átgondolt reklámkam-

pány része, a tilalom valódi az 500 lelket 

számláló településen, ahol az új szabályról 

döntöttek. Bizonyított tény, hogy a nyaraláso-

kon készült szép képek boldogtalanná teszik a 

közösségi média azon felhasználóit, akik ép-

pen nem tartózkodnak az adott helyen. 

Bergünben fokozottan fennáll ez a veszély, 

mert az 1400 méteres tengerszint feletti ma-

gasságban, az Albula folyó völgyében fekvő 

falu különösen festői környezetben fekszik. 

„Nem szeretnénk a községen kívül lévőket 

fotókkal elszomorítani, ezért meghívjuk őket, 

inkább személyesen látogassanak el Bergün-

be” – mondja a község vezetője. 

A törvényt be is tartatják Bergünben: aki 

az előírásba ütköző cselekedetet hajt végre, 

annak öt frank (1400 forint) pénzbüntetéssel 

kell számolnia. A pénzt teljes mértékben az 

Albula-völgy védelmére fordítják. 

A sajtó kérésére sem küldenek a faluról és 

a környékről készült fotót, és a közösségi ol-

dalaikról is eltávolították a felvételeket, hama-

rosan a honlapjukról is eltűnnek a képek. 

Forrás: Turizmus Online 

III.6. Intelligens bőröndcímke városnéző tippekkel 

Az egyik európai légitársaság egy praktikus eszközzel kedveskedik azoknak az utasoknak, akik 

szeptemberben látogatják meg a Holland fővárost. 

 

Valószínűleg a Hollandiába látogató turisták 

kedvence lesz a beszélő turis-

takalauz, a KLM CareTag.  

A különleges tervezésű, hely-

szín-érzékeny eszközöket 

offline GPS modullal és be-

szédszoftverrel szerelték fel, 

így akár a városi sétálgatás vagy biciklizés 

közben is a legpontosabb utasításokat és ja-

vaslatokat kaphatják a használók. 

A holland légitársaság csapata több mint 

100 praktikus és igazán amszterdami tippet 

gyűjtött össze, és töltött fel az intelligens 

bőröndcímkék állományába. A hasznos javas-

latok mellett számos olyan személyes ötletet 

is tartalmaz a rendszer, mint például: hol tud-

nak biciklit és csónakot bérel-

ni, hol kóstolhatnak nagyon 

finom helyi ételeket ingyen, 

vagy hol találkozhatnak látvá-

nyos street art alkotásokkal. 

Az elmúlt néhány évben 

Amszterdam hihetetlen gyorsasággal vált a 

világ egyik legnépszerűbb turistacélpontjává. 

Januárban az ide látogatók száma meghaladta 

az egymillió főt, becslések szerint azonban ez 

a szám 2025-re akár 30%-kal is emelkedhet.  

A limitált kiadású KLM CareTageket kizáró-

lag 2017 szeptemberében tudják ingyenesen 

megrendelni azok az utasok, akik Amszter-

damba repülnek. Az intelligens bőröndcímkék 

kezdetben csak angol nyelven lesznek elérhe-

tőek, a légitársaság idei tervei között azonban 

szerepel a kínai, a portugál, a német és az 

orosz nyelvek bevezetése is. 

Forrás: Turizmus.com 

http://turizmusonline.hu/
https://turizmus.com/
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IV. HÍREK, SZAKIRODALOM 

IV.1 Hírek 

A fenntartható turizmus fejlesztésének nemzetközi éve volt 2017 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a „Fenn-

tartható turizmus a fejlődésért nemzetközi 

évének” nyilvánította ezt évet. Döntésével a 

nemzetközi turizmus jelentőségét, kiváltképp 

az emberek közötti megértés elősegítésében 

játszott szerepét ismeri el. A nemzetközi tu-

rizmus révén fokozottan ráirányul a figyelem a 

különböző civilizációk gazdag örökségére, 

nagyobb megbecsülésben részesülnek az 

eltérő kultúrák értékei és ezáltal a béke is erő-

södik a világban. 

A nemzetközi év célja, hogy felhívja a fi-

gyelmet a fenntartható turizmus szerepére a 

döntéshozók és a nagyközönség körében, 

egyúttal minden érintettet arra sarkalljon, 

hogy együttműködésük által a turizmus pozi-

tív változások elősegítője legyen. Az év során 

számos esemény foglalkozott világszerte ez-

zel a témával. 

A Fenntartható Turizmus Nemzetközi Éve öt 

kulcsterületen mutatta be a turizmus szerepét: 

1. Inkluzív és fenntartható gazdasági növe-

kedés 

2. Társadalmi integráció, foglalkoztatás, a 

szegénység csökkentése 

3. Hatékony erőforrás-felhasználás, környe-

zetvédelem és klímaváltozás 

4. Kulturális értékek, sokszínűség és örökség 

5. Kölcsönös megértés, béke és biztonság 

Az ENSZ turisztikai szerve kapta a megbí-

zást arra, hogy lebonyolítsa a nemzetközi év 

eseményeit, és együttműködjön a különböző 

nemzetközi szereplőkkel. Ebből az alkalomból 

egy honlapot hoztak létre, amelyen a témával 

kapcsolatos anyagok és a tematikus évhez 

kapcsolódó események elérhetők. 

Forrás: TRAVEL. ENJOY. RESPECT. 

 

A kulturális örökség európai éve 2018 – a közös európai identitás megőrzéséért 

 

A kulturális örökség fontos szerepet tölt be 

napjainkban, egyrészt erősödik a kulturális 

sokszínűség az európai társadalmakban, más-

részt hozzájárul a gazdasághoz, a munkahely-

teremtéshez és növekedéshez. Az Európa 

Parlament arról döntött, hogy 2018 a kulturá-

lis örökség európai éve legyen. 

A kulturális örökség európai évének fő 

célja, hogy felhívja a figyelmet Európa törté-

nelmi múltjára, értékeire, a kulturális örökség 

kínálta lehetőségekre, és egyúttal erősítse az 

európai identitástudatot. 

A Kulturális Örökség Európai Éve kereté-

ben nekünk is lehetőségünk van a 2018-ra 

tervezett kulturális örökség vonatkozású prog-

ramok országos és európai népszerűsítésére.  

A tematikus év magyarországi megvalósí-

tását a Miniszterelnökség és az Emberi Erő-

források Minisztériuma közösen koordinálja.  

A jelentkezési lapot és a tájékoztatót innen 

lehet letölteni. 

Az európai év keretében az Unió népsze-

rűsíteni fogja a kulturális sokszínűséget és a 

párbeszédet a különböző kultúrák között, 

valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a kul-

turális örökség gazdasági szempontból is 

hozzáadott értéket jelent a kulturális és krea-

tív ágazatokban. 

Forrás: Magyarország Kormánya 

Európai Parlament 

 

http://www.tourism4development2017.org/
http://www.tourism4development2017.org/news/2017-is-the-international-year-of-sustainable-tourism-for-development/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170407STO70800/a-kulturalis-orokseg-europai-eve-2018-a-kozos-europai-identitas-megorzeseert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170407STO70800/a-kulturalis-orokseg-europai-eve-2018-a-kozos-europai-identitas-megorzeseert
http://www.kormany.hu/download/3/87/31000/171018_Jelentkezési%20lapv_KÖEÉ2018.docx
http://www.kormany.hu/download/4/87/31000/2018KOEE_Tajekoztatolevel.pdf
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/hir/kulturalis-orokseg-europai-eve-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170407STO70800/a-kulturalis-orokseg-europai-eve-2018-a-kozos-europai-identitas-megorzeseert
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Budapest a The New York Times 2017-es listáján 

 

Megjelent a The New York Times online kia-

dásának a „52 Places to go in 2017” („52 hely, 

ahová el kell menned 

2017-ben”) című cikke, 

amelyben a világ számos 

izgalmas helyszíne közül 

Budapestet, és budapesti 

vendéglátóhelyeket is 

kiemelnek a szerkesztők. 

A The New York Times 

online hasábjain Budapes-

tet egy élénk, vonzó, fiatalos lendületű metro-

polisznak mutatják be, ahol az újhullámos 

vendéglátóhelyeken 

kívül kiemelik a magyar 

tervezők ékszereit, 

design boltok termé-

keit is. A teljes cikk itt 

olvasható. 

 

Forrás: Turizmus.com 

 

Sharing economy 

 

Az UNWTO vezetői szerint tudomásul kell 

venni, hogy az internetes platformok átrajzol-

ták a turizmus szinte minden területét, ez el-

len harcolni nem érdemes, sőt, nem is lehet, 

viszont el kell érni, 

hogy szabályozottan, 

a professzionális szol-

gáltatókkal valamilyen 

összhangban működ-

jön ez a gazdaság. Az 

UNWTO egyértelmű-

en állítja, hogy már 

régen nem beszélhe-

tünk közösségi gazda-

ságról, hanem csak kőkemény üzletről, 

amelynek viszont nincsenek kellően szabályo-

zott keretei. A technológia nyújtotta lehető-

ség úgy tűnik, felülírt minden korábbi, írott 

vagy íratlan szabályt, s ez komoly veszélyeket 

is hordoz magában, mert szinte semmilyen 

fogyasztóvédelmi feltételt nem teljesítenek 

ezek a szereplők. 

A megosztáson alapuló gazdaság képvise-

lete érdekében 2017 tavaszán megalakult a 

magyar Sharing Economy Szövetség. 

A szövetség célja, hogy elősegítse a kö-

zösségi gazdaság hazai fejlődését, támogassa 

a magyarországi közösségi szolgáltató vállal-

kozások működését, illetve a megfelelő sza-

bályozási környezet kialakítását. Emellett a 

közösségi gazdaság modell működésének és 

előnyeinek bemutatásán 

is dolgozik a szervezet, 

továbbá aktív szerepet 

kíván betölteni a digitá-

lis kompetenciák és a 

pénzügyi kultúra fejlesz-

tésében is. Magyaror-

szágon már tucatnyi 

közösségi gazdasági 

modellen alapuló vállal-

kozás működik, amelyek lényege, hogy ma-

gányszemélyek meglévő felesleges erőforrá-

saira építenek üzletet vagy közösséget. 

Céljuk egy olyan szakmai platform létre-

hozása, mely elősegíti a közösségi gazdaság 

fejlődését azáltal, hogy: 

1. szakmai támogatást nyújt az iparágban 

működő szervezetek számára, 

2. szorosabbá teszi köztük az együttműkö-

dést, 

3. kapcsolatot tart fenn és szakmai anyagok-

kal támogatja a szabályozók munkáját. 

Forrás: Turizmus.com 

http://www.nytimes.com/interactive/2017/travel/places-to-visit.html?place=budapest&_r=0
http://turizmus.com/
http://www.sharingeconomy.hu/
https://turizmus.com/
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Az UNWTO etikai bizottsága is foglalkozott az utas véleményekkel 

Az online minősítések és vélemények ma főszerepet játszanak a turizmusban. Ma már a turiz-

mus ipart soha nem látott mértékben befolyásolják a fogyasztói negatív és pozitív vélemények, 

kérdés persze, hogy ezek mennyire reálisak. 

 

A harmadik UNWTO nemzetközi etikai konfe-

rencia 2017. április végén ajánlásokat foga-

dott el Krakkóban a turistavéleményeket tol-

mácsoló, időközben óriási hatalomra szert 

tett elektronikus oldalakat illetően. A konfe-

rencia a szakma etikai normáival, szabályaival 

és kereteivel foglalkozott, és az egyik fő célja 

az volt, hogy erősítse az európai turisztikai 

együttműködés és megértést, mindezt össz-

hangban az Európai Bizottsággal. 

A krakkói konferencia fő témái a digitális 

platformokon olvasható osztályozások, minő-

sítések és vélemények voltak, melyeket a 

Tripadvisorral, a Minube-val és a Yelppel 

együttműködve tárgyaltak meg. Mindenki 

tisztában van vele, hogy a minősítések és a 

vélemények manapság erős fogyasztói kritikát 

fogalmaznak meg, de a turisztikai szakma 

nem lehet meg a piac eme fontos szereplői-

nek munkája nélkül. 

A turizmus világszerte érvényes etikai kó-

dexe (GCET) a turisztikai fejlesztéseknél is 

kulcsszerepet játszik. Kormányoknak, az egész 

utazási ipar szereplőinek, önkormányzatoknak 

és maguknak a turistáknak határozza meg 

ebbéli magatartását, miközben környezetvé-

delmi szerepet lát el, valamint védi a világ kul-

turális örökségét. 2011 óta összesen 513 cég 

és szakmai szervezet 69 országból csatlakozott 

a nemzetközi turisztikai etikai kódexhez. 

Forrás: Turizmus.com

Miskolc lett a „Marketing Fővárosa” 

A Magyar Marketing Szövetség 2017 tavaszán is kiosztotta a Városmarketing gyémánt 2017 

szakmai elismerést. Miskolc lett a „Marketing Fővárosa”, összesen hét gyémántot kapott. 

 

A díjra összesen hét kategóriában lehetett 

pályázni, a címekért huszonhat város hetven-

hat pályázattal indult.  

Miskolc elnyerte a Marketing főváros 2017 

címet is, mivel a legtöbb gyémántot gyűjtötte 

idén. A díj alapítói szerint a jó városmarketing 

tevékenység pozitív hatással van az ott élők 

mindennapjaira és a városok megítélésére, 

valamint felhívja a figyelmet a városok fejlesz-

tésében a marketingtevékenység fontosságára. 

Miskolc város és programjai össze-

sen hét gyémántot vihettek haza, a 

turisztikai projektek – a Miskolci helyi 

termék program és a Miskolci Mosoly-

program – mellett díjazták a Herman 

Ottó Múzeum táncos videójához kap-

csolódó tevékenységet, a város új 

imázskiadványait és filmjét valamint az 

októberi megemlékezésekhez kötődő 

aktivitásokat. 

Forrás: Turizmus Online 

Magyar Marketing Szövetség 

https://turizmus.com/
http://www.varosmarketingdij.hu/#dijazottak
http://www.varosmarketingdij.hu/#nevezes
http://www.varosmarketingdij.hu/palyazati-kategoriak
https://www.hellomiskolc.hu/
http://turizmusonline.hu/
http://www.marketing.hu/hirek/783-miskolc-lett-a-marketing-fovarosa-2017-ben
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Turisztikai imagefilmek versenye 

2017-ben Indonézia imagefilmje lett a közönségnyertes 

 

A UNWTO által alapított People's Choice 

közönségdíjon, kétévente arról szavazhat a 

közönség, hogy mely desztinációnak van a 

legjobb turisztikai imázsfilmje. A szervezet 

felkérte az összes tagállamot, hogy vegyenek 

részt a verseny közösségi médiában való 

népszerűsítésében.  

A turisztikai világszervezet 2017 szeptem-

beréig gyűjtötte a közönségszavazatokat a 63 

ország videójáról. Ebben az évben a Magya-

rországról készült film nincs a jelöltek között. 

Az UNWTO Tourism Video Competition olda-

lon volt elérhető a jelöltek listája, most már a 

nyertes Indonézia mellett a földrészenkénti 

díjazottak listája is látható az oldalon.  

Forrás: Turizmus Online 

 

IV.2 Szakirodalom 

Turizmusmarketing 

Hiánypótló szakkönyv jelent meg a turizmusmarketingről. 

 

A veszprémi székhelyű Pannon Egye-

tem Gazdaságtudományi Karának tá-

mogatásával most megjelent kötet a 

magyar nyelven elérhető turisztikai 

szakkönyvek közül elsőként foglalko-

zik kizárólag a turizmusmarketinggel. 

A Marketing és Turizmus szakkönyv-

sorozat ikertagjaként publikált kötet 

abban kíván útmutatót adni, hogyan 

lehet a marketingből, ezen belül a 

szolgáltatásmarketingből jól ismert 

tudást, a turizmus sajátosságait figye-

lembe véve alkalmazni.  

A Lőrincz Katalin és Sulyok Judit 

szerzőpáros által szerkesztett kiadvány 

nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a tu-

rizmus aktuális helyzetéhez igazodva, a ma-

gyarországi viszonyokat szem előtt tartva átte-

kinti a turizmusmarketing teljes folyamatát. 

A kötet a turizmusmarketing jelenlegi, él-

ményorientált helyzetének bemutatásával 

indít, majd a fogyasztók, vagyis a potenciális 

utazók megismerése következik. A marketing 

szerves részét képező termékfejlesztés után az 

olvasók az árképzés, az elosztási csatornák, 

majd a kommunikáció, promóció területébe 

nyernek bepillantást, külön fejezet tárgyalja a 

turizmusban is kiemelt reklámot és közönség-

kapcsolatokat (Public Relations), valamint a 

monitoringot, végül a turizmusmarketing jö-

vőjével zárul a könyv.  

A 16 fejezetből álló kötet egyaránt szól a 

jövő turisztikai szakembereinek és oktatóik-

nak, valamint a turizmusban és a marketing-

ben dolgozóknak. Az elméleti ismereteket 

számos hazai és nemzetközi példa illusztrálja.  

http://lmd.unwto.org/unwto-tourism-video-competition-2017
https://www.youtube.com/watch?v=TT8J3wUX_YY
https://www.youtube.com/watch?v=TT8J3wUX_YY
http://turizmusonline.hu/
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Turizmusmarketing esettanulmányok II. 

A 2017 őszén megjelent kötet a turizmusmarketing legfontosabb témakörei szerint csoportosított 

húsz esettanulmányt tartalmaz. 

 

A Turizmusmarketing esettanulmányok tan-

könyv első kötete 2010-ben jelent meg az 

Akadémiai Kiadó gondozásában. 

A könyv elkészítésével a szerzők 

célja az volt, hogy interdiszcipli-

náris megközelítéssel feldolgoz-

ható, aktuális tárgykörű esetta-

nulmányokat adjanak a turizmus 

és a marketing szakon hallgató 

diákok kezébe. Az oktatók és a 

hallgatók visszajelzései alapján az 

esettanulmányok szemináriumi 

keretek közötti feldolgozása je-

lentősen támogatta a diákok 

elemző és szintetizáló készségét, 

valamint több tudományterület 

szempontjait együttesen figye-

lembe vevő problémamegoldó 

kompetenciáját. 

A kötet elején a turizmusmarketing egyik 

újabb irányzata, a posztmodern turizmusmar-

keting kerül a fókuszba. Ezt követik a szállás-

helyek, majd az utazási irodák szolgáltatásai-

val kapcsolatos, valamint a desztináció-

turizmus sarkalatos kérdé-

seit elemző esettanulmá-

nyok. A kötetben ezután a 

fesztiválturizmusra, a tér-

ségi turizmusfejlesztésre 

és az oktatásturizmusra 

helyeződik a hangsúly. A 

tankönyvben tárgyalt két 

utolsó témakör, az egés-

zségturizmus, valamint a 

technológiai alapú és 

technológiával támogatott 

turizmus, az előző kötet-

hez képest újdonságnak 

számít, hiszen a korábbi 

kötetben ezek a témakö-

rök még nem kerültek bemutatásra. Az eset-

tanulmányok szakmai tartalma – az első kö-

tethez hasonlóan – gyakorló szakemberek 

munkáját is támogathatja. 

 

Pannon Management Review – Balaton a fókuszban  

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara gondozásában megjelent angol 

nyelvű szakmai folyóirat legfrissebb számának fókuszában a Balaton és térsége áll.  

 

A tanulmányok számos témát 

ölelnek fel. Ennek megfelelően 

– a Balaton mint turisztikai 

desztináció bemutatását – kö-

vetően az olvasók bepillantást 

nyerhetnek a 2017-ben 20 éves 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság tevékenységébe, a 

Balaton térség piachelyi sajá-

tosságaiba, illetve az idegen-

forgalmi adó aktualitásaiba. E 

mellett külön írás foglalkozik a 

kis- és középvállalkozások szá-

mára nyújtott támogatásokkal 

és a turisztikai szereplők kö-

zötti együttműködési hálóza-

tokkal. A folyóiratban helyet 

kapott továbbá a Pannon 

Egyetem helyi érték megőrzé-

sére irányuló tevékenysége, és 

a – számos balatoni témájú 

tanulmánynak is helyet adó – 

Hungarian Geographical Bulle-

tin folyóirat ajánlója is.   

A kiadvány ingyenesen letölt-

hető az Egyetem honlapjáról. 

 

http://www.gtk.uni-pannon.hu/pmr-2/
http://pmr.uni-pannon.hu/
http://pmr.uni-pannon.hu/
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