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1. BEVEZETÉS 

 

Mottó: „A világ egy könyv; 

   aki otthon marad, 

   csak egy oldalt olvas el.” 

     Ágoston  

 

 Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a turizmus. Mindamellett, hogy az 

emberek számára fontos szükségletté vált a rohanó életből való kiszakadás legalább 

egy pár nap erejéig, a vidék megőrzésében és fenntartásában is fontos szerepet játszik 

ez az ágazat. A multifunkcionális mezőgazdaságban a termelés mellett egyre nagyobb 

feladattá válik a természeti értékek megőrzése és feltárása a városból érkezők 

számára, amely, egyben kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséget is teremt a vidék 

lakóinak és, ezáltal segíti a helyben maradásukat. 

 Gazdaságilag is fontos szerepet töltenek be a tercier szektor ágazatai, ezen belül 

az idegenforgalom is, amely a foglalkoztatásban folyamatosan növeli arányát, 

valamint a hozzáadott érték szempontjából is jelentős eredményt mutat fel. Tudni 

kell, azonban, hogy a turizmus nem képes megoldani valamennyi hátrányos helyzetű 

térség problémáját, de sok esetben nyújt segítséget a vidéki emberek számára, akik 

kezükbe véve életüket tenni akarnak a megélhetésükért. Így válhat a turizmus egy-egy 

térség húzóágazatává. 

 A nemzetközi turisztikai szervezetek adatai is igazolják az idegenforgalmi szektor 

térhódítását, amelyek szerint 2004-ben a nemzetközi turistaérkezések száma 11%-kal-

, a turizmusból származó bevétel, pedig 10%-kal növekedett átlagosan összesen a 

Világon. A bevételek több mint 52%-át Európa realizálta. Az egy nemzetközi 

turistaérkezésre eső bevétel 660 eurót tett ki, Európában 630 eurót. A Közép- és 

Kelet-Európát felkeresők átlagosan 290 eurót költöttek személyenként. Magyarország 

a nemzetközi turistaérkezésekben a tizenkettedik helyen áll, míg a turisztikai 

bevételek esetében a negyvennegyediken. Ezeken az arányokon a jövőben javítania 

kell hazánknak, amelyet a minőség előtérbe helyezésével érhet el. A 2002-es év 

turisztikai forgalmának csökkenését követően folyamatos növekedés tapasztalható. 
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2005-ben a vendégek száma 5%-kal-, a vendégéjszakák aránya, pedig 2%-kal 

növekedett az előző évhez viszonyítva. A szállodák forgalma egyenes arányban 

emelkedett a csillagok számával.  2005-ben a turizmus GDP-hez való közvetlen 

hozzájárulása 4,2%-ot-, teljes (közvetlen és közvetlen) hozzájárulása, pedig 9,3%-ot 

tett ki. Ez az arány a nemzetközi turisztikai szervezetek előrejelzései alapján 2015-re 

14%-kal fog növekedni mindkét esetben. A közvetlen foglalkoztatás tekintetében a 

2005-ös évi 5,5%-ot 6,1%-ra prognosztizálják 2015-re, a közvetett foglalkoztatás 

aránya, pedig 8,9%-ról 10,3%-ra emelkedik majd. 

 A kereslet pontos felmérésével és a fogyasztók szükségleteinek kielégítésével, 

valamint tudatos fejlesztéssel és arculat-kialakítással kell megcélozni és szegmentálni 

a piacot. A vonzerőket élővé és interaktívvá kell tenni. A deviza-külföldi vendégek 

mellett fontos a belföldi vendégek megbecsülése és számának növelése is.   
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

 

A dolgozat célja, hogy primer kutatás keretében felmérje a kistérségbe 

potenciálisan vonzható turisták körét, és szegmentálva őket javaslatot tegyen a 

célcsoportok számára ajánlható termékcsomagokról. 

 Célja, továbbá, hogy szekunder vizsgálat nyomán feltárja a turizmus környezeti-, 

társadalmi-kulturális- és gazdasági hatásait, valamint területfejlesztési kapcsolódási 

pontjait és az Európai Unió idegenforgalmának jellemzőit, jövőbeli tendenciáit.  

 A dolgozat statisztikai adatok felhasználásával elemzést kíván nyújtani a 

kaposvári kistérség társadalmi-gazdasági helyzetéről és területfejlesztési szempontú 

turizmusának jelenlegi állapotáról, valamint, célja, hogy a jövőbeli fejlesztési 

koncepciók kidolgozásához támpontot szolgáltasson. 

A disszertáció bizonyítani kívánja, hogy a kistérség turizmusa húzóágazattá 

válhat megfelelő fejlesztés esetén.    
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1. Definíciók 

 

 A disszertáció fejezeteinek részletes tárgyalása előtt fontos az alapfogalmak 

tisztázása, hogy a továbbiakban ne merüljenek fel kétségek a használt definíciók 

értelmezése és jelentése kapcsán. Az értekezésben előforduló fogalmak 

megtalálhatóak az 1. mellékletben. 

 

3.2. A turizmus kialakulása 

 

 Már az ókortól ismeretesek a nem mindennapi tevékenységekhez kötődő 

utazások, a későbbiekben, azonban a turizmus csak a kiváltságosok számára volt 

elérhető. A modern idegenforgalom kialakulása csak a XVIII. század végére, az ipari 

forradalmak utáni időszakra tehető, hiszen az iparosodással, a polgáriasodással és az 

urbanizációval alakultak ki azok a rétegek, amelyek rendelkeztek az utazáshoz 

szükséges feltételekkel, vagyis szabadidővel, diszkrecionális jövedelemmel és 

motivációval (Lengyel, 1994; Theobald, 1994). A modern turizmus a XX. században 

még nagyobb teret nyert és mára már tömegjelenséggé vált. Ehhez hozzájárult a 

közlekedés robbanásszerű fejlődése és a második világháború előtt a fizetett 

szabadsághoz való jog törvényerőre emelkedése is (Holloway, 1994). 

 A turizmus interdiszciplináris jellegét már Przeclawski is megfogalmazza 1993-as 

művében, ahol e tevékenységet egyszerre tekinti gazdasági-, társadalmi- és kulturális-

, valamint pszichológiai jelenségnek (Przeclawski, 1993). Az idegenforgalom számos 

más ágazattal is szoros kapcsolatban áll, amely megnehezíti az elemzést. A turizmus 

társadalomtudományi megközelítésével rengeteg publikáció foglalkozik. Cohen igen 

széles körben értelmezi; szinte kifogyhatatlan a meghatározásokban: 

kommercializálódott vendégszeretet, demokratizálódott utazás, modern szabadidős 

tevékenység, a hagyományos zarándoklat modern formája, az alapvető kulturális 

motívumok kifejeződése, egy idegen kultúra átvételének a folyamata, valamint az 

etnikai kapcsolatok egy típusa Cohen, 1984). Egy évvel későbbi munkájában a 
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turizmust már játékként definiálja (Cohen, 1985). A már korábban említett 

Przeclawski publikációjában emberi viselkedésformaként jelenik meg a meghatározás 

(Przeclawski, 1993). Amíg Nash, Crick, Bystrzanowski, Jafari és Gergely írásaiban 

csak általános megfogalmazás található a turizmus fogalmára (az imperializmus- és a 

hagyományos zarándoklat egy formája, valamint változást előidéző tényező) (Nash, 

1989; Crick, 1996; Bystrzanowski, 1989; Jafari, 1989; Gergely, 1992), addig 

Greenwood és McKercher már a kultúra áruvá válásának, valamint iparágnak nevezi 

a tevékenységet (Greenwood, 1989; McKercher, 1993). Ez utóbbi szerzők tehát már 

komplexen közelítik meg a témakört, munkáikban burkoltan ugyan, de már 

megjelenik a turisztikai termékek kialakítására vonatkozó utalás. Böröcz szabadidős 

migrációként értelmezi az idegenforgalom jelenségét (Böröcz, 1996). Cohen 

megfogalmazásai több elemző véleményével megegyeznek, a játék kifejezés 

Graburnnél is megjelenik, a zarándoklat MacCannellnél és Allcocknál, az etnikai 

kapcsolatok van den Berghénél, valamint a neokolonializmusként való értelmezés 

Krippendorf munkáiból is kitűnnek (Graburn, 1989; MacCannell, 1976; Allcock, 

1988; van den Berghe, 1980; Krippendorf, 1986). 

 

3.3. A turizmus és környezete 

 

 A turizmus rendszerszemléletű vizsgálatára két modell alkalmazható. Kaspar 

klasszikus- és a svájci turizmus koncepció modellje (Tasnádi, 2002). 

 Kaspar modellje az idegenforgalom alaki oldalát mutatja be a környezethez való 

sokoldalú kapcsolaton és az alrendszerek belső viszonyán keresztül. Hátránya, hogy a 

kapcsolatok jellegére, terjedelmére vonatkozó információkat nem tartalmaz, itt, 

azonban nem is ez a cél, sokkal inkább csak a legfontosabb elemek bemutatása. A 

turizmust nyílt rendszerként kezeli, amelyből kiemeli a környezet fejlődésre irányuló 

hatását. Az ágazat fölérendelt rendszerei közül a gazdasági, a társadalmi, a 

technológiai, a politikai és az ökológiai környezetet elemzi. Az idegenforgalom belső 

kapcsolataiból alanyi és tárgyi alrendszereket különít el, amely utóbbin belül kiemeli 

a turisztikai fogadóhelyeket, szervezeteket és az üzleti vállalkozásokat (Kaspar, 

1992). 



 9 

 A svájci turisztikai modell szemben Kasparéval kiegészül a rendszer 

irányításának elemzésével. Krippendorf, Kramer és Müller munkájában jelenik meg 

ez a funkció, amelyen belül tárgyalják a direkt és indirekt turizmuspolitika, a 

társadalmi és a jogi normák, a turisztikai beruházások, valamint a fogyasztói kiadások 

befolyásoló hatását (Krippendorf et al.  1989). A svájci mintában a társadalmi, a 

gazdasági és a természeti környezeti hatások egymástól függő alrendszerei jelennek 

meg. A gazdasági tényezők között a turisztikai piac keresleti és kínálati oldalát is 

elemzik. 

 A turizmusra, tehát - a már korábban említett multiszektorális jellegéből adódóan 

- számos környezeti hatás hat. Ezek a következőképpen csoportosíthatók: 

• természeti, 

• társadalmi- és kulturális, valamint 

• gazdasági környezeti hatások. 

 

3.3.1. Természeti környezeti hatások  

 

 A természeti környezet és a turizmus kölcsönhatásának fontossága az elmúlt pár 

évtizedben került a figyelem középpontjába, hiszen sok helyen tudatosult az 

idegenforgalom akadálytalan fejlődésének ökológiai következménye. „Kérlek, 

gyertek, de ne túl gyakran.” (Scowant idézi Edwards, 1987, pp. 85.) „Kérlek, addig 

ne látogassátok meg Hawaiit, amíg nem mentettük meg, ami maradt.” (Cohen, 1978, 

pp. 227.) Nem kiegyensúlyozott kölcsönhatásról van tehát szó; a turisztikai ágazat 

jobban profitál a természeti környezetből, mint fordítva.          

 Számos szerző az embert állítja a rendszerszemlélet középpontjába, ez tükröződik 

vissza Marosi et al. munkájából is, ahol Pécsit idézik: „A környezet tehát a természeti 

és társadalmi közegek és folyamatok kölcsönhatásának eredményeképpen alakult ki és 

fejlődik tovább. …A tájat tehát természeti és társadalomtörténeti kategóriaként, 

ember-centrikusan kell tekinteni és értékelni.” (Marosi et al., 1984, pp. 13.) A 

közvetlenül vett fizikai környezet minőségének vizsgálatára hívja fel a figyelmet az 

OECD kiadványa is (OECD, 1980), amelyben a fizikai környezet alatt nemcsak az 
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atmoszférát, a litoszférát, a hidroszférát és a bioszférát értik, hanem az emberi 

(gazdasági és társadalmi) tényezőket is (Liu et al., 1987). 

 A turizmus fizikai környezetének definícióját elsőként Cohen fogalmazta meg 

(Cohen, 1978), majd később ugyanez a felosztás visszaköszön Gunn munkáiból is 

(Gunn, 1994). Két csoportot alakítottak ki, amely megegyezik a WTO 1983-as 

álláspontjával: 

• természeti erőforrások: a természetes vizek és azok élővilága, a szárazföldek 

flórája és faunája, a talaj, a geológiai képződmények, a klíma és az 

atmoszféra. 

• kulturális erőforrások: a történelmi helyek/helyszínek, az egyéb örökségek, a 

kézművesség, a hagyományok, a szervezetek és a települések.  

 Az OECD 1980-as, a turizmus hatásait részletesen elemző munkájában a 

környezet fogalmát a következőképpen osztotta fel (OECD, 1980): 

• természeti, 

• épített és 

• kulturális környezet. 

Ugyanez a tanulmány hat olyan, a környezet megóvására irányuló tevékenységekhez 

kapcsolódó paradoxonra hívja fel a figyelmet, amely még ma is számos ország és 

régió turizmusának esetében igaznak bizonyul: 

1. amíg a turizmus fejlődése ugrásszerű volt, addig az idegenforgalom kutatása, 

hatásainak vizsgálata alig fejlődött; 

2. ha egy területről jelentős mennyiségű információ áll is rendelkezésre, azon 

információk megbízhatósága és hitelessége kétséges; 

3. a turizmus által leginkább érintett területek/országok a legkevésbé készek a 

hatások kezelésére (ma ez a megállapítás az új, divatos turisztikai fogadóhelyekre 

érvényes); 

4. ha az adott terület turisztikai szervezetei erősek, akkor a környezetvédelmiek 

gyengék és fordítva; 

5. bár a népszerű területek régiókba sorolhatók, a lényeges döntések nemzeti szinten 

születnek; 
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6. a visszafordíthatatlan hatások esetében figyelhető meg a legkevésbé az előrelátás 

és a tervezés. 

A turizmus állapotának és fejlődésének, illetve a környezetével való 

kapcsolatának általános megítélésében négy különböző irányzat figyelhető meg 

(Jafari, 1990; Lengyel, 1994): 

Pártoló (Advocacy): főként a turizmus gazdasági előnyeit hangsúlyozza 

(munkahelyteremtés, devizabevételek növekedése, multiplikátor-hatás), illetve 

elismeri az ágazat hozzájárulását a természeti és kulturális örökséghez. Ez az irányzat 

az 1960-as évek idegenforgalmát jellemezte. 

Kétkedő (Cautionary): a turizmus negatív hatásait vizsgáló időszak kezdete 

(1970-es évek), amely elveti az előző időszak teljesen pozitív felfogását és felhívja a 

figyelmet a szezonalitás és a természetrombolás problémáira. 

Alkalmazkodó (Adaptacy): ennél az irányzatnál fontos a tudatos tervezés megléte, 

illetve az alternatív/szelíd turizmus irányába való fejlődés támogatása (Pearce, 1994). 

Az alkalmazkodó elvet vallóknál már megjelenik a fenntartható fejlődés fontossága. 

Ez az irányzat, azonban nem tudja megoldani a tömegturizmus problémáját, hiszen az 

alternatív turizmus kis csoportlétszámot feltételez.  

Megismerésen alapuló (Knowledge-based): az ágazat vizsgálatában a 

rendszerszemléletű megközelítés érvényesül, ez más tudományágakkal való 

együttműködést jelent (ökológia, szociológia, pszichológia, közgazdaságtan, stb.). Az 

irányzat tehát az interdiszciplináris gondolkodásra helyezi a hangsúlyt.   

 

3.3.2. A fenntartható fejlődés elve 

 

 A fenntartható fejlődés elvének megfogalmazása az 1983. évi ENSZ 

Közgyűlés kezdeményezéséhez kapcsolódik, amelynek alapján a norvég Gro Harlem 

Brundtland miniszterelnök-asszony megbízást kapott a környezeti válság kezelését 

célzó átfogó program kidolgozására. Az általa vezetett bizottság „Közös jövőnk” 

címmel készítette el jelentését 1987-ben, amely tartalmazza azokat az elveket és 

követelményeket, amelyek hozzájárulnak a Föld megmentéséhez a jövő generációi 

számára. Az ebben a munkában megfogalmazott elvek szolgálják az ún. fenntartható 
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fejlődést, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésében 

(WCED, 1987). Ez a definíció elfogadja tehát a jelen értékeinek fontosságát, de csak 

olyan formában, ha a jelenlegi fejlődés költségei nem a jövő generációit terhelik. Ezt 

az általánosan született fogalmat más tevékenységi körökre is kiterjesztették. 

 Az 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ konferenciának (UNCED: 

United Nations Conference on Environment and Development) is a fenntartható 

fejlődés volt a központi témája, ahol elfogadták a globális fejlődésre vonatkozó 

Agenda 21 programot, amely tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek biztosítják a 

Föld fenntartható jövőbeni fejlődését, valamint, azokat a csoportokat, amelyeknek 

részt kell venniük a program megvalósításában – kormányok, nemzetközi-, nemzeti 

kormányzati- és civil szervezetek, az üzleti élet képviselői, valamint a lakosság – 

(Johnson & Moore, 1993). A globális célt nehezítik, azonban az üzleti szféra érdekei, 

valamint a fejlődő és fejlett országok közötti fogyasztás- és életszínvonalbeli 

különbségek. 

 Bár az Agenda 21 nem tartalmaz konkrétan a turisztikai ágazatra vonatozó 

szabályokat, a WTO, a WTTC (World Travel and Tourism Council) és az Earth 

Council 1995-ben kidolgozta a fenntartható fejlődés elveinek figyelembevételével a 

turizmust és az utazásokat érintő feladatokat (Agenda 21 for the Travel and Tourism 

Industry, WTO, 1997). 1999-ben dán nemzeti kezdeményezésre létrejött továbbá a 

„Desztináció 21” elnevezésű szervezet, amely feladatául tűzte ki a turisztikai 

fogadóhelyek fenntartható fejlődés szerinti minősítését, ezáltal a dán termékek 

erősítését az idegenforgalmi piacon, valamint nemzetközi versenyképességük 

javítását. A turizmust tehát mindenképpen be kell ágyazni a fenntartható fejlődés 

rendszerébe. A feladatot összetett folyamatként kell kezelni, hiszen az ágazatra nem 

csupán a természeti-, de a társadalmi-kulturális- és a gazdasági tényezők is erősen 

hatnak. Puczkó és Rátz így foglalta össze a turizmus fenntartható fejlődésének 

jellemzőit: 

1. az adott desztináció természeti környezetének teherbíró képességét szem előtt 

tartva lehetővé teszi a természeti erőforrások megújulását; 
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2. felismeri, hogy a helyi közösségek, szokások, életmód a turisztikai terméknek 

rendkívül fontos összetevőjét jelentik, ennek következtében 

3. elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus pozitív 

gazdasági hatásaiból és 

4. tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának érdekeit és kívánságait a 

turizmus fejlődésére vonatkozóan (Puczkó-Rátz, 2005). 

 Ez a csoportosítás tovább bővíthető a Wall publikációjában megfogalmazott 

állításokkal: 

5. maga a turizmus-szektor fenntartható az adott desztinációban, tehát fejlődése 

olyan ütemű, amit még a desztináció képes kedvezőtlen társadalmi és fizikai 

változások nélkül befogadni, valamint 

6. a turizmus nem szorítja ki a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért 

vele versenyben lévő többi gazdasági tevékenységet (Wall, 1997). 

 A fenntarthatóság megteremtésében több innovációs lehetőség is áll a 

turisztikai ágazat előtt (Hjalager, 1996): 

• termék-innováció: új, a környezeti elemeket figyelembe vevő turisztikai 

termékek kialakítása (például: ökoturizmus); 

• folyamat-innováció: a szolgáltatások és a tevékenységek működési 

folyamatainak átalakítása a környezetet kevésbé terhelő technológiákra; 

• menedzsment-innováció: a turisztikai vállalkozásokban foglalkoztatottak-, a 

helyi lakosság- és a turisták bevonása a környezetet kevésbé terhelő 

tevékenységek kialakításába. 

 Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy, mint minden más 

tevékenységnek, a turizmusnak is vannak káros fizikai hatásai, legyen szó az ágazat 

bármelyik típusáról, de nem mindegy ezek mértéke. A 2. a) mellékletben látható 

táblázat szemlélteti, hogy Puczkó hogyan foglalta össze az elmúlt öt évtizedben 

megjelenő környezeti problémák és a turizmus kapcsolatát. Jandala természeti 

környezeti és társadalmi-gazdasági pozitív és negatív hatásokat különböztet meg, 

amelyeket a 2. b) és c) melléklet tartalmaz. „A turizmus – amely jelenleg talán a 

leghatékonyabb gazdasági tevékenység Magyarországon – ugyancsak beilleszthető a 

fenntartható fejlődés koncepciójába. Mivel Magyarországnak nincs különösen vonzó 



 14 

természeti környezete – tengerpart vagy magashegység -, az idegenforgalom vonzó 

területei jelentős mértékben a viszonylag épen maradt természeti környezet és a 

hagyományos falusi tájak lehetnek, amelyek végül is az ország területének 

legnagyobb részén megtalálhatóak.” (Enyedi, 1996, pp.  102.) 

 

3.4. A turizmus társadalmi-kulturális hatásai 

 

 A turizmus rendszerén belül megvizsgálhatóak a kereslet és a kínálat elemei. 

Mivel a gazdasági hatások nagyban összefüggnek a társadalmi-kulturális hatásokkal, 

ez utóbbi esetében a kereslet oldaláról a turista, a kínálat oldaláról, pedig a turisztikai 

termék elemzése kerül a középpontba. A kettő közötti közvetítői szerepet a marketing 

tölti be. Az emberi kapcsolatokon keresztül társadalmi-, a kultúrák találkozása 

kapcsán, pedig kulturális változás jön létre.  

 A társtudományok közül a szociológia és az antropológia vizsgálja ezeket a 

folyamatokat. Az antropológiai kutatások két csoportra oszthatók. Az első csoportba 

tartozók a turizmus értelmét, jelentőségét vizsgálják mikro-szinten, a turista 

szemszögéből; a második csoport a társadalmi-kulturális makro-hatásokat elemzi 

(Sharpley, 1994). Ez utóbbi területen a kutatások elsősorban elszigetelt (bennszülött, 

etnikai kisebbségi, földrajzilag távoli) kultúrákat vizsgálnak (Duggan, 1997; Bolles, 

1997; Hitchcock, 1997) és a kultúrák között lezajló folyamatokat (Duggan, 1997; 

Nunez, 1989), illetve a fogadóközösség kultúrájában végbemenő változásokat 

(Pearce, 1982). A szociológiai vizsgálatok négy területre oszthatók. E tudományos 

kutatások kapcsán szintén megjelenik a társadalmi-kulturális hatások makro-szintű 

vizsgálata, valamint a turizmus rendszerének szerkezetére-, a turisták jellemzőire, 

motivációira, attitűdjeire, valamint a turista-házigazda kapcsolatra vonatkozó 

tanulmányok (Cohen, 1972, 1979, 1996; Lanfant, 1993). Bár vannak átfedések a 

turizmus hatásait vizsgáló szakirodalmakban, néhány tanulmány élesen elkülöníti a 

vizsgált területeket, például a szocio-ökonómiai és a szocio-kulturális hatások 

vizsgálata kapcsán (Liu & Var, 1986; King et al., 1993). 

 A turizmus társadalmi és kulturális hatásai szűkebben azt fejezik ki, hogy milyen 

módon járul hozzá az idegenforgalmi szektor az életminőségben, a 
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munkamegosztásban, az egyén viselkedésében, a családi kapcsolatokban, a közösség 

szerveződésében, az értékrendszerekben és a kreativitás kifejeződésében végbement 

változásokhoz. A társadalmi hatások inkább a helyi lakosság mindennapi életében 

bekövetkező változásokat, a turisztikai ágazat jelenlétéhez és működéséhez való 

alkalmazkodást jelentik, míg a kulturális hatások inkább olyan változások a helyi 

közösség érték- és normarendszerében, amelyek egyúttal befolyásolják a közösség 

társadalmi kapcsolatait, művészetét és anyagi kultúráját. A társadalmi hatások, tehát 

inkább rövidebb, a kulturális hatások, pedig hosszabb távon érvényesülnek (Teo, 

1994). 

 Figuerola 1976-ban csoportosította a társadalmi hatásokat, amelyek még ma is 

igazak (idézi Pizam & Milman, 1984): 

• a népességre gyakorolt hatások (népességszám-változás; időszakos 

foglalkoztatottak és lakosok ki- és beáramlása; kor, nem, faj, etnikum szerinti 

megoszlás változása; a népesség urbanizációja); 

• a munkaerőpiac átalakulása (új munkahelyek létrejötte, szezonális 

munkahelyek növekedése, fokozott gazdasági egyenlőtlenségek); 

• a közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása (új társadalmi osztályok 

és a hétvégi lakosok megjelenése, konfliktus a kívülről érkezettekkel, 

változás a közösség infrastruktúrájában, földtulajdonhoz jutás és a 

földtulajdon feletti rendelkezés megváltozása); 

• hatások egyéni és családi szinten (napi életviteli és mozgási szokások 

felborulása, családszerkezet megváltozása, változás a szabadidő eltöltésének 

lehetőségeiben, a fogyasztási szokások átalakulása); 

• hatások a természeti, kulturális erőforrásokra (az erőforrások fokozott 

védelme, zsúfoltság, túlterheltség, szennyezés, hagyományok és szokások 

átalakulása).  

 Mivel a turizmus társadalmi hatásai nem, vagy csak nehezen számszerűsíthetők 

és így nehezen fejezhetőek ki költség formájában, ezért a magánszektor számára 

gyakran elhanyagolhatónak tűnnek, pedig a helyi közösség támogatása és 

vendégszeretete nélkül nem lehet hosszú távon sikeres idegenforgalmat létrehozni 

(Rátz, 1999). 
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 Természetesen a turizmus fejlődése hatást gyakorol a helyi társadalom életére, 

amely különböző szinteken vizsgálható (helyi, regionális vagy nemzeti szinten, 

valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi szinten). Pozitív és negatív hatások 

egyaránt elkülöníthetőek (Butler, 1993). A vizsgálatokat a turista- vagy a házigazda 

szemszögéből, illetve a két szereplő kapcsolatának elemzésével készítik. Bár a 

nemzetközi turisztikai piacon a fejlett országok, ezen belül is Európa és az Európai 

Unió játsszák a vezető szerepet, a hatásvizsgálatok mégis elsősorban a fejlődő 

országok idegenforgalmát kutatják, hiszen ezeken a területeken a turizmus kiemelt 

szektor, így a változások nagyobb mértékűek, jobban elkülöníthetőek és mérhetőek. 

Mivel a turizmus és a rá ható környezeti hatások dinamikusan változnak és fejlődnek, 

valamint egymással is folyamatos kölcsönhatásban vannak, ezért gyakran nehéz 

elkülöníteni őket, valamint rekonstruálni az eredeti állapotot (Butler, 1993). További 

problémát jelent a vizsgálatok során, hogy a változás oka és a következmény gyakran 

térben és időben is eltérnek (Pearce, 1993). 

 A következő tényezők befolyásolják a turizmus társadalmi-kulturális hatásainak 

kialakulását (Teo, 1994): 

• az adott területre érkező turisták jellemzői (létszám, típus, átlagos 

tartózkodási idő, költés, motiváció, demográfiai jellemzők); 

• a fogadó és a velük kapcsolatba kerülő helyi lakosság jellemzői (létszám, 

életmód, értékrendszerek, hagyományok, demográfiai jellemzők, a turistáktól 

való függés); 

• a turisták és a helyiek közötti kapcsolat milyensége (az UNESCO 1976-os 

besorolása még ma is jellemző: átmeneti, időben és térben korlátozott, 

spontaneitás hiánya, egyenlőtlen); 

• az érintett terület turizmusának jellemzői (a helyi lakosok bekapcsolódása, a 

turisztikai kínálat).  

 A kapcsolat milyensége függ természetesen a turizmus típusától is, hiszen 

tömegturizmus esetén sem a turisták, sem a helyi lakosok nem igénylik a mélyebb 

kapcsolat kialakulását. Ebben az esetben a turisták a turisztikai termék részének 

tekintik a helyi lakosokat, a helyiek, pedig csak profitszerzési lehetőségként kezelik a 

vendégeket (Sharpley, 1994). A nyelvi, nemzetiségi és kulturális különbségek 
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megnehezítik a kommunikációt, amely félreértésekhez, konfliktusokhoz is vezethet 

(Reisinger, 1994). Jelentősen befolyásolja továbbá az interakciókat az érintettek 

kulturáltsága is. Lényeges szempont a desztináció is, hiszen egy „all-inclusive” 

üdülőfaluban a turisták nem valószínű, hogy találkoznak a helyi lakosokkal (például: 

Afrikában). 

 Mind az egyén, mind, pedig a közösség szintjén a turizmusba való 

bekapcsolódást az érintettek gazdasági, társadalmi és pszichológiai jólétének növelése 

motiválja, amely az egyes desztinációkban társadalmi cserék sokaságát okozza. A 

mérleg nem állandó, a pozitív és negatív tapasztalatok függvényében változik (Ap, 

1992). A mérleg megítélése természetesen szubjektív. 

 

3.5. A turizmus fejlődésének következményei 

 

 Az előnyös turizmusfejlődés során kialakuló társadalmi hatások közül az egyik 

legjelentősebb a munkahelyteremtés. Ez a folyamat egyaránt lehet pozitív és negatív. 

Előnyös; különösen a magas munkanélküliséggel küzdő területeken; hátrányos, 

azonban arról az oldalról, hogy a desztinációk döntő többségében ez a tevékenység 

csak szezonális jelleggel működik (például: a Balaton-parton). Gyakran éri a 

turisztikai iparágat az a vád is, hogy szakképzetlen, rosszul fizetett munkaerőket 

alkalmaz; az viszont vitathatatlan előnye, hogy növeli a társadalmi mobilitást, 

különösen a fiatalok és a nők körében, illetve vonzza a betelepülőket, valamint 

meggátolja a helyiek elvándorlását. 

 Az ágazat további hátránya, hogy a szezonális foglalkoztatottak és a helyi lakosok 

között gyakran alakul ki konfliktus. Különösen igaz ez a fejlődő országokra, ahol a 

kívülről érkező, szakképzett munkaerő magasabb presztízsű, jobban fizetett állást 

kap, mint a helyiek. Befolyásolja, továbbá a családi és a társadalmi életet, 

életritmust; különösen, ha a turizmust szezonális tevékenységként űzik. Ez a családi 

kapcsolatok erősödéséhez vagy gyengüléséhez is vezethet. Tovább árnyalja a képet az 

üdülőtulajdonosok megjelenése, akik kevésbé kapcsolódnak be a helyi ügyekbe, de 

elveszik a helyet az új betelepülőktől (ez történt Kapolcson is).   
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 A turizmus által érintett területek, azonban könnyebben és szélesebb körben 

kapcsolódhatnak be a nemzeti és a nemzetközi szervezetek munkájába. Ez előnyös 

lehet, hiszen jobb lehetőségekhez juthatnak az érintettek,  - elsősorban fejlesztési célú 

pályázatok útján - de a túlzott függőség hátrányosan is hathat az adott térségre, ha ott 

csökken a helyi identitástudat és gazdasági szempontból kiszolgáltatottá válik a helyi 

közösség.  

 Amíg az infrastruktúra fejlesztése a pozitív hatások közé sorolandó, addig az 

általános árszínvonal-emelkedés kevésbé kedvező, bár egyidejűleg az életszínvonal 

emelkedését is vizsgálva megállapítható, hogy ez a hatás nem sújtja annyira a helyi 

lakosságot. Sok esetben, továbbá a korábban feleslegesnek tűnő szolgáltatások 

felértékelődnek (például: mosás, főzés, takarítás) (Rátz, 1999).  

 

3.6. A turizmus gazdasági hatásai 

 

 A turizmus gazdasági hatásai alatt mind a küldő-, mind a fogadó-területek 

gazdaságának jellemzőiben, gazdasági struktúrájában az ágazat fejlődése 

következtében végbemenő változások értendők. A turisztikai szektornak, mint 

gazdasági tevékenységnek számos olyan tulajdonsága van, amely megkülönbözteti 

más iparágaktól. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy láthatatlan exportként 

működik. Láthatatlan, hiszen maga a termék egy vagy több szolgáltatásból áll össze, 

amely megfoghatatlan. Exportnak minősül, hiszen nem az eladó szállítja a vevőhöz a 

terméket, hanem a vevő utazik el a fogyasztás helyszínére (Puczkó, Rátz, 2005). 

 A gazdasági hatásvizsgálatok esetében elkülöníthetőek a turizmusra ható 

gazdasági folyamatok, valamint a turisztikai szektor nemzetgazdaságra visszaható 

tényezői. A turizmusra ható gazdasági tényezőket Tasnádi az 1. táblázatban látható 

módon foglalta össze:  
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1. táblázat: A turisztikai ágazat fejlődésére ható gazdasági tényezők 

Hatás Befolyásoló tényező pozitív negatív 
GDP nő stagnál, csökken 
Konjunktúra kedvező kedvezőtlen 
Ipari termelés nő stagnál, csökken 
Szabad rendelkezésű jövedelem emelkedik csökken 
Munkanélküliség csökken nő 
Szabadidő nagysága emelkedik változatlan 
Jövedelemelosztás javul rosszabbodik 
Valuta stabil instabil 

Forrás: Tasnádi, 2002. 

 

3.7. Turizmus az Európai Unióban    

 

 A turizmus jelentőségét az Európai Unió számára számos tényező alátámasztja. A 

tagországok többségében az ágazat pozitívan hat a nemzetközi fizetési mérleg 

alakulására. Az Eurostat statisztikái szerint a szektor részesedése a GDP-ből 5,5%, 

egyes tagállamokban, pedig ennek a kétszeresét is megközelíti. Az ágazat további 

fontos funkciója, hogy jelentősen hozzájárul néhány régóta megoldatlan probléma 

orvoslásához, ilyen például a munkanélküliség csökkentése és az elmaradott térségek 

felzárkóztatása. Az utóbbi években egyre több szó esik arról is, hogy a turizmus 

elősegítheti a tagállamok gazdasági és társadalmi közeledését, a sokszínű európai 

kultúra megismerését, valamint a különböző életformák elfogadását és tiszteletben 

tartását. Az Európai Unió fontos célkitűzéseibe tartozó fenntartható fejlődés 

kialakítását és elterjesztését is elősegíti az ágazat, mivel a turisztikai szektor 

lényegéből adódóan érdekelt a természeti és a kulturális értékek megőrzésében és 

ennek révén a megfelelő emberi életkörülmények hosszú távú fenntartásában. „A 

turizmus tehát a XXI. század ágazatinak egyike, miként azt az Európai Unió 

„Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás” címmel 1993-ban kiadott Fehér 

Könyve is megállapítja.” (Jancsik, 1997, pp. 22.) 

 A turizmust az Unió nem vonta be a közösségi szinten szabályozott területek 

közé, egy olyan ágazatnak minősítette, amelynek meg kell hagyni a nemzeti 

hagyományokon, specialitásokon alapuló jellegét. A szektor működési feltételeinek 

meghatározását a tagállamokra bízza. Az EU nem avatkozik be olyan területekbe, 
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amelyek helyi, regionális vagy nemzeti szinten kezelhetők, tehát a turizmusban is 

érvényesül a szubszidiaritás elve. A tagországok változó véleményen vannak az Unió 

szerepvállalását illetően. Az Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, a Benelux- 

és a Skandináv államok általában ellenzik a beavatkozást, nem szívesen veszik a 

kötöttségeket, mivel így ők uralhatják a turisztikai piacot. A mediterrán térség 

országai az Unió kompetenciájának és tevékenységének fokozását szorgalmazzák a 

turizmus területén. Ezek a térségek általában kevésbé fejlettek, de jelentős 

turistafogadó területek. Az infrastruktúrájuk lemaradásának bepótlásához, az 

elmaradott régiók- és a turisztikai szektor fejlesztéséhez és versenyképességének 

javításához támogatásra van szükségük. Franciaország nem alkot éles véleményt, 

mivel a turizmusban ún. küldő-fogadó ország, így az Európai Unió idegenforgalmi 

szerepének megítélésében a fenti két álláspont között foglal helyet (Lengyel, 1999).  

 A turisztikai szektor szabályozásánál érvényesül a négy szabadságjog elve; az 

áruk-, a szolgáltatások-, a személyek- és a tőke szabad áramlása. A belső piac 

létrehozása és különösen a Schengeni Egyezmény fokozatos megvalósítása jelentősen 

érinti a turizmust is, hiszen az Unión belüli vám- és határformalitások fokozatos 

leépítésével az EU egységes turisztikai desztinációvá válik a kívülről érkező turisták 

számára. A belső fizikai határok eltörlését célzó Schengeni Egyezmény alkalmazása 

Franciaország, a Benelux-államok, Portugália és Spanyolország mellett 1997 óta 

kiterjed Ausztria, Görögország és Olaszország területére is. Ez azt jelenti, hogy a 

turistát csak az Unió területére való belépéskor ellenőrzik, azt követően szabadon 

mozoghat a fent említett országok területén. Ez, azonban a „megerősített” határokon 

fokozottabb ellenőrzést is jelent. 

 A másik alapjog, amely érinti a turisztikai ágazatot az öt fogyasztóvédelmi 

alapjog. Az élethez, biztonsághoz és egészséghez-; a gazdasági érdekek védelméhez-; 

a tájékoztatáshoz-; a jogérvényesítéshez- és az önszerveződéshez való jog biztosítása. 

Valamennyi tagállam esetében a turizmust, mint szolgáltatást tekintik és ebből a 

szempontból a legfontosabb a fogyasztó, az utas, a vendég védelme. A 

fogyasztóvédelem Magyarország számára az európai uniós tagság kapcsán különösen 

fontossá vált, hiszen ez a terület is a közösségi jogegyesítés egyik jellegzetes része. A 

vendég védelme központi kérdés az EU-ban, ezért fokozatosan elvonják a tagállamok 
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szuverenitását ebben a kérdésben, és uniós normákat alkotnak. Az EU-s jogrendszer 

olyannyira biztosítja a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, hogy az még más 

közösségi politikákban is elsőbbséget élvez. E szemlélet elterjedése következtében az 

Unió polgárai többnyire tisztában vannak a fogyasztóvédelemből származó jogaikkal, 

és azokhoz következetesen ragaszkodnak, ezért a hazai vállalkozóknak is számolniuk 

kell a jogaival tisztában lévő „uniós fogyasztó” megjelenésével. A magyar államnak, 

tehát nemcsak az a feladata, hogy a vendégek védelmét a saját hatáskörében 

biztosítsa, hanem hozzá kell járulnia, hogy a hazai vállalkozások megfelelő 

információkhoz jussanak és a szabályozásra megfelelően felkészüljenek. Ezért jött 

létre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Az EU házhoz jön” című kistérségi 

felzárkóztató programja (Soproni, 2004). Előfordult már olyan per, ahol egy 

családapa azért perelt be egy turisztikai szolgáltatóhelyet, mert nem azt az élményt 

kapta, amit ő elvárt és, amelyre befizetett. A pert megnyerte. A turizmus esetében, 

tehát nagyon „vékony a jég”, hiszen, mint arról már korábban esett szó, itt a vendég 

láthatatlan szolgáltatást vásárol. 

 

3.7.1. Az Európai Unió közvetlen intézkedései a turizmus területén         

 

 A turisztikai ágazatban nem történt előrelépés a ’90-es évekig a közösségi 

intézkedéseket illetően. Miután a Tanács figyelme ráirányult a szektorra, az 1990-es 

évet az „Európai Turizmus Évének” nyilvánította, majd 1992-ben megszületett a 

mindmáig legjelentősebb turizmust érintő uniós dokumentum, a hároméves (1993-

1995.) „Akcióterv a turizmus fejlesztésére”. Az Akcióterv a következő három 

általános célt fogalmazta meg az idegenforgalom fejlesztésére: 

• az európai turisztikai ágazatra vonatkozó ismeretek elmélyítése és terjesztése; 

• speciális közösségi programok megvalósítása a turisztikai termékek és 

szolgáltatások változatosságának növelésére, illetve minőségük javítására; 

• az együttműködés és a koordináció javítása az Európai Bizottságon belül, a 

tagállamok között, valamint más országokkal és szervezetekkel a harmonikus 

és következetes fejlesztés érdekében. 
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 A fenti célok végrehajtását az Európai Unió 6 millió ECU-vel finanszírozta. 

1994-ben további 566 ezer ECU-vel járult hozzá Ausztria, Finnország, Svédország, 

Norvégia és Izland, így ezek az országok is részt vehettek a programban. Az 

Akcióterv keretén belül az Unió támogatásával lehetőség nyílt bizonyos információk 

gyűjtésére és feldolgozására, illetve azok eljuttatására az érintettekhez. Mivel a 

turisztikai szektorban a cégek többsége kis- és középvállalkozásként működik, 

legtöbbjük számára megfizethetetlenek lettek volna az ilyen jellegű piackutatások. 

Fontos eredmény, továbbá az is, hogy létrejöttek az egységes európai 

turizmusstatisztikai rendszer megvalósításához szükséges jogi és technikai keretek. 

Megkezdődött a havi és az éves turizmusstatisztikai adatok rendszeres közlése. Az 

Európai Unió statisztikai intézménye, az Eurostat kiadványaiban külön fejezetet 

hozott létre a turisztikai adatok közzétételére. 

 A tagországok igyekeznek az európai vendégforgalom kedvezőbb megoszlását 

biztosítani és a szezonalitást csökkenteni. Ennek érdekében önkéntes koordinációra 

vállalkoztak és létrejött a HODEO program (Holiday Dates Exchange Operation), 

amelynek keretében felmérik az iskolai vakációs- és a munkahelyi szabadságolási 

időszakokat, így hatékonyabbá tudják tenni a kereslethez való alkalmazkodást, illetve 

pontosan fel tudják mérni a turisztikai szezonokat. Fontos célkitűzés, hogy a szünidős 

hetek elcsúsztatásával csökkentsék az idegenforgalom jelentkezésének időszakos 

voltát.  

 Az utóbbi években széleskörű kutatómunka bontakozott ki a turizmus területén, 

elsősorban a fejlesztésekben rejlő lehetőségek feltárására. Kiemelt figyelem irányult a 

rurális-, a kulturális- és a környezetbarát idegenforgalomra. Az Unió fontos lépéseket 

tett az eredmények közzététele érdekében is, számos konferenciát és szakember-

találkozót szerveztek, valamint több kiadványt is megjelentettek. Az Akcióterv 

kiemeli az európai kulturális örökséget a turizmus témakörében és hangsúlyozza a 

tagországok kultúráinak és életformáinak jobb megismerését. A turisztikai szektor e 

típusa kulcsszerepet játszik az Unió turizmusstratégiájában, hiszen jelentősen 

hozzájárul az idegenforgalmi szolgáltatások sokszínűségének növeléséhez és a 

változó keresleti tendenciákhoz való jobb alkalmazkodáshoz. Az „Európa Kulturális 

Fővárosa” cím szimbolikus jelentőségű akciónak indult, de ma már fontos 
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vonzerőnek számít. A kiválasztott város mintegy az EU művészvilágának 

találkozóhelyévé válik, ami a koncertek, színházi előadások, kiállítások és más 

kulturális események formájában kelti fel a turisták érdeklődését. 2010-ben Pécs is 

részt vesz - első magyar településként – Isztambul és Essen mellett az 

eseménysorozatban. Tizenegy magyar város (Budapest, Debrecen, Eger, Győr, 

Miskolc, Pécs, Sopron, Kecskemét, Székesfehérvár, Veszprém és Kaposvár) adta be a 

pályázatát a rendezvény megszervezésére, a bírálóbizottság és a kormány végül Pécs 

anyagát találta a legkiforrottabbnak és a legszínvonalasabbnak. A kormány 

határozatát 2006 végéig még Brüsszelnek is jóvá kell hagynia (Turizmus Trend, 

2005). A pályázat megvalósításánál fontos cél volt a leromlott, egykori ipartelepek 

rehabilitációja. A fejlesztések során a kulturális központban ipartörténeti témaparkot, 

kiállítótereket, alkotó műhelyeket, grafikai stúdiókat, Kortárs Művészeti Központot, 

szállodát, vendéglőt és kávéházat kívánnak létrehozni a rendelkezésre álló 10,9 

milliárd forintból. A zöldmezős beruházás keretében épülő Zenei és Konferencia-

központ 7,9 milliárd forintos keretből valósul majd meg. Az új Regionális Könyvtár 

és az Információközpont felépítésére 4,9 milliárd forint áll rendelkezésre. A Nagy 

Kiállítótér költségterve 3,5 milliárd forint. Fontos hozadéka a rendezvénysorozatnak, 

hogy nem csak építészetileg szépül majd a város, de a közterek és a parkok 

újjáélesztése is a terv része, amelyre 7,4 milliárd forintot szánnak. Ez a dél-dunántúli 

régióban végbemenő fejlesztés várhatóan közvetlen hatást gyakorol majd a kaposvári 

kistérség turizmusára is. 

 Az Akcióterv kiemeli, továbbá, hogy az ágazat fejlesztése során a 

környezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell 

venni, ezért a Bizottság a turizmuspolitikát igyekszik összehangolni az Európai Unió 

környezetvédelmi politikájával. A rurális környezet komoly potenciált jelent a 

hagyományosan a tengerpartokra és a magashegységekre koncentráló európai 

idegenforgalom számára, hiszen a vidéki turizmus megélénkülése megakadályozhatja 

egyes területek elnéptelenedését és hozzájárulhat a hagyományos rurális kultúra 

fennmaradásához. 

 A kiadvány egyik célkitűzése az is, hogy megkönnyítse a vendégforgalomban 

való részvételt olyan személyek és csoportok számára, akik szociális vagy 
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egészségügyi szempontból e téren akadályozottak. Szintén kiemelt piaci szegmens az 

ifjúsági turizmus, hiszen a fiatal korban szerzett utazási tapasztalatok nagymértékben 

befolyásolják a felnőtt életben jellemzővé váló turisztikai szokásokat.  

 Az Akcióterv megvalósításával párhuzamosan összeállították a Zöld Könyvet 

„Az Unió szerepe a turizmus terén” címmel. A kiadvány célja egy eszmecsere 

megindítása volt a Maastrichti Szerződést felülvizsgáló kormányközi konferenciára 

való felkészülés jegyében (Jancsik, 1997 a). 

 1995-ben fogadta el a Bizottság azt a direktívát, amely a különféle – köztük 

turisztikai – termékek speciális csatornákon (telefon, fax, televízió) keresztül történő, 

azaz távolsági értékesítésére vonatkozik (Distance Selling). A dokumentum 

megszabja, hogy a fogyasztót írott információval kell ellátni a szerződés aláírása előtt. 

Azután a vendégnek joga van hét napig mindenféle indoklás és kötbérfizetési 

kötelezettség nélkül visszalépni a szerződéstől. A szolgáltatónak az aláírástól 

számított harminc napon belül teljesítenie kell a megrendelést.  

 A közlekedési és távközlési infrastruktúra fejlesztése rendkívül nagy hatással van 

a turisztikai tevékenységekre. Az Európai Tanács 1994. decemberi esseni 

csúcstalálkozóján a közlekedési és energetikai hálózatok bővítését az Unió egyik 

prioritásaként jelölték meg (Trans-European Networks). A fejlesztések, azonban 

késnek, amelynek fő oka, hogy azok finanszírozásának jelentős részét az érintett 

régiók vagy országok költségvetésének, illetve magánbefektetőinek kell nyújtania. A 

beruházások között külön kiemelendő a franciaországi TGV-hálózat, amelynek 

vonalai nagymértékben fel fogják gyorsítani a kontinens nyugati felének észak-déli 

irányú szárazföldi közlekedését. A regionális repterek és a diszkont légitársaságok 

növekvő forgalma is elősegíti majd a jövőben egyes területek gyorsabb 

megközelíthetőségét. A legfontosabb közúti projektek között szerepel a görögországi 

autópálya-építés, amellyel az ország belsejét Törökországgal és Bulgáriával kívánják 

összekötni, valamint a Portugália könnyebb elérhetősége érdekében épülő Valladolid-

Lisszabon autópálya terve. Kitüntetett projektnek számít, továbbá a Koppenhága-

Malmö híd megépítése, amely közúti és vasúti forgalmat egyaránt lebonyolít.  

 Az információs szupersztráda kiépítésében való részvétel szintén az Európai Unió 

nagy projektjei között szerepel, amelynek a turizmus is – számos más ágazat mellett – 
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az egyik haszonélvezője. Egyes vélemények szerint ugyan az egyre valósághűbb 

számítógépes képi ábrázolás megvalósulása csökkentheti például a 

múzeumlátogatások igényét, ez a hatás, azonban véleményem szerint aligha lesz 

érezhető, amelyet azok a szakemberi vélemények is alátámasztanak, amelyek arra 

hivatkoznak, hogy az Internet információi többletérdeklődést gerjesztenek a kevésbé 

ismert látnivalók iránt is. A számítástechnika más jellegű felhasználása az ágazatban 

nem számít új-keletűnek, hiszen a turisztikai helyfoglalási rendszerek már komoly 

múlttal rendelkeznek. A leggyakrabban használt programok a Galileo, az Amadeus és 

a Sabre. A Minisztertanács 1989-ben elfogadott egy szabályzatot a számítógépes 

helyfoglalási rendszerek használata közben betartandó normákról, amelyben előírják 

a diszkriminációmentes és áttekinthető rendszer kialakításának kötelezettségét és, 

amelyet kiterjesztettek valamennyi légi járatra (Jancsik, 1997 b). 

 

3.7.2. Az Unió turizmusa számokban  

 

 Nyáriné Budvig 2005-ben megjelent doktori disszertációjában röviden elemzi az 

Európai Unió tagországainak turizmusát. Vizsgálja a turisztikai régiók vendég- és 

vendégéjszakáinak számát, azon belül, pedig a szállodák arányát. Megállapítja, hogy 

„… a turizmusra berendezkedett tengerparti vagy szigeti régiókban magas a 

vendégágyak száma és ezen belül a szállodákban lévők aránya. Mindez abból 

következik, hogy itt az egyik legfőbb jövedelemforrás az idegenforgalom, ezért 
igyekeznek minőségi szolgáltatást biztosítani. Amennyiben megvizsgálom a 

kihasználtsági fokot – látható - hogy azok is megfelelő arányúak (80-90%). Ez nem 

azt jelenti, hogy a központi és északi régiókban nem játszhat fontos szerepet a 

turizmus (és játszik is, például Hollandiában, Belgium, Finnország, Ausztria, 

Egyesült Királyság bizonyos régióiban, ahol magas az 1000 lakosra jutó vendégágy), 

azonban ezeken a területeken más szálláslehetőségek (motel, családi panzió, 
camping) közül válogathat a turista. Nincs domináns szerepe a hoteleknek, amit a 

kihasználtságának alacsony mértéke is mutat.” (Nyáriné Budvig, 2005, pp. 108.) 

Számításai alapján felállította az Unió idegenforgalmi és társadalmi-infrastrukturális 

modelljét. Klaszteranalízis segítségével három csoportot alakított ki, amelyek 
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jellemzőit a 2. táblázat ismerteti. Az így felosztott régiók térképét a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 
2. táblázat: A turizmus és a társadalmi infrastruktúra eredményközlő táblázata (2002) 

Változók megnevezése 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

A hotelekben eltöltött vendégéjszakák számának 
változása 2000-2002 évek átlagában. közepes magas alacsony 

Ezer lakosra jutó vendégágyak száma magas közepes alacsony 
Hotelekben nem belföldiek által eltöltött vendégéjszakák 
aránya az összes vendégéjszaka arányában magas közepes alacsony 

A hotelekben az ágyak száma az összes vendégágy 
számához viszonyítva magas alacsony közepes 

1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma közepes alacsony magas 
Forrás: Nyáriné Budvig, 2005. 

 

 Az Eurostat legfrissebb adatai az uniós tagállamok turizmusának 2003-as teljes 

évi állapotát mutatják be. A 2004-es év január-szeptember hó kereskedelmi 

szálláshelyein eltöltött vendégéjszakáinak forgalmát bemutató ábra a 4. mellékletben 

található. Lengyelország, Észtország, Lettország és Csehország tekintetében jelentős 

előrelépés tapasztalható 2004-ben, amíg Olaszország, Szlovákia és Nagy-Britannia 

esetében csökkent a vendégéjszakák aránya a megelőző év azonos időszakához 

viszonyítva. Magyarország is pozitív mérleggel zárta a vizsgált időszakot, 2,5%-os 

növekedéssel. Az 1. ábra szemlélteti a 2003-as év összes vendégéjszakáinak számát 

és azon belül a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjek arányát. 
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Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

1. ábra: Az EU-25 vendégéjszakáinak száma és belföldi-külföldi arányának 

megoszlása 2003-ban 

 
 A vendégéjszakák tekintetében elmondható, hogy magasabb a kereskedelmi 

szálláshelyek igénybevétele; a külföldi éjek esetében ez az arány több mint 70%. A 

vendégek számát vizsgálva megállapítható, hogy a deviza-belföldiek teszik ki a 

turisták 59%-át, csupán 41% a deviza-külföldiek aránya. A belföldi turizmus 

lebonyolításában az észak-európai országok vezetnek; Németország, Lengyelország, 

Svédország és Finnország. A külföldi vendégforgalomtól leginkább az olyan 

földrajzilag kis területű országok függnek, mint Luxemburg és Ciprus. Az Európai 

Unió minden évben kiadja a turisztikai desztinációk top-20-as listáját, amelyben 

2003-ban Kelet-Spanyolország, a Kanári-szigetek és Észak-Olaszország áll az élen, 

vagyis azok a tengerparttal és sok napfénnyel rendelkező régiók, ahol ezek a fő 

turisztikai attrakciók. Nem sokkal lemaradva a fent említett térségek után következik 

Párizs és környéke (Île-de-France). Az EU turizmusa számára legkiemelkedőbb 

jelentőségű küldő-országok megoszlási aránya a 2. ábrán látható. 
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Forrás: Eurostat adatai alapján saját összeállítás 

2. ábra: Az EU-25 turizmusában résztvevő legkiemelkedőbb küldő-országok 2003. 

 

 Az Unió területén legtöbbet utazó turisták nemzetiségüket tekintve a németek, az 

angolok, az amerikaiak és a franciák. Magyarország számára a legfontosabb küldő-

piacot Németország jelenti 33%-kal, ezután következik Ausztria 7%-kal, Olaszország 

6%-kal és az USA 5%-kal. A nemzetközi turizmusból származó bevételek 

tekintetében hazánk a tizenhatodik helyen áll az uniós tagországok között; az ágazatra 

költött kiadások alapján, pedig a tizenhetediken. 

A turisztikai ágazat területén foglalkoztatottak tekintetében a 2002-es évhez 

képest jelentős visszaesés volt tapasztalható 2003-ban, 2004-ben, azonban 4%-kal 

növekedett a szektorban alkalmazottak aránya az előző évhez viszonyítva. 

Magyarországon az idegenforgalomban foglalkoztatottak aránya 4% az Eurostat 

adatai alapján. A beosztottak korukat tekintve elsősorban a fiatal- (25-34 év) és a 

fiatalközép-korosztály (35-44 év) tagjai. Nemüket vizsgálva megállapítható, hogy 

hazánkban a turizmusban foglalkoztatottak 58%-a nő. Ez valamivel magasabb az EU-

25 54%-os átlagánál. 
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3.7.3. Jövőbeli tendenciák Európában a turizmus területén 

 

 Az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission – ETC) kidolgozta a 

„Turisztikai megatrendek Európában 2005-ig és azt követően” című dokumentumot, 

amelyben szakemberekkel folytatott eszmecserék alapján felállították a turizmust 

érintő jövőbeni változások tendenciáit. A kiadvány megszületéséhez hozzájárult az a 

törvényszerűség, amely szerint a társadalom állandó átalakulásban van és ez a 

turisztikai szektort is érinti. A fogyasztói magatartás és a preferenciák ismerete 

elengedhetetlen a kereslet felméréséhez. Korábban sajnos a kínálat formálta a 

keresletet és nem fordítva. A piac ma már, azonban egyre inkább telítődik és a 

turizmus kínálati oldalának nyereségességét az egyre öntudatosabb és egyre több 

diszkrecionális jövedelemmel és szabadidővel rendelkező fogyasztók határozzák 

meg. A verseny egyre kiszámíthatatlanabb. A tanulmány által felvázolt trendek a 

következők: 

Demográfiai jellemzők: 

• Az idősebb korosztályhoz tartozók aránya egyre inkább növekszik (bár a 

nyugdíjak fokozatos értékvesztése és a nyugdíjkorhatár emelkedése lassítja a 

folyamatot), de mindenképpen számolni kell a minőség, a kényelem és a 

biztonság iránti igények fokozódásával, a kényelmes közlekedési formák- és 

a személyre szabott-, nyugodtabb kikapcsolódást biztosító turisztikai 

termékek iránti kereslettel, valamint a főszezonon kívül jelentkező 

vendégekkel. Ennél a célcsoportnál, azonban a marketingben nagyobb 

hangsúllyal kell szerepeltetni a kényelmet az életkornál. 

• A demográfiai folyamatok másik jellemzője, hogy csökken az egy 

háztartásban élők aránya, így ezzel egyenes arányban növekszik az egy főre 

jutó szabadon elkölthető jövedelem; ennek következtében emelkedik a luxus 

iránti igény és a fogyasztók speciális turisztikai termékeket keresnek. A 

főszezonon kívül megnő a kereslet a városlátogatások és a rövid külföldi 

utazások iránt, továbbá nagyobb érdeklődés várható a „télből a nyárba” 

jellegű üdülések területén.  
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Egészségtudatosság: 

• Az emberek egészségtudatossága a jövőben tovább erősödik, ezért az olyan 

desztinációkat, amelyekhez egészségre káros hatásokat asszociálnak, a 

turisták messze el fogják kerülni. A kizárólag napsütést kínáló nyaralások 

aránya tovább fog csökkenni. A szabadidő aktív eltöltése kerül a középpontba 

és megnő a kereslet a wellness termékek, a gyógyfürdők és a fitness-

szolgáltatások iránt.  

Ismeretek és képzettség: 

• Az iskolai végzettség átlagos szintje emelkedik. Ebből adódik, hogy 

növekszik a művészetek, a kultúra és a történelem szerepe, amelynek hatására 

a tanulásra és a szellemi gazdagodásra irányuló utazások aránya tovább 

növekszik. Ez a folyamat felkelti az érdeklődést a közép- és a kelet európai 

üdülések iránt.  

• Ezen túlmenően az információk hatékonyabb és kreatívabb 

kommunikációjára lesz szükség. 

Szabadidő: 

• A modern társadalomban egyre fokozódó nyomás nehezedik az emberekre a 

hétköznapokban, így növekszik a szabadidő és a kikapcsolódás iránti vágy. 

Mivel, azonban a foglalkoztatásban állók szabadideje egyre csökken, 

növekszik a kereslet a rövid tartózkodási idejű nyaralások és a low cost 

légitársaságok járatai iránt. 

Utazási tapasztalatok: 

• A tapasztaltabb fogyasztók egyre inkább meg tudják határozni 

szükségleteiket és egyre tájékozottabbak a jogaikat illetően. A turizmus 

szempontjából szigorodó elvárások alakulnak ki a minőséggel és az ár/érték 

aránnyal szemben.  

• Az évek során tovább csökken a desztinációk iránti lojalitás, ugyanakkor 

ezzel szemben a tapasztalat és a kritikus hozzáállás arra is ösztönzi a 

turistákat, hogy ismét meglátogassák azokat a szolgáltatóhelyeket, 

amelyekkel korábban már elégedettek voltak.  
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• A tapasztaltabb utazók egyre kritikusabbá válnak a mesterségesen kialakított 

kínálattal szemben, és előnyben részesítik az autentikus, személyre szabott 

termékeket. Az olyan magas minőségű, mesterséges kínálati elemek, mint a 

tematikus parkok kereslete, viszont a továbbiakban is növekedni fog.  

• Az erősödő mobilitás ösztönzően hat majd a gépkocsi-, a kerékpár-, és a 

motorbérlésre.  

• Egyre kedveltebbé válnak, tehát a teljes körű, változatos és kiegyensúlyozott 

élményt kínáló régiók, amely egyúttal hatékony desztináció-menedzsmentet 

is igényel. 

Életmód: 

• A nyugati társadalmak életmódja fokozatosan változik. Bár a szolgáltatási 

színvonaluk növekedni fog, kiegészítő programok hiányában csökken az 

érdeklődés a Bed & Breakfast szálláshelyek iránt. 

• Tovább csökken a kereslet a teljes mértékben utazási irodák által szervezett 

szabadidős utazások területén. 

• Azok a szolgáltatók lesznek előnyösebb helyzetben, akik képesek tökéletesen 

új terméket, koncepciót vagy szolgáltatást létrehozni és, amelyeket a 

hozzáadott érték különböztet meg a versenytársaktól. A szolgáltatók hobbik 

és érdeklődési körök szerinti specializációja tovább fokozódik. 

• Az egyre bizonytalanabbá váló világban az emberek hajlamosak a 

megszokotthoz, a már ismerthez ragaszkodni, így egyre többen vágynak majd 

második lakásra, például a kisebb regionális repülőterek közelében. 

• A „vissza az alapokhoz” trend folytán kedveltebbé válnak a szabadidős célú 

utazás egyszerűbb formái: szálloda helyett bungaló, lakókocsi helyett sátor. 

Információtechnológia: 

• Az Internethez történő hozzáférés; illetve a világháló turisztikai 

információgyűjtésre, valamint az idegenforgalmi termékek megvásárlására 

történő használata tovább fog növekedni. 

• A különféle információk összehasonlíthatósága leegyszerűsödik. 
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• A tapaszalt turisták egyre gyakrabban saját maguk állítják össze utazásaikat. 

Az utazási irodák szerepe visszaszorul, mert a teljes csomagtúrás vásárlásokat 

is az Interneten fogják lebonyolítani a fogyasztók. 

• A világháló terjedése átformálja a marketinget is, növekszik az e-marketing 

szerepe. 

• A desztináció-marketing (márkázás) szerepe erősödni fog és a honlapok 

látogatásának egyik meghatározó tényezőjévé válik. 

• Az internetes vásárlás lehetősége növelni fogja a késői foglalások 

gyakoriságát. 

Közlekedés: 

• A nagy sebességgel közlekedő vonatok és a „fapados” repülőjáratok bővülő 

elérhetősége befolyásolja a hagyományos utasforgalmat. A közúti 

közlekedésben fokozódik a zsúfoltság. 

• A rövid utazások során a gyorsan és olcsón megközelíthető desztinációk 

egyre előnyösebb helyzetbe kerülnek, különösen akkor, ha a főszezonon kívül 

egy-egy jelentős esemény megszervezésére kerül sor. 

• Az autóbuszos utak jelentősége csökkenni fog. 

• Komoly hátrányban lesznek azok a régiók, amelyek a könnyű elérhetőség 

iránt egyre erőteljesebben megnyilvánuló igényt nem képesek kielégíteni a 

rugalmatlan és kedvezőtlen csatlakozási lehetőségeket kínáló menetrendek 

miatt. 

• Emelkedni fog mind a drága, mind a „fapados” hajóutak népszerűsége, 

különösen az ötven év felettiek körében. 

Biztonság:  

• A terrorizmus, a regionális háborúk, a környezetszennyezés és a mindennapi 

élet sajnálatos velejárójává váló számos egyéb válsághelyzet befolyásolja a 

biztonság iránti igényt. A turizmuson belül is egyre nagyobb szükség 

támasztódik e tényező iránt, a turisták elkerülik a veszélyesnek ítélt 

desztinációkat. 
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• A turisztikai szolgáltatóhely kiválasztásában nagyobb jelentőséget kap a 

vízminőség (tavak, úszómedence, ivóvíz tisztasága), amely fokozott védelmet 

tesz szükségessé. 

• A kritikusabb vendég hamarabb él panasszal, ha a kínált termék nem felel 

meg az elvárt színvonalnak. 

• A biztonság megteremtésével járó költségek gyorsan emelkednek. 

• Az ágazatnak jobban fel kell készülnie, hogy válság idején rugalmasabban 

felelhessen meg a turisztikai keresletnek (Mester, 2003). 

 

3.8. A területfejlesztés és a vidékfejlesztési politika értékelése 

 

3.8.1. A vidékfejlesztés és a területfejlesztés viszonya 

 

 A szakirodalomban is sokszor ellentmondás található a fogalmak használatakor, 

nem mindenki használja egyértelműen és következetesen a vidék- és területfejlesztés 

terminológiáját. Sokszor a régió, terület, térség, kistérség definíciói is keverednek. Az 

1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció is rendkívül pontatlanul 

fogalmaz. 

 Vidékfejlesztés alatt általában a vidéken élő emberek életminőségének javítása 

értendő. Ez egy olyan összetett folyamat, amelynek a gazdasági, társadalmi, szociális 

és a környezeti hatásai is fontosak. Farkas értelmezése szerint a beavatkozások a 

helyi emberek részvételével-, a helyben élők érdekében történnek (Farkas, 2002). 

Megállapítható tehát, hogy a kezdeményezés a hátrányos helyzetben lévő közösségek 

fejlesztési tapasztalataiból alakul ki. Chambers a vidékfejlesztést olyan stratégiaként 

határozza meg, amely a hátrányos helyzetű emberek és gyermekeik számára lehetővé 

teszi, hogy a számukra szükséges és kívánatos erőforrások nagyobb részéhez jussanak 

hozzá. Hosszan sorolja, továbbá azokat a hibákat, amelyeket a helyi döntéshozók és a 

fejlesztésben résztvevő munkatársak elkövethetnek (Chambers, 1983). Madarász a 

komplexitásra helyezi a hangsúlyt. Véleménye szerint a szemlélet a gazdaság, a 

társadalom és a környezet egységére épül (Madarász, 1998). Kulcsár a fogalom 

meghatározásakor az embert állítja a középpontba. Megállapítása szerint a 
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vidékfejlesztés kistérségi irányultságú, amely összetett társadalmi, gazdasági és 

kulturális programokon keresztül a helyben élők aktív részvételével valósul meg 

(Kulcsár, 1998). Három felfogást különít el: 

1. a vidékfejlesztés a területfejlesztés alárendelt tevékenysége; 

2. a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között nincs értelmezhető viszony; 

3. a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között sajátos mellérendelt viszony áll 

fenn. 

 Az első felfogás Süli-Zakar munkájában tükröződik vissza, amely szerint a 

vidékfejlesztés a területfejlesztés integráns része. A vidékfejlesztés elkülönült 

kezelése csak ideiglenesen engedhető meg és csakis indokolt esetben (Süli-Zakar, 

1998). 

 A mellérendelt viszony értelmezése G. Fekete publikációjában jelenik meg, ahol 

a vidékfejlesztést olyan szempontból különíti el a területfejlesztéstől, hogy az előző 

kapcsán kifejezetten a vidéki érdekeket helyezi az előtérbe (G. Fekete, É, 1998). 

 A területfejlesztésben két mechanizmus valósul meg, a „felülről-lefelé” (top-

down) irányuló és az „alulról-felfelé” (bottom-up) építkező modell. Az első esetében 

a centralizált irányítás dönt és alá-, fölérendeltségi viszony érvényesül. Ez esetben a 

finanszírozás döntően a központi költségvetési forrásokból történik. A második 

esetben, azonban helyet kapnak az alulról induló kezdeményezések is. Ez egy 

decentralizált rendszer, amelyben helyi szinten történik mind a döntéshozatal, mind, 

pedig a finanszírozás (Sarudi, 2003). Faragó és Horváth munkáiban modern piaci 

viszonyok között a területfejlesztés hosszú távú céljai a következők: 

• munka-alkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráta csökkentése; 

• a túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás csökkentése; 

• a nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása; 

• a régiók közötti indokolatlan fejlettségi különbségek mérséklése; 

• a regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a nemzeti 

kisebbségek lakta területekre; 

• a népesség és a környezet egyensúlyának a megőrzése, illetve helyreállítása 

(Faragó, 1987, Horváth, 1998). 
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 Hekliné szerint a területfejlesztés alapvető feladata, hogy a területi 

egyenlőtlenségek mérséklésével (például: infrastruktúra-fejlesztés) minden szférában 

teremtse meg a helyi (anyagi és humán-) erőforrások hatékony felhasználása révén a 

további fejlődés lehetőségét (Hekliné Herbály, 2002).  

 Véleményem szerint a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között átfedés 

található, amely kistérségi szinten valósul meg. Ezt a szakemberek nem egybehangzó 

álláspontja is igazolni látszik. Amíg, azonban a területfejlesztés szempontjából a 

kistérség csak egy beavatkozási szintet jelöl, addig a vidékfejlesztés esetében ez a 

szint a legfontosabb.  

 Siklósi így fogalmazza meg a turizmus területfejlesztési funkcióját 

publikációjában: „Az idegenforgalom gazdaságélénkítő szerepe egyértelmű, 

megfelelő turisztikai adottságok, kiépített infrastruktúra, fogadóképesség és jó 

marketing esetén nagyban hozzájárulhat egy terület fejlődéséhez (Siklósi, 2005, pp. 

33.). A turizmus, tehát a területfejlesztés eszköze és haszonélvezője is egyben. Az 

idegenforgalomhoz kapcsolódó infrastruktúra és a megfelelő jogi, gazdasági és 

természeti környezet megteremtése alapvető feladat az ágazat fejlesztése 

szempontjából. Vannak, azonban olyan területek, ahol a turisztikai potenciál nem elég 

erős, ott a turizmus szerepét nem szabad túlértékelni. Az Országos Területfejlesztési 

Koncepció kiemelten kezeli az olyan idegenforgalmi célú fejlesztéseket, mint a 

kiemelt üdülőkörzetek minőségi fogadóhellyé alakítása és a jó adottságú, de 

elmaradott területek bekapcsolása a turizmusba. Kihangsúlyozza a komplex fejlesztés 

fontosságát, amelynek keretében kiegészítő- és alternatív jövedelemtermelő 

tevékenységek alakíthatóak ki. A Széchenyi Terv keretében a 2000-2002-ig tartó 

időszakban az ágazat támogatása a régiók fejlesztési terveiben meghatározott 

célterületekre irányult.   

 

3.8.2. Vidékfejlesztés és regionális politika az Európai Unióban 

  

 A multifunkcionális mezőgazdaság kialakulásával az agrárium szerepe már nem 

csak a városi népesség olcsó élelmiszerrel való ellátására korlátozódik. A termelési 

funkción túl megjelent az ökológiai-, valamint a társadalmi-regionális, szociális és 
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kulturális funkciók köre is (Borsos, Nábrádi, 2005). Létrejött az új európai 

agrármodell, amelyet a Közös Agrárpolitika célkitűzései is alátámasztanak. Az 

Európai Közösség tagállamai 1957-ben a KAP mellett foglaltak állást, amelynek ma 

egyik pillérét a piacszabályozás és ezzel együtt a gazdálkodók jövedelembiztonsága, a 

másik pillérét, pedig a vidékfejlesztés alkotja. „A vidék szempontjából egy más 

területet is meg kell említeni, mégpedig a turizmus témakörét, mivel a környezeti 

funkció szorosan összekapcsolódik a táj megőrzésével, ami pedig a turizmus egyik 

alapköve.” (Kopasz, 2005, pp. 53.). Az új uniós mezőgazdaság elkezdett tehát olyan 

„nem importálható” közjavakat „termelni”, mint a szép tájkép vagy a természeti 

értékek, amelyek szorosan összekapcsolódnak a turizmus tevékenységével is. 

 Az Európa Tanács 1994-ben adta ki a Vidéki Térségek Európai Chartáját, 

amelyben olyan sokfunkciós mezőgazdaság jelenik meg, amely már nem csak a 

termelésben vesz részt, hanem fontos feladata, hogy megőrizze a hagyományos 

kultúrát és tájképet a rurális turizmus számára. E tevékenysége mellett megjelenik 

szociális funkciója is, amely a vidéki értékek, a kulturális javak és a közösségek 

fenntartásában játszik fontos szerepet (Council of Europe, 1994). 

 Az Európai Unió a vidék fejlesztése érdekében a mostani tervidőszakra (2000-

2006) három átfogó célkitűzést fogalmazott meg, ezek: 

• erős mezőgazdasági szektor (beleértve az erdőgazdálkodást és a halászatot) 

megteremtése, 

• a vidéki területek versenyképességének növelése, 

• a vidéki környezet és a vidék örökségeinek megóvása  

(Udovecz, Tóth, Popp, Dorgai, 2003). 

 A vidékfejlesztés a 2000-2006-os összköltségvetésből 4,9%-ban részesedik, ami 

30,370 milliárd eurót jelent. Veress idézi Fischler szófiai előadását, amely a 2003. 

március 16-án, az új belépők részére rendezett tanácskozáson hangzott el: „…a  

vidékfejlesztés a KAP kísérő intézkedéseiből teljesen kiforrott politikává alakult, és 

mint annak következő, második pillére már évi hétmilliárd eurós költségvetéssel 

rendelkezik … A következő tervciklusban forrásainak megduplázását irányoztuk elő, 

és így aránya a teljes költségvetésen belül meg fogja haladni a 25%-ot.” (Veress, 
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2005, pp. 11.). Az 5. melléklet tartalmazza az EU költségvetési kiadásainak 

felosztását.  

 A strukturális támogatásokon belül 18 milliárd euró jut a Kohéziós Alapból 

finanszírozott projektekre, amelyek alapvetően három területet érintenek; az emberi 

erőforrás fejlesztést, a vállalkozásoknak nyújtott segítséget és az alap-infrastruktúra 

kiépítését. 

 A közösségi kezdeményezések keretében a korábbi tizenhárom helyett négy 

program finanszírozása lehetséges a 2000-2006-ig tartó támogatási időszakban. Ezek 

a következők: 

• Interreg III., 

• Leader+, 

• Urban, 

• Equal. 

 Az Interreg az országhatárokon átnyúló régiók közötti együttműködést, 

területfejlesztést teszi lehetővé. Az Európai Unió minden határmenti területe jogosult 

a támogatásra. 

 A Leader1 program 1991-ben indult el, amelynek célja a vidékfejlesztés 

támogatása. A legelmaradottabb, külső segítséget leginkább igénylő területeket érinti 

ez a finanszírozási forrás. A kezdeményezés lehetőséget teremt a vidéki emberek 

számára életkörülményeik megváltoztatására; inspirálja és támogatja a helyi 

fejlesztési elképzelések megvalósítását. 

 Az Urban a városok válság sújtotta területeinek gazdasági és szociális  

fellendülését szolgáló közösségi kezdeményezés. Jelenleg a II. program van 

érvényben, amely közel 50 várost érint. 

 Az Equal program célja, hogy felszámolja a munkaerőpiaci diszkriminációt és 

biztosítsa az esélyegyenlőséget. 

 A strukturális támogatások forrásainak összegzését a 3. ábra tartalmazza. 

 

 

 
1 LEADER: Liasion Actions pour le Development de Economie Rurale 
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Újító jellegű 
kezdeménye-

zések
1

Halászati 
eszközök

1,11

Kohéziós Alap
18

Leader+; 2,02

Urban
0,7

Equal
2,85

Interreg III
4,87

Közösségi 
kezdeménye-

zések
10,44

3. Célkitűzés 
24,05

2. Célkitűzés 
22,6

1. Célkitűzés 
135,8

 
Forrás: Az Európai Bizottság adatai alapján saját szerkesztés 

3. ábra: A strukturális támogatások felhasználása 2000-2006. (milliárd euró, 1999. évi  

árakon) 

 

 A jelenlegi turizmus-formák közül vidéken elsősorban a rurális és az ökoturizmus 

valósítható meg. Számos szerző foglalkozik az idegenforgalom vidékfejlesztésben 

betöltött szerepével (Antal, 2000; Csatári, 1999; Kopátsy, 1998; Kovács, 2000; 

Wallendums, 1999). 

 Lengyel a következőképpen foglalja össze a turizmus (lehetséges) szerepét a 

vidék fejlesztésében: 

• A turizmus segítségével hasznosíthatók olyan erőforrások, amelyek 

egyébként parlagon hevernének vagy csak szerényebb gazdasági hozamot 

eredményeznének (például: a mezőgazdasági termelésre alkalmatlan vagy az 

alól kivont területek, nemzeti parkok és természetvédelmi térségek, tavak, 

folyók és víztározók, a falusi-tanyasi környezet és életmód). A turizmus, tehát 

fontos terület- és településfejlesztési tényező. 

• Az ágazat több formája kapcsolódik a mezőgazdasághoz (lovaglás, horgászat, 

vadászat és a rurális turizmus) és, ezáltal fontos kiegészítő tevékenységet 

jelenthet az ott dolgozó lakosságnak. 
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• Helyben teremt piacot a mezőgazdasági termékeknek. 

• Az exportnál kedvezőbb árak érhetők el a csomagolási, szállítási és 

vámköltségek megtakarítása, illetve – vendéglátó-ipari felhasználás esetén – a 

magasabb feldolgozottsági szint elérése által. 

• A jövedelmezőség mellett bővíti a foglalkoztatottságot is és a vidéki lakosság 

képzettségi szintjét. 

• Elősegíti a hagyományok megőrzését, illetve felélesztését (hímzés, 

korongozás és más népi mesterségek, népdal, tánc, népszokások). 

• A jövedelmek növelésével hozzájárul a vidéki életmód kényelmesebbé és 

korszerűbbé tételéhez. 

• Hozzájárul az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztéséhez, valamint az 

urbanizációs folyamat gyorsításához (Lengyel, 1999). 

 

3.8.3. Előcsatlakozási programok hazánkban 

 

 Az Európai Unió által Közép- és Kelet-Európa számára nyújtott támogatások két 

részre oszthatók. Egyrészt a csatlakozás előtt álló országok felkészülésére szolgáló 

előcsatlakozási programokra, másrészt az időközben már csatlakozott országok 

számára biztosított finanszírozási forrásokra. A támogatások igénybevételén túl a 

pályázatok elsődleges célja volt az uniós pályázás modellezése, a módszer 

elsajátítása, valamint az intézményrendszer kiépítésének elősegítése (Czárl, Gyenge, 

2004). Az előcsatlakozási programok közül elsőként a Phare támogatásokat lehetett 

igénybe venni 1989-től, majd 2000-ben indult útjára a két másik program is, a Sapard 

és az Ispa. 

 A Sapard2 program célja a mezőgazdaság szerkezetváltásának és a vidéki 

térségek fejlesztésének elősegítése. Kiemelten támogatja azon szolgáltató szektorok 

fejlesztését is, amelyek kiegészítő tevékenységet nyújtanak a vidéken élők számára, 

illetve a mező- és erdőgazdasági termékek esetében növelik a hozzáadott értéket. A 

támogatások forrásainak időbeni és teljes összegű felhasználását hátráltatta az  

 
2 SAPARD: Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development  
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intézményrendszer késői létrehozása, valamint a pályázati jártasság hiánya (Lengyel, 

2005). 

 A Sapard Terv idegenforgalmi vonatkozású részei a falufejlesztés, az alternatív 

jövedelemtermelő lehetőségek támogatása és az infrastruktúra-fejlesztés, amely 

célokra az összes támogatás 36,5%-át tervezik fordítani a 2000-2006-os 

finanszírozási időszakban. A falufejlesztés magában foglalja a vidék kulturális 

örökségeinek a megőrzését, a természeti- és az épített környezet védelmét, valamint a 

vidéki turizmus fejlesztését. A Magyarországi SAPARD Terv megfogalmazza, hogy 

támogatni kívánja a közterületek felújítását, az egységes falukép kialakítását, 

valamint az idegenforgalmi vonzerők javítását, amelyre összesen 24 millió euró áll 

rendelkezésre. A tevékenységdiverzifikáció keretében támogatni kívánják a helyi 

adottságokra épülő mezőgazdasági termelés és a kiegészítő szolgáltatások – ide 

tartozik a termékfeldolgozás és a falusi turizmus – kialakítását, továbbá a nem 

mezőgazdasági tevékenységek elterjesztését is. Ezekre a célokra összesen 41 millió 

euró áll rendelkezésre. Az infrastruktúra fejlesztése alatt a műszaki infrastruktúra-, 

valamint az értékesítési feltételek javítása értendő. Ezek hatása a turizmus 

szempontjából csak áttételesen érzékelhető, hiszen ez a vállalkozások számának 

növekedésében és a helyi termelők értékesítési lehetőségeinek bővülésében nyilvánul 

meg, amely, azonban közvetett hatást gyakorol a turizmusra is. Ez utóbbi célra 32 

millió euró jut a Terv szerint. 

 A Phare program első két kedvezményezettje Magyarország és Lengyelország 

lett, ahogy azt a forrás neve is jelzi3. A vissza nem térítendő támogatások első körben 

a piacgazdasághoz való átmenethez és a demokratikus társadalmi feltételek 

kiépítéséhez nyújtottak segítséget, majd a kelet- és közép-európai országok európai 

uniós integrációja került a  középpontba (Bató, 2002). Heil munkájában is ezek a 

funkciók jelennek meg, véleménye szerint is a program célja a gazdasági-társadalmi 

átalakulás támogatása, a magánbefektetések dinamikus növeléséhez szükséges 

feltételek megteremtése, a piacgazdaság, a politikai demokrácia és a  jogállamiság  

megszilárdítása, valamint a kulcsfontosságú intézmények  megerősítése (Heil, 2002). 

 
3 PHARE: Poland Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy 
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Később megjelentek a határmenti támogatások is a Phare CBC (Cross Border 

Cooperation) keretében. A résztvevő országok kezdetben csak a támogatások átlag 

60%-át tudták igénybe venni, de ez az arány Magyarország esetében 1999 óta 80%-ra 

emelkedett. 1992-től elindultak az infrastrukturális támogatások, 1993-tól, pedig a 

területfejlesztési pályázatok is.  

 A turizmus sokáig nem szerepelt a magyar részről megjelölt igények, illetve 

támogatási témák között, míg végül – a szakma nem kis sürgetésére – 1995-ben 

felkerült a Phare listára. A középtávú program keretében az Európai Bizottság 4 

millió ECU-s támogatást hagyott jóvá hazánk idegenforgalmának fejlesztésére. A 

pályázat célja a turizmusfejlesztési stratégia elkészítése és megvalósítása, a turisztikai 

irányítás szervezeti rendszerének korszerűsítése és az ágazat fejlesztését szolgáló 

intézkedések végrehajtása volt. Az 1996-97-ig tartó első pályázati szakaszban 1 millió 

ECU-s keretösszeg állt rendelkezésre, ennek sikere nyomán a második szakaszban 3 

millió ECU-s támogatásra lett volna jogosult az ország. Az első szakasz részletes 

programját az Európai Bizottság, azonban csak 1997. januárjában hagyta jóvá, így a 

teljesítés elhúzódott 1998 végéig. Az első szakasz részletes programja a következő 

részprogramokból állt össze: 

• a regionális turisztikai szervezetek korszerűsítése (272 780 ECU); 

• a nemzeti turisztikai információs rendszer fejlesztése (436 215 ECU); 

• a lovas turizmus fejlesztése (214 500 ECU); 

• támogatás a programiroda részére (76 500 ECU) (Lengyel, 1999). 

A témát közelebbről ismerő szakemberek kifogásolják mind a hazai-, mind a 

brüsszeli eljárás lassúságát és bürokratikus voltát, mind, pedig az elkészült anyagok 

egyes részeinek szakmai színvonalát. Időközben, 1998-ban, a második pályázati 

szakasz kezdetén a turizmus fejlesztése nem szerepelt önálló szektorprogramként, így 

az ország elesett a 3 millió ECU-s támogatástól. Később is csak a regionális 

fejlesztési programok és a határmenti együttműködések keretében támogatott 

pályázatok részeként jelenik meg a turizmus, nem önállóan.    

 Az Ispa4 program 1999-ben a Phare program kiegészítéseként jött létre.  

 
4 ISPA: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
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Elsődleges feladata a csatlakozni kívánó országok felkészítése a Kohéziós Alap 

igénybevételére. Infrastrukturális beruházások finanszírozására használhatók fel a 

források a közlekedés és a környezetvédelem területén. Ez a program elsősorban nem 

a vidéki térségek fejlesztésére, sokkal inkább a sűrűn lakott területek támogatására 

szolgál. Az Európai Unió 2000-ben, az első támogatási évben Magyarországon hét 

nagy környezetvédelmi tervet fogadott el, amelynek egyike a Dél-Dunántúli régióban 

Pécs városát is érinti. Közlekedési beruházásként a transz-európai úthálózatok 

kiépítése kapcsán három útvonal érinti hazánkat, a IV-es (Berlin-Nürnberg-Bécs- 

Budapest-Balkán), az V-ös (Velence-Trieszt-Koper-Ljubljana-Budapest-Lvov-Kijev) 

és a VII-es (Duna). A vasúti közlekedés kapcsán három vonal élvez támogatást 

(Hegyeshalom-Budapest, Zalalövő-Boba és Budapest-Szolnok-Újszász). 

Összességében az Ispa programról is elmondható, tehát, hogy csak közvetetten érinti 

a turizmust, de az infrastrukturális beruházások elengedhetetlen feltételei az 

idegenforgalmi fejlesztéseknek.   

 Az előcsatlakozási programok frappáns összefoglaló kritikáját Siklósi fogalmazta 

meg, aki szerint a jogszabályok ellenére a hazai területfejlesztés finanszírozásában 

továbbra is sok probléma merül fel. A rendszer nagyjából megfelel ugyan az uniós 

normáknak, de a közvetlen pénzügyi eszközök aránya kicsi, az egyes források 

egymástól elkülönülnek és főként ágazati célokat finanszíroznak. A decentralizáció 

jelenleg még kis mértékű és regionális szintre – a Phare kivételével – nem került 

fejlesztési forrás. Az intézményrendszer nehézkes kiépülése, a pályázók 

tapasztalatlansága és a brüsszeli-, valamint a magyarországi „késések” valóban 

hátráltatták a programok megvalósulását, de azt el kell ismerni, hogy, amíg 

hazánkban a GDP-nek tágabb értelemben vett 2,7-2,8%-a fordítódik területfejlesztési 

célokra, addig ez az arány az Európai Unió más országaiban jóval alacsonyabb, csak 

mintegy 1%. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, továbbá, hogy Magyarország 

már beleszólhat a 2007-2013-ig tartó európai uniós költségvetés alakulásába, az már 

más kérdés, hogy milyen súllyal. 
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3.9. A turizmus nemzetgazdasági jelentősége Magyarországon 

 

 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia készítése kapcsán az Országos 

Idegenforgalmi Bizottság javasolta, hogy készüljön egy, a stratégiát megalapozó 

jelentés a turizmus nemzetgazdaságban betöltött szerepéről. A kutatást a Magyar 

Turisztikai Hivatal megbízásából a GKI Gazdaságkutató Rt. készítette el 2004-ben, 

amelynek célja az idegenforgalom gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az 

államháztartásra és a fizetési mérlegre gyakorolt direkt és indirekt hatásának becslése, 

továbbá az ágazat gazdasági szerepének bemutatása és jövőbeni alakulásának 

prognosztizálására irányult. A vizsgálat során a Társadalmi Elszámolási Mátrix-ot 

(SAM modellt) alkalmazták, amely egy azonos számú sort és oszlopot tartalmazó 

táblázatot jelent, ahol egy sor egy adott gazdasági szereplő, illetve számlák 

jövedelmeit (forrását), oszlopai pedig az adott szereplő kiadásait gyűjtik össze. A 

SAM modell endogén (belső) és exogén (külső) számlákat különböztet meg.  

 Egy ország gazdaságára visszaható tényezők a következőképpen csoportosíthatók 

Kaspar szerint: 

• fizetési mérleg funkció (az idegenforgalmi mérleg részesedése); 

• kiegyenlítési funkció (gazdasági kiegyenlítés az ipar és az idegenforgalmi 

területek, valamint a völgy és hegyvidékek között); 

• foglalkoztatási funkció (a turizmus, mint munkáltató); 

• jövedelmi funkció (multiplikátor hatás) és 

• termelési funkció (értékteremtő hatás) (Kaspar, 1992). 

 

3.9.1. Fizetési mérleg funkció 

 

 „A turizmus jelentősen befolyásolja számos ország nemzetközi fizetési mérlegét, 

amennyiben pénzügyi szempontból lényegében egy adott országban megszerzett 

jövedelemnek egy másik országban való elköltését jelenti (ha a nemzetközi turizmust 

vizsgáljuk), vagyis nemzetközi pénzmozgással jár. A nemzetközi fizetési mérleg 

valamely országnak egy meghatározott naptári időszak alatt a külfölddel lebonyolított 

pénzügyi műveleteit, illetve azok eredményét tartja nyilván, összesítve. Vagyis 
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kimutatja az összes külföldről származó pénzbevételt és az összes külföldre teljesített 

kifizetést, valamint ezek nyomán a hivatalos tartalékeszközök állományának 

alakulását.” (Jancsik, 2004, pp. 95.)   

 A nemzetközi idegenforgalomból származó bevételek a fizetési mérleg 

szempontjából a kereskedelmi mérleg exportjával, a kiadások, pedig az importtal 

egyenértékűek. A turisztikai ágazatnál a pontos rögzítést megnehezíti a láthatatlan 

export, illetve import funkció.  

 Az ágazat folyó fizetési mérlegében megjelenő pénzügyi folyamatok nem 

tükrözik kellő pontossággal a naturális és más pénzügyi mutatók alakulását, amely 

napjainkban egyre inkább szétválik. Ennek az az oka, hogy a mérés alkalmazott 

módszertana - objektív okok miatt – teljesen elszakadt a turizmus reálgazdaságától. A 

jelenleg is alkalmazott módszer a kötött devizagazdálkodásra épül, miközben az már 

1997-ben megszűnt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB), ezért kényszermegoldásokhoz 

folyamodik; elsősorban a kereskedelmi bankok jelentéseire hagyatkozik az 

idegenforgalmi tételek megalapozásánál. A kereskedelmi bankok jogcímek szerint 

kódolják a forgalmat, de 2004. május 1-e, az Európai Unióba történő belépésünk óta 

problémát jelent, hogy tilos az ügyfelet a 12.500 euró alatti tranzakció mibenlétéről 

kérdezni, ha az az EU határain belül zajlik. Ezért a turisztikai tételek egyes elemeinek 

meghatározása a következő pilléreken alapszik: 

• a kereskedelmi bankok jelentése; 

• a valutaforgalmazók jelentése (banki ügynökként leadott jelentés) és  

• az MNB becslései. 

 A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a bankokon belül nem különítik el az utazási-

csekk beváltásából, a valutaváltásból és az átutalásból származó forgalmat, így ezek 

együttesen, csak az országokat és a devizanemeket tartalmazva állnak az MNB 

rendelkezésére. A pénzügyi folyamat így nyomon követhető, de kérdéses, hogy a 

pénzmozgásokból mennyi kötődik a turisztikai szektorhoz (GKI Gazdaságkutató Rt., 

2005).      

 Az idegenforgalmi devizabevételek és kiadások a 4. ábrán láthatók: 
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Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 

4. ábra: A turizmus devizabevételei és kiadásai, valamint egyenlege 1998-2004. 

 

 A folyó fizetési mérlegben az idegenforgalmi tételek aktívuma 2004-ben 962 

millió eurót tett ki. Ez jelentős visszaesést jelent az előző évek teljesítményéhez 

viszonyítva. 

 

3.9.2. Kiegyenlítési funkció 

 

 A turizmus legtöbbször olyan kevésbé fejlett területeken „veti meg a lábát”, 

amelyeket elkerült az emissziós ártalmakkal terhelt ipari termelés. Ez a folyamat 

napjainkban egyre nagyobb teret nyer, így hosszú távon gazdasági kiegyenlítéshez 

vezet.  

 Az egyes tájegységek fejlesztési koncepciójuk elkészítése során a támogatásra 

való „érdemességek és képességek” vizsgálatára támaszkodnak, amelynek 

eredményeképpen létrejöhet az idegenforgalom optimális fejlesztése. Ezeket a 

lehetőségeket érvényesítették a Kaposvári kistérség Turizmus-fejlesztési 

Koncepciójának elkészítésekor is.  

 A turisztikai input szerkezeténél kedvező esetben intraregionális beszerzési 

összefonódás jön létre. Az output összetételét ezzel szemben a külső értékesítési 

kapcsolatok uralma jellemzi. A térségen belüli beszerzési kapcsolatok és a külső 

értékesítési összefonódások összejátszása ad tehát magyarázatot az idegenforgalom 
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gazdasági jelentőségére, amelynél a regionális gazdasági növekedés fő meghatározó 

tényezőjét a terület exportképessége, vagyis - turisztikai szempontból - a vonzereje 

képezi. Meg kell jegyezni, azonban, hogy a regionális gazdaság fejlődéséhez történő 

hozzájárulás annál nagyobb, minél kevésbé függ a térség beszerzési oldalról a rajta 

kívül eső piacoktól. Ez egyaránt vonatkozik a pénzügyi- (eszközök áramlása térségen 

kívülről), valamint az áru- és a munkaszektorra (tájegységen kívüli termékek és 

élelmiszerek behozatala és más területek munkaerőinek bevonása). Meg kell említeni 

azt is, hogy a turizmus gyakran a regionális gazdaság bővítési és differenciálási 

folyamatának a súlypontja (Kaspar, 1992).      

 

3.9.3. Foglalkoztatási funkció  

 

 A turizmus, szolgáltatás-jellegénél fogva erősen élőmunka-igényes ágazat. 

Hagyományaihoz szorosan kötődik a magas színvonalú személyes kontaktus megléte, 

ezért élőmunka igénye hosszabb távon sem valószínű, hogy csökkenni fog, annak 

ellenére sem, hogy egyes részterületein jelentős technológiai fejlődés ment végbe az 

utóbbi évtizedekben (közlekedés, helyfoglalási rendszerek, gyorséttermek, tematikus 

parkok) (Jancsik, 2004). Az ágazat szakképzettségi igénye meglehetősen vegyes 

képet mutat, hiszen a magasan kvalifikált munkaerőn túl jelentős a szakmai 

végzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottak aránya is. További specialitása a 

szektornak, hogy a tevékenység sokszor csak idényjelleggel működik, ezért a bérezés, 

a munkaidő és a műszakok is eltérnek az átlagos alkalmazottakétól. Ez magas 

fluktuációt okoz, amely azzal járhat, hogy minden évben más munkaerőt kell 

betanítani; előnye, viszont, hogy könnyebb új belépőket találni. A főszezonban a 

megnövekedett munkaerő-igényt nem lehet csak a helyi lakossággal megoldani, ezért 

a kívülről érkezők elszállásolása többletköltséggel jár. A fejlett országokban éppen 

ezért a szakképzettséghez kötött munkahelyeket a helyiek töltik be, a 

szakképzettséget nem igénylőket, pedig legtöbbször külföldi bevándorlók. Sajnos ez 

utóbbi esetben még mindig jelentős a feketén való foglalkoztatás. 

 Tágabb értelemben vizsgálva, azonban egy-egy régió vagy település 

turizmusának fejlődése nem csak az utazási irodák, a szállodák és egyéb 
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szálláshelyek, valamint a közlekedési vállalatok és éttermek foglalkoztatottságát 

befolyásolja (direkt hatás), hanem közvetve hat az idegenforgalmat kiszolgáló 

területek foglalkoztatottságára is (mezőgazdaság, élelmiszeripar, építőipar, stb.), 

továbbá indukált hatásként a turisztikai ágazatból származó pluszjövedelmek 

elköltésén keresztül a gazdaság egész vertikumában új munkahelyek létrehozását teszi 

lehetővé. Nemzetközi felmérések szerint egy direkt idegenforgalmi munkahely 

általában egy-három további – indirekt és indukált - munkahelyet gerjeszt. Egy adott 

ország turizmusának foglalkoztatási szintjét, azonban alapvetően befolyásolja az 

aktuális turizmuspolitika, az ország gazdaságpolitikai célkitűzései, gazdasági 

fejlettsége, foglalkoztatáspolitikája és a szektorban alkalmazottak munkájának 

hatékonysága. E funkció vizsgálatakor nem hanyagolható el, azonban a 

munkahelyteremtés költségeinek tanulmányozása sem, amelyet Pearce úgy határozott 

meg, hogy a szektor sajátosságainak köszönhetően általában alacsonyabbak az ilyen 

jellegű kiadások, mint más ágazatok esetében (Pearce, 1993). 

 Az 5. ábra a turizmusban foglalkoztatottak számát mutatja be 2000-2004. között. 
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Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés  

5. ábra: A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágban 

foglalkoztatottak száma Magyarországon 2000-2004. 

  

 Hazánkban a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás gazdasági ágban a négy 

főnél többet foglalkoztató vállalkozások 2004-ben 148,8 ezer főt alkalmaztak, amely 
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7%-kal haladja meg az előző évit. A teljes közvetett és közvetlen foglalkoztatás 

mértéke 328 ezer főt tett ki 2002-ben és 331 ezret 2003-ban. A teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 90.200 forint volt, amely a fizikai 

alkalmazottak esetében 70.500 forint, a szellemi foglalkozásúak esetében, pedig 

150.800 forint. Ez 8%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához 

viszonyítva, amely meghaladja az országos 6%-os átlagot. A többi fő gazdasági 

ágazathoz viszonyítva, azonban a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásban dolgozók 

bruttó átlagkeresete bizonyult a legalacsonyabbnak; nem érte el a mezőgazdaság, az 

erdőgazdálkodás és a halászat, illetve az építőipar szintjét sem.  

 A turisztikai szakágazatokban a reálisan feltételezhető további szálláshely-

növekedés, valamint a vendégéjszakák alakulása és a szolgáltatások növekedése 

következtében a következő tervezési ciklusban (2007-2013) éves átlagban a korábbi 

2%-os növekedési ütemnél szerényebb, 1%-os emelkedést prognosztizálnak a 

szakemberek, így 2006-ig bő 6%-os-, 2013-ig további bő 7%-os létszámgyarapodás 

valószínűsíthető az ágazatban (GKI Gazdaságkutató Rt., 2005). A turizmus közvetlen 

gazdasági szerepe hazánkban mind a GDP-hez való hozzájárulás, mind a 

foglalkoztatottak aránya alapján magasabb, mint a világban és az Európai Unióban 

(www.hungary.com/images/mtrt).  

 Összességében elmondható, hogy a turizmus egyik legfontosabb gazdasági 

szerepe abban áll, hogy munkalehetőséget biztosít mind a belföldi-, mind, pedig a 

nemzetközi idegenforgalom tekintetében. Ez a funkció azért is jelentős, hiszen a 

turisztikai foglalkoztatás elsősorban nem a nagyvárosokban, hanem vidéken 

jelentkezik, így mindenképpen megállapítható, hogy népesség-megtartó ereje van.  

 

3.9.4. Jövedelmi funkció 

 

 A jövedelmi funkció mérésére a turisztikai multiplikátor alkalmazható, hiszen 

nem kérdéses a másodlagos idegenforgalmi jövedelmek léte, problémát csupán a 

mérésük, illetve a más jövedelmektől való elkülönítésük jelent. Jancsik a turisztikai 

multiplikátor meghatározásánál a következőképpen fogalmaz: „… jelzi azt az arányt, 

ami a turizmus révén keletkezett teljes jövedelem és a kezdeti jövedelem-beáramlás 
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között fennáll. … Más szóval azt mutatja, hányszorosa a teljes másodlagos (indirekt + 

indukált) jövedelem az elsődleges bevételnek.” (Jancsik, 2004, 86. pp.) Horváth 

részletesen kifejti a multiplikátor hatásmechanizmusánál, hogy a végső fogyasztás 

növekedése milyen módon változtatja meg a nemzetgazdasági kibocsátást, az 

értékesítést, a jövedelmet, a foglalkoztatottságot, a behozatalt és a kormányzati 

bevételt. 

      A szakirodalmakban összesen hat turizmus-multiplikátor található. Ezek 

számolhatóak bruttó és nettó értéken is, ez utóbbi esetében a közvetlen adók és a 

társadalombiztosítás levonásra kerülnek. Összességében elmondható, azonban, hogy 

jelenleg a bruttó számítási módszert alkalmazzák a leggyakrabban, hiszen ez jobban 

igazodik a nemzeti számlák rendszeréhez. 

 Archer és Fletcher munkájukban kiemelik a két legismertebb elemzési módszert, 

az ad-hoc, valamint az input-output megközelítést. Az ad-hoc modell Keynes 

rendszeréből fejlődött ki. Különösen alkalmas az egy régióba beáramló egyszeri 

jövedelem, vagyis egy eseti költésnövekedés hatásainak kimutatására. A megközelítés 

fő problémája, azonban az, hogy nem veszi figyelembe a kölcsönös függőségeket és 

elszivárgásokat, amelyek a tevékenységek körforgásában fellépnek; feltételezi, 

viszont hogy a gazdaságban mindenhol egy átlagos fogyasztási hajlandóság 

érvényesül. A Leontief rendszeréből kifejlesztett input-output modell ezeket a 

gondokat próbálja kiküszöbölni. Az alapját egy input-output tábla képezi, amely az 

ágazati kapcsolatok mérlegét mutatja be. Ennél a módszernél azonosak a fogyasztási 

hajlandóságok, de, amíg a számításoknál átlagos hajlandóságokat használ fel, a 

következtetéseket határhajlandóságokra vonja le. Ez a probléma kiküszöbölhető az 

adott iparágra jellemző cégek kiadási szerkezetének vizsgálatával. Előnye, hogy a 

mátrixban kimutathatóak a közvetett és a közvetlen hatásokon túl az indukáltak is, 

valamint, hogy az árváltozás is beépíthető a modellbe. Hátránya, ellenben, hogy nagy 

adatigényű a kidolgozása. Az ad-hoc megközelítés tehát elsősorban egyes 

létesítmények és szolgáltatók – a turizmus esetében például: a szálláshelyek, az 

utazásszervezők és a kézművesek – jövedelemgeneráló hatásainak kimutatásában 

hasznosítható, míg az input-output modell az idegenforgalom nemzetgazdaságra, 

régiókra, városokra gyakorolt befolyásának vizsgálatára alkalmas (Horváth, 1998). 
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 Hazánkban a már korábban említett SAM modell segítségével történik a 

multiplikátor meghatározása. A folyó termelési multiplikátorok az egyes ágazatok 

hazai termékek iránti egységnyi megrendelésének a hatását mutatják be az egyes 

ágazatokra. A turizmus esetében ez a 3. táblázatban látható módon alakul: 

 

3. táblázat: A folyó termelési multiplikátor alakulás a turizmusban 

Ágazat: Egység 
Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 1,05 
Élelmiszergazdaság 0,33 
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások  0,11 
Kereskedelem              0,1 
Egyéb iparágak 0,37 
Összesen:  1,96 

Forrás: GKI Gazdaságkutató Rt., 2005. 

 

 A 3. táblázat jól mutatja, hogy a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 

hazai termékek iránti egységnyi kereslete a termelési beszállítói kapcsolatokon 

keresztül összesen 1,96 egység bruttó termelést generál, így az indukált 

termelésbővítő hatás tekintetében a 25 nemzetgazdasági ág közül a turizmus a 

nyolcadik helyen áll. Elmondható tehát, hogy az idegenforgalom felé irányuló 

többletkereslet gazdaságélénkítő hatása átlag feletti. A teljes multiplikátor 

kiszámításánál figyelembe veszik az indukált jövedelmi hatásokat (a háztartások 

elköltött és felhalmozott jövedelmeit) is, valamint nem feltételezik, hogy a kiinduló 

kereslet csak a hazai termékekre irányult. A teljes multiplikátor esetében a turizmus 

2,96 egység bruttó termelést generál. Összevetve a többi ágazattal megállapítható, 

hogy az idegenforgalmi szektor teljesítményénél csak a pénzügyi tevékenység fejt ki 

nagyobb gazdaságélénkítő hatást 3,78 egységgel (GKI Gazdaságkutató Rt., 2005). 

 

3.9.5. Termelési funkció  

 

 2004-ben hazánkban az egy főre jutó bruttó hazai termék 2.019.707 forint volt, 

amely 4%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A hét 

tervezési-statisztikai régió közül Dél-Dunántúl a fejlettségi szint tekintetében 

országos szinten a negyedik helyen áll, Somogy megye, azonban csak a 
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tizennegyediken, hiszen az országos átlagnak csak a 68%-át tudta teljesíteni. A 

szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágban 3,1%-kal emelkedett a 

GDP értéke. A bruttó kibocsátás 726,7 milliárd forint volt a szektorban, amely szintén 

3%-nál magasabb eredményt tükröz a megelőző időszakhoz képest. Ennek 57%-át a 

vállalatok, 18%-át az állami szervek, 25%-át, pedig a háztartások realizálták. Az 6. 

ábra a turisztikai vállalatok tulajdonosi szerkezetét mutatja be.  
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Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés  

6. ábra: A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágban működő 

vállalatok tulajdonosi szerkezete, 2004. 

 

 A hazai magántulajdon aránya a legkiemelkedőbb; a külföldi részesedés csupán 

10% (Központi Statisztikai Hivatal, 2005). A jövedelmezőségi kapcsolat tekintetében, 

vagyis a generált bruttó profit esetében a H (szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás) 

ágazat a nemzetgazdasági átlag körüli éves növekedést produkál, ami a 8-11. helyet 

jelenti. A munkavállalói jövedelmek generálása kapcsán a szektor valamivel jobb 

helyzetben van, a 7-10. helyet foglalja el.  

 A 6. melléklet mutatja be az egyes ágazatok éves átlagos többleteit. Itt látható, 

hogy melyek azok a szektorok, amelyekbe történő beruházások a legnagyobb mértékű 

tovagyűrűző hatásokat váltják ki a hazai gazdaságban, tehát ezeknek az ágazatoknak a 

fejlesztése jár a leginkább szétterülő eredménnyel. Összességében elmondható, hogy 

az idegenforgalmi szektor fejlesztésére fordított összegek - a tovagyűrűző hatások 
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figyelembevételével - a GDP-termelés tekintetében a nemzetgazdasági átlagnál jóval 

nagyobb hatékonysággal hasznosulnak. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 

ágazat esetében ez az érték 0,04%, ami azt jelenti, hogy a 2005-2010. közötti 

időszakban a hipotetikusan megvalósuló beruházási projektek hatására éves átlagban 

ennyivel bővül a lakossági fogyasztás a modell alapváltozatához képest (GKI 

Gazdaságkutató Rt., 2005). A 2004-es év, azonban nem kedvezett a turisztikai 

befektetéseknek, hiszen, amíg a beruházások volumenindexe országosan 7,8%-kal 

növekedett, a H nemzetgazdasági ágban 4,9%-kal csökkent a megelőző évhez képest.  

 A kereskedelmi szálláshelyek a bevételek tekintetében növekvő tendenciát 

mutattak 2004-ben az előző év azonos időszakához viszonyítva, ahol a szállásdíjakból 

származó jövedelmek esetében 11,8%-os, ezen belül a szállodáknál 14,2%-os 

emelkedés volt tapasztalható; a szálláshelyi vendéglátás és egyéb szolgáltatások 

tekintetében, pedig 17,4%, illetve szállodáknál 18,6%-os növekményt realizáltak 

(Központi Statisztikai Hivatal, 2005). 

 

3.10. Turizmus Szatellit Számla (TSA) 

 

 A turizmus gazdasági hatásainak vizsgálata számos akadályba ütközik, hiszen 

jelenleg csak a turista keresletére vonatkozóan áll rendelkezésre néhány adat (például: 

a vendégek és a vendégéjszakák száma, a tartózkodási idő, valamint a főbb kiadások). 

A szektor eredménye nem mérhető közvetlenül, ezért nem lehet pontos számításokat 

készíteni. Nem ismert, hogy a turizmus milyen hatást generál a gazdaságban, hogy a 

turisták kereslete mekkora termelésnövekedést indukál és a tevékenységen keresztül 

mennyi hozzáadott érték termelődik. Így azt sem lehet tudni, melyik ágazat milyen 

arányban részesedik a keletkezett jövedelemből. Nem ismert továbbá, hogy hányan 

dolgoznak a turistákat - közvetve vagy közvetlenül - kiszolgáló szektorokban, így azt 

sem lehet megállapítani, milyen kapcsolat van az idegenforgalom alakulása és a 

foglalkoztatottság között. A fent említett hiányosságok, valamint az ágazat növekvő 

gazdasági szerepe az 1990-es években arra ösztönzött több országot és kormányközi 

szervezetet, hogy új módszert dolgozzanak ki, amelynek segítségével a turizmus 

gazdasági súlya pontosabban mérhető. 1993-ban az ENSZ Statisztikai Bizottsága 
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elfogadta a nemzetközi számlák új rendszerét, amelyek képesek részletesebben 

bemutatni egy-egy ágazat nemzetgazdasági jelentőségét (Puczkó, Rátz, 2005). Erre 

szolgál az ún. Turizmus Szatellit Számla (Tourism Satellite Account). „A szatellit 

kifejezés arra utal, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos statisztikai mutatók (a 

turizmus részesedése a bruttó hazai termékben, a turizmusból származó költségvetési 

bevétel, a turizmus foglalkoztatás növelő hatása stb.) beilleszkednek a 

makrogazdasági statisztikák, a nemzeti számlák rendszerébe. Ez biztosítja a 

turizmusra vonatkozó statisztikák belső összhangját, valamint azt, hogy olyan 

mutatókat tudjunk kiszámítani, amelyekkel a turizmus rövid és hosszú távú 

jövedelmezősége egyértelműen és tömören összevethető más ágazatok hasonló 

mutatóival. A szatellit jelző azt a kapcsolatot szimbolizálja, hogy a turizmusra 

összpontosító részletes statisztikák úgy igazodnak a nemzeti számlákhoz, mint a 

naprendszerben a bolygók a naphoz.” (Hüttl, Probáld, 2000, pp. 5.) A szatellit 

számla legfontosabb célja, hogy halmozódás-mentesen meghatározza a GDP-nek az 

idegenforgalmi többletkereslet által indukált részét. A modell így minden összetett 

tevékenységet lebont és csak az adott folyamathoz tartozó iparághoz „számlázza” azt. 

Például, ha a vendég bort rendel, akkor a felszolgált ital értéke megoszlik a boripar és 

a mezőgazdaság, valamint a vendéglátás között. Amennyiben a bor importból 

származik, úgy a bortermelés nem hoz létre új értéket. A turizmus számla, azonban 

nem állhat meg a termelésben keletkezett jövedelmek számbavételénél. Ahhoz, hogy 

kimutatható legyen, hogy az idegenforgalomból kinek milyen haszna származik, el 

kell jutni a rendelkezésre álló jövedelmekig. Az elszámolás logikájának megfelelően 

nem a teljes bért, hanem csak azt a részt kell figyelembe venni, amely a turisztikai 

szektornak tulajdonítható. 

 A rendelkezésre álló adatok mellé a következők összegyűjtése szükséges még a 

szatellit számla összeállításához: 

• a turizmusra szakosodott kisvállalkozások tevékenysége (például: rurális 

turizmus);  

• a külföldi turisták költekezési szokásai és  

• a magyar lakosság turista célú fogyasztása belföldön és külföldön. 
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1994-ben Kanada készítette el elsőként Turisztikai Szatellit Számláját, amelynek 

példáját később számos ország követett (például: Franciaország, Nagy-Britannia, 

Lengyelország, Marokkó, Tunézia, Mexikó, USA, Ausztrália, Indonézia, India, stb.). 

Magyarországon jelenleg is folyik a Szimulációs Turizmus Számla összeállítása, - 

mivel a szatellit modell hátránya, hogy rendkívül adatigényes, így az összegyűjtés is 

több évet vesz igénybe, ezért átmeneti megoldásként született meg a szimulációs 

számla gondolata - amely a szatellit számlához szükséges hiányzó adatokat a múltban 

megfigyelt tapasztalatok vagy a nemzetközileg jellemző arányok alapján helyettesíti. 

Összegyűjti tehát az adatokat, a hiányzókat, pedig statisztikai becslésekkel, illetve 

ökonometriai modellekkel pótolja (Jancsik, 2004).  

A szatellit számla elkülöníti a turisztikai keresletet turizmus ágazatra (Travel & 

Tourism Industry) és turizmus gazdaságra (Travel & Tourism Economy), attól 

függően, hogy csak a közvetlen, vagy a gazdaságra gyakorolt közvetett hatásokat is 

vizsgálja. Ez utóbbi, tehát tágabb értelmezést tesz lehetővé. Ugyanígy osztályozza a 

foglalkoztatást befolyásoló tényezőket (Travel & Tourism Industry Employment és 

Travel & Tourism Economy Employment). A World Travel & Tourism Council 

előrejelzései szerint 2010-ben Magyarországon az idegenforgalom várható gazdasági 

jelentősége (GDP) a turizmus ágazatban 10.727 millió USD, a turizmus gazdaságban, 

pedig 22.843 millió USD lesz. A foglalkoztatottak számát illetően a turizmus 

ágazatban 551.624 főt, a turizmus gazdaságban, pedig 901.094 főt alkalmaznak majd 

(Turisztikai Hivatal, Nemzetközi Turisztikai Kapcsolatok Főosztálya, 2004). 

2006-ban a turisztikai ágazat várhatóan 15.362 millió USD forgalmat realizál a 

teljes kereslet által. Az ágazat teljesítménye előreláthatóan 6,4%-kal növekszik 

ugyanebben az évben, a 2007-2016. közötti időszakban, pedig 5,4% éves növekedés 

prognosztizálható. A TSA előrejelzései szerint 2006-ban a turizmus közvetve 9%-kal 

részesedik a GDP-ből és 8,6%-kal a foglalkoztatottak számából 

(www.wttc.org/2004tsa).        
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3.11. Turizmus törvény  

 

 Az idegenforgalmi szakma szempontjából nagy űrt tölt be a turizmusról szóló 

törvény koncepciója, amely 2005. októberében jelent meg, jelenleg pedig 

véleményezés alatt áll. A törvény létrejöttét a turisztikai tevékenység 

gazdaságpolitikai szerepe és jelentősége hívta életre. A tervezet 2006. tavaszáig nem 

került parlamenti tárgyalásra, de szükség volt az 1978. évi I. törvény felújítására. A 

törvényjavaslat összefoglalja a hatályos szabályozás jellemzőit és összeveti azokat a 

nemzetközi tapasztalatokkal, különös tekintettel az európai uniós jogharmonizációra. 

Javasolja jogszabályba rendezni az állami feladatokat és az állami intézkedések 

ágazatközi összehangolását, valamint a turizmusban képződő források 

visszaforgatásának mechanizmusát. A törvénytervezet világosan kijelöli, hogy az 

idegenforgalom tényleges nemzetgazdasági szerepének betöltéséhez rendszeresen 

képződő, tervezhető forrásokat kell biztosítani. A törvényben csak a viszonylag 

állandónak tervezett feltételek szerepelnek. A tervezet tisztázza a fogalmakat, illetve 

elsőként kezeli komplexen a turizmus által érintett területeket és szervezeteket. A 

feladatköröket három szinten határozza meg:  

• állami; 

• regionális és  

• önkormányzati szinten.  

 A törvény célja, hogy: 

• segítse a turisztikai vállalkozások piacra jutását, valamint javítsa a turizmusban 

működő vállalkozások versenyképességét, és előtérbe helyezze az elmaradott 

térségek felzárkóztatását; 

• támogassa a turisztikai értékek feltárását, megismerését és üzletszerű 

hasznosítását, valamint megóvását és fenntartását; 

• elősegítse a Magyarországról külföldön megjelenő pozitív kép kialakulását; 

• környezet- és vendégbarát, utas- és fogyasztóközpontú, marketing szemléletű 

turizmust teremtsen, segítse a fenntartható fejlődést; 

• támogassa a turisztikai szakemberek képzését és továbbképzését; 

• felszámolja az idegenforgalom területén meglévő „feketegazdaságot”; 
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• fejlessze a turizmus keretében megvalósuló nemzetközi kapcsolatokat; 

• hatékony desztinációmenedzsment alakuljon ki és valósuljon meg 

(www.mth.gov.hu). 

 

3.12. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv 

 

 A Nemzeti Fejlesztési Terv hazánk európai uniós csatlakozásának egyik 

legfontosabb dokumentuma, hiszen ennek kidolgozása volt az alapfeltétele az 1200 

milliárd forintnyi uniós támogatás igénybevételének. Fejlesztési tervet minden olyan 

országnak készítenie kell, amelynek az egy főre jutó GDP-je nem éri el az EU-s átlag 

75%-át. Magyarország és a többi csatlakozó ország mindegyike ebbe a kategóriába 

tartozik; ez, ellenben azt is jelenti, hogy valamennyien versenytársak a 

támogatásokért vívott „harcban”. 

 A Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésének első határideje 2002. márciusa volt, 

erre az időpontra, azonban nem készült el, így az előzetes dokumentumról csak 2002. 

év végén kezdett tárgyalni a magyar kormány és az Európai Bizottság. A végleges 

terv 2003. május 31-én került Brüsszelbe, amely a 2004-2006-os tervezési időszakra 

vonatkozó fejlesztési prioritásokat fogalmazza meg. Pályázni, azonban csak a 

csatlakozás után lehetett. 

 A terv három nagyobb egységből áll. Az első hazánk jelenlegi helyzetét és a 

fejlettségbeli elmaradását mutatja be, a következő fejezet tartalmazza a fejlesztési 

célokat és a stratégiát, az utolsó rész, pedig a konkrét tennivalókat megfogalmazó 

operatív programokat. A Nemzeti Fejlesztési Terv feladata, hogy reflektáljon a 

legfontosabb gazdasági és társadalmi problémákra, így a benyújtást széleskörű (civil 

szervezeti és állampolgári) véleményezés előzte meg. A dokumentumban első számú 

célkitűzésként hosszú távon az életminőség javítása-; átfogó célként, pedig az EU-hoz 

viszonyított és az országon belüli regionális különbségek csökkentése szerepel. Az 

NFT konkrét feladatai a gazdaság fejlesztése, ezen belül is a kis- és 

középvállalkozások versenyképességének megőrzése, illetve javítása; valamint az új 

technológiák elterjesztése és a tudásipar megteremtése. Ezekre a célokra az uniós 

forrásokkal együtt 240 milliárd forint jut a 2004-2006-os időszakban. Kiemelt terület, 
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továbbá a foglalkoztatási szint emelése és a társadalmi esélyteremtés, amelyre 170 

milliárd uniós támogatás vehető igénybe. A legjelentősebb forrásokat 

környezetvédelmi beruházásokra, az infrastruktúra bővítésére, valamint a 

vidékfejlesztésre szánják, mintegy 540 milliárd forintot (www.magyarorszag.hu). A 

Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programot tartalmaz: 

• Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP); 

• Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP); 

• Környezetvédelmi és Infrastruktúrafejlesztési Operatív Program (KIOP); 

• Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív Program (HEFOP); 

• Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP). 

Az Operatív Programok az uniós Strukturális Alapokból részesedő támogatások 

igénybevételére nyújtanak lehetőséget. A 2004-2006-ig pályázható EU-s támogatások 

a 7. mellékletben találhatók. 

 A turisztikai támogatások korábban az AVOP-ba tartoztak - közvetve a rurális 

turizmust érintően még ma is találhatóak itt pályázatok a „Vidéki jövedelemszerzési 

lehetőségek” alprogramon belül - az idegenforgalom, azonban jelenleg a ROP-ban 

szerepel kiemelten, ahol első számú prioritás a „Turisztikai potenciál erősítése a 

régiókban”. A főbb feladatok közé tartozik az ágazat versenyképességének a javítása, 

a turisztikai vonzerővel rendelkező területek vonzerejének növelése, valamint a 

szektor tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások mennyiségi és elsősorban 

minőségi fejlesztése. Mivel jelenleg hazánkban a turizmus rendkívül koncentráltan és 

szezonálisan jelentkezik, elsősorban a fővárosban és a Balaton-parton, ezért a 

program a Budapesten kívüli kiegyensúlyozottabb és diverzifikáltabb fejlődést 

támogatja. A ROP pályázatai 2004. február 17-étől érhetőek el. A rendelkezésre álló 

források 75%-ának a négy fejletlen régióba kell irányulnia, amelyek Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl. A programon belül két 

pályázat került kiírásra: 

1) A turisztikai vonzerők fejlesztése 

a) világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése; 

b) nemzeti parkok és más védett területek látogatottságához nyújtott 

támogatások; 
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c) kastélyok, várak turisztikai funkciókkal való bővítése; 

d) múzeumok látogatóbarát fejlesztése; 

e) aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. 

2) Turisztikai fogadóképesség javítása 

a) szálláshelyek fejlesztése; 

b) vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (CEO, 2004). 

 Az első program támogatására non-profit szervezetek pályázhatnak csak, míg a 

második alpontba tartozó pályázatok elérhetőek a profit-orientált vállalatok számára 

is. Az 1./a), b), c) pontok esetében 96,5%-, az 1./d), e) pontok esetében 95%-, a 2./a) 

célterületnél 40%-, a 2./b) pontnál, pedig 30% a maximálisan igénybe vehető vissza 

nem térítendő támogatás mértéke. A dél-dunántúli pályázatok kapcsán 2005-ben öt 

támogatási szerződés született összesen 2,01 milliárd forint értékben. Sajnos a régiók 

között az utolsó előtti helyen szerepel Dél-Dunántúl (Itthon otthon van, 2005). A 

kaposvári kistérséget egyik projekt sem érinti. Arról sem szabad megfeledkezni, 

azonban, hogy nemcsak ezek a célprogramok segítik a turizmus fejlődését, hanem 

közvetve az infrastrukturális és humán-erőforrás- fejlesztési projektek is. 

 Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 

(részletesebben ld. 3.13. fejezet) összehangolásából alakult ki a három támogatott 

turisztikai termék: 

• az egészségturizmus; 

• az örökségturizmus és  

• a kongresszusi turizmus. 

 Mivel hazánk területének 80%-a alatt 30°C-nál magasabb hőmérsékletű 

termálvízkészlet található, ezért az olajkutató kísérleti fúrások eredményeképpen 

jelenleg összesen közel 1300, nagyobb részt elzárt termálvízkút áll potenciálisan az 

egészségturizmus rendelkezésére. Az utóbbi években ezek felfedezése és kihasználása 

reneszánszát éli.  

 Az örökségturizmus magában foglalja a világörökségi helyszíneket, a nemzeti 

parkokat, a lovas turizmust, a rurális turizmust, a bor- és gasztronómia turizmust, 

valamint a kiemelt rendezvényeket is.  
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 A Magyar Turizmus Zrt. 2004-ben útjára indított egy ún. Konferencia Nagyköveti 

Programot, amelynek célja a nemzetközi ülések Magyarországra csábítása olyan 

orvosok, mérnökök, tudósok és más szakemberek közreműködésével, akik hazánkat 

saját szakmájuk nemzetközi szervezeteiben képviselik. A legkedveltebb 

konferenciatémák az orvosi-, a gazdasági és az egyéb tudományos területek, amelyek 

részaránya 25-25%; az utóbbi években, azonban az informatikai konferenciák aránya 

is 4%-ról 13%-ra emelkedett (MKB Bank, 2005). 

 A második Nemzeti Fejlesztési Terv, amely a 2007-2013-ig tartó tervezési 

időszakra vonatkozik, a jelenlegi támogatások hétszeresét is hozhatja Magyarország 

számára. Ez a dokumentum az ún. Európa-terv részét képezi, amely a nemzet átfogó 

fejlesztési terve. A jelenleg futó öt operatív program megmarad, ezekből azonban 

kiemelnek olyan fontos prioritásokat, mint: 

• egészséges társadalom (egészségügy); 

• aktív társadalom (foglalkoztatás, élethosszig tartó tanulás, képzés); 

• okos társadalom (oktatás, tudomány); 

• információs társadalom (informatika, K + F); 

• turizmus; 

• környezetvédelem; 

• infrastruktúra és urbanizáció (város- és falufejlesztés) 

(www.magyarorszag.hu). 

 A hosszú távú, 10-15 éves fejlesztési célokban is szerepel, tehát a turisztikai 

szektor támogatása. A rendszer problémája, azonban jelenleg, hogy az elbírálás és az 

adminisztráció nagyon hosszadalmas folyamat, ezt a jövőben harminc napra kívánják 

mérsékelni, és további tájékoztatókkal szeretnék segíteni a pályázókat. Az 

elkövetkezendő évek célja az is, hogy emelkedjen a decentralizáció mértéke, 

amelynek elősegítésére 2007-re minden régiónak el kell készítenie önálló fejlesztési 

programját. Ezt a folyamatot segíti az is, hogy 2005-ben a költségvetésből 101 

milliárd forint költhető területfejlesztési pályázatok támogatására, amelyből 22 

milliárd forint európai uniós-, 79 milliárd forint, pedig hazai forrás. A hazai keretből 

69 milliárd forint kerül decentralizálásra, amelyet a regionális és a megyei fejlesztési 
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tanácsok, valamint a kiemelt kistérségek kapnak. Két milliárd forint felhasználásáról 

a regionális idegenforgalmi bizottságok döntenek. 

 

3.13. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 

 

 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) a 2005-2013-ig tartó tervezési 

időszak fejlesztési prioritásait tartalmazza. Mivel sajnos csak 2005. januárban készült 

el a dokumentum, ezért az első Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítéséhez nem tudott 

támpontot adni, az Európa-tervet tartalmazó második program turisztikai részének 

kidolgozásához, azonban már segítséget nyújtott. A stratégia fő célja az életminőség 

javítása a turizmus által. A dokumentum öt témakör köré csoportosítja az elemzést: 

1. versenyképes, fenntartható fejlődés; 

2. infrastruktúra és turisztikai infrastruktúra fejlesztése; 

3. termék- és desztinációfejlesztés; 

4. emberi erőforrás-fejlesztés; 

5. intézményrendszer. 

 Az NTS-t a turisztikai ágazatban is tapasztalható egyre fokozódó versenyhelyzet, 

az egységes európai belső piac, a folyamatosan változó fogyasztói igények, az új 

trendek és utazási formák megjelenése hívta életre. A dokumentum az idegenforgalmi 

piac minden résztvevőjét érinti, valamint az ágazathoz közvetve kapcsolódó 

szektorok szereplőit is. Külön kiemeli azokat a helyi közösségeket, akik felismerik az 

ágazathoz fűződő érdekeiket és élnek is ezekkel a lehetőségekkel.  

 A stratégia előtérbe helyezi a minőségi szolgáltatások térnyerését, a belföldi 

turizmus jelentőségének növelését, valamint az ágazat elismertségére és 

támogatottságának kialakítására törekszik. Magyarországot a közép-európai országok 

közül az egyik leggyorsabban és legbiztonságosabban megközelíthető országnak írja 

le, ahol korszerű, ugyanakkor a környezet teherbíró-képességét is figyelembe vevő 

közút- és vasúthálózat épült ki, valamint a regionális repterek kialakításával a régiók 

gyorsabb megközelítése is lehetővé válik.  

 Az NTS célul tűzte ki, hogy a tervezési időszak végére Magyarország ismert és 

kedvelt desztinációvá váljon. Az európai uniós támogatások segítségével és a 
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magánszféra közreműködésével olyan jelentős hatású, nemzetközi szinten is 

meghatározó – elsősorban egészség- és örökségturisztikai – attrakciók jöhetnek létre, 

amelyek jelentősen növelik az idegenforgalomból származó bevételeket, miközben a 

turisták száma lényegében nem változik. Fontosnak tartja a stratégia a képzési és 

oktatási rendszer korszerűsítését, hogy a szektorban foglalkoztatottak megfelelő 

tudással és képességgel rendelkezzenek. Kiemeli az állam szerepét is a fejlesztésben 

és a szabályozásban, hiszen csak ez biztosítja az ágazat hosszú távú stabilitását. 

Nemzeti szinten kell, hogy megvalósuljon a termékfejlesztés, a kutatás, a promóció és 

az oktatás. A település, a kistérség, a megye, a régió és az állam között hatékony 

munkamegosztásnak kell működnie. Létre kell hozni a regionális turisztikai 

desztináció-menedzsment szervezeteket. A forráselosztás során a szubszidiaritás 

érvényesül. 

 A turisztikai termékek közül az egészség-, a vízi-, az öko-, a kerékpáros-, a golf-, 

a rurális-, a lovas-, a vallási-, a bor és gasztronómia-, valamint a hivatásturizmus 

(MICE) négy ágát említi: a kongresszusi-, az üzleti-, az incentive- és a kiállítási 

turizmust, továbbá felhívja a figyelmet a kastély- és várturizmusban rejlő 

lehetőségekre és a világörökségi helyszínekre. Kiemeli a termékfejlesztés terén a 

témaparkokat, amelyek a hazai turisztikai piacon jelenleg még csak kis számban 

vannak jelen, de olyan komplex és újszerű megoldásokat alkalmazó különleges 

attrakciók, amelyek a „semmiből” kialakítva, önállóan is vonzó kínálatot jelentenek. 

 A dokumentum a következő évekre az alábbi turisztikai tendenciák 

érvényesülését predesztinálja, amelyekhez a kínálati elemeknek is idomulniuk kell: 

• a gyakoribb, rövidebb utazások megjelenése: „pénzben gazdag – időben 

szegény” tendencia; 

• a versengő szolgáltatások, bővülő üdülési ajánlatok; 

• a piac egyre erősebben szegmentálódik; 

• a légi közlekedés dinamikus növekedése, a „fapadosok” (low cost 

légitársaságok) előretörése; 

• a last minute utazások aránya növekszik; 

• az Internet térnyerése; 

• az árérzékenység nagyobb szerepet kap; 
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• folytatódik a nemzetközi és a regionális áramlások változása; 

• a szabadidős utazások piaca a korábbinál erősebben lesz divatorientált; 

• növekszik a kereslet az egészség és a biztonság iránt (Magyar Turisztikai 

Hivatal, 2005).        

 Összességében elmondható, hogy a turisztikai fejlesztési stratégia kidolgozása 

hiánypótló munka; a hosszú távú, koncepcionális fejlődés csak így valósítható meg. 

Az egyre élesedő versenyhelyzet és az egységes európai piac kialakulása jelentős 

kihívás hazánk számára, ahol a devizakülföldi vendégek mellett a jelenleginél sokkal 

jelentősebb figyelmet kell fordítani a belföldi vendégekre is, hiszen segítségükkel 

csökkenthető a turisztikai szezonalitás és az utazási idő lerövidülése (például: a 

hosszúhétvégék esetében), valamint a biztonság iránti fokozódó igény hatására is 

biztosabb turisztikai kereslet jelenik meg általuk. A Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégia forrásait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza. Az ágazat irányító hatóságainak 

felépítése a 10. mellékletben látható. 

 

3.14. Marketing a turizmusban 

 

 Az idegenforgalmi marketing definícióját Aubert a következőképpen fogalmazta 

meg: „… az a menedzselési folyamat, amelyen keresztül a turistaszervezetek 

azonosítják a kiválasztott, valós és potenciális turistáikat. Kommunikálnak velük, 

hogy felderítsék és befolyásolják igényeiket, vágyaikat és motivációikat – helyi, 

regionális, országos és nemzetközi szinteken -, hogy idegenforgalmi termékeiket a 

turisták legteljesebb elégedettségének és a szervezet céljai kiteljesítésének szem előtt 

tartásával alakítsák és adaptálják.” (Aubert, 1995, pp. 153.) Morrison a 

marketingben alkalmazott Kotler által meghatározott „4P”-t kibővítette a turizmus 

esetében „8P”-re, amely az áron (Price), a terméken (Product), a helyen (elosztási 

csatornán) (Place) és a promóción (marketingkommunikációs eszközökön) 

(Promotion) kívül tartalmazza az embereket (People), a csomagtúrákat (Packaging), a 

programozást (Programming) és az üzleti kapcsolatokat (Partnership). Az 

idegenforgalmi marketing-feladatokat megnehezíti az ágazatra jellemző láthatatlan 

termékvásárlás. A turisztikai kínálat lényege a vonzerő. Ez lehet valamilyen 
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természeti adottság, vagy egy ember alkotta attrakció (Berke, Szente, 2004 a). A 

fogyasztó- és a versenytársorientált-marketing közül célszerű a vendégre koncentrálni 

és az első stratégiát alkalmazni. A tömegturizmus jelensége mára már leáldozott, 

differenciált marketingre van szükség. Előtérbe kerül továbbá az ár/érték arány, ezen 

keresztül, pedig megnő a márkázás, a pozícionálás és a célcsoportok kiválasztásának 

a jelentősége. Nem szabad elfelejteni, hogy az utazás magas pozíciót foglal el az 

emberek szükségleti hierarciájában, vagyis ún. „high-interest-product”.      

 A turisztikai túlkínálat piacán az attrakciók közötti verseny és a vendégek 

kegyeinek megnyeréséért folytatott konkurenciaharc folyamatosan erősödik. „A 

desztinációk nemzeti és nemzetközi versenyében csak azok a turisztikai célterületek és 

régiók sikeresek, amelyek a megcélzott célszegmens preferenciáit és a legsikeresebb 

nemzetközi desztinációk tapasztalatait (benchmarking) a középpontba állító, 

innovatív minőségi turisztikai termékfejlesztést világos és konzekvens pozícionálási és 

differenciálási stratégiával ötvözik.” (Horkay, 2003, pp. 47.) A professzionális 

márkapolitika elengedhetetlen eszköze a kínálat egyedivé tételének. Márkatermékeket 

kínál, amelyek megjelenése vonzerőt sugároz, érzelmeket közvetít és megfelelő szintű 

ismertséget képes felmutatni. A turisztikai termékek folyamatos bővülése, mint trend 

az utóbbi években a magyar kínálati piacot is jellemzik, ezért fontos a hazai 

desztinációk esetében is a márkázás. A márka fogalmát az Amerikai Márkaszövetség 

úgy határozta meg, hogy a márka egy név, egy kifejezés, egy szimbólum, egy design 

vagy ezek kombinációja. Célja, hogy az eladó(k) egy csoportjának termékeit vagy 

szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse a versenytársaiktól. Fontos, hogy a 

márkázott termékek mindig standardizált minőségben és folyamatosan álljanak 

rendelkezésre. Az egyes turisztikai desztinációknak csak akkor van esélyük a hosszú 

távú sikerre, ha azokat, mint márkákat a turisztikai piacon világosan pozícionálják. A 

turizmus nemzetközi piacán elfoglalt helyzetük és ismertségük alapján a következő 

csoportosítást lehet elvégezni: 

• globális jelentőségű márkadesztinációk (például: Disneyland, Párizs, 

Mallorca); 

• nemzetközi jelentőségű nemzeti márkák (például: Balaton, Budapest, Sziget); 
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• nemzetközi jelentőségű, regionális hatású nemzeti márkadesztinációk 

(Mohácsi busójárás, Debreceni virágkarnevál, Asztali Örömök Somogyban); 

• nemzeti jelentőségű márka-célállomások; 

• regionális jelentőségű desztinációk. 

A turisztikai piacon való pozícionálás (ár/minőség) alapján megkülönböztethetőek: 

• prémium- vagy luxusmárkák (például: Mauritius, Bali); 

• klasszikus márkák (például: London, Amszterdam); 

• olcsó és közönséges márkák (például: Mallorca, Dominikai Köztársaság) és 

• ismeretlen márkák (No-Name-Márkák) (Horkay, 2003). 

Meg kell jegyezni, azonban, hogy „valódi” márkák, illetve márkadesztinációk a 

turizmusban még csak nagyon kis számban léteznek, de véleményem szerint 

megfelelő koncepcióval a kaposvári kistérség turisztikai attrakciói is pontosan 

pozícionálhatóak lehetnének, mint például az Asztali Örömök Somogyban 

rendezvénysorozat. Azért olyan lényeges ez a folyamat, hiszen a vendég esetében a 

márka egy olyan orientációs pont, amelynek célja, hogy a fogyasztóban bizalmi 

viszonyt építsen ki.  

 Aaker öt fokozatot különböztet meg a vásárlók és a márkák viszonyrendszerében, 

amely a turizmusra adaptálva a következőképpen néz ki: 

1. A vendég márkát vált, főként az ár miatt. Nincs márkahűség. 

2. A fogyasztó elégedett a turisztikai termékkel vagy szolgáltatással. Nincs 

miért márkát váltani. 

3. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással és csak költségek 

árán lehet eltéríteni. 

4. A turista értékeli a turisztikai márkát, és barátjának tekinti. 

5. A vendég a turisztikai márka (a turisztikai szolgáltató, illetve desztináció) 

elkötelezettje (Aaker, 1991). 

Az ágazati márka eszmei értékének fokmérője, hogy a vendégek közül hányan 

sorolhatók be a harmadik, a negyedik és az ötödik kategóriába. A legkiválóbb 

természetesen az ötödik szint elérése, hiszen ez már a visszatérő vendégeket testesíti 

meg, akik legalább évente egyszer mindig visszatérnek az adott célállomásra, 

függetlenül attól, hogy az adott évben más szolgáltatóhelyeket is meglátogatnak-e. 
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Fontos szempont, azonban, hogy a desztináció egészében, mint turisztikai márkában 

nem szabad, hogy egymásnak ellentmondó és egymást kizáró imázs- és 

terméktulajdonságok jelenjenek meg (például: fiatalos gyógyfürdő). Egy turisztikai 

régió termékeinek pozícionálásában szükséges az összpozícionálás, azaz egy 

pozícionálási hierarchia felállítása, amelynek csúcsán az a szegmenskör áll, amely az 

adott desztináció számára hosszú távon a legnagyobb és legbiztosabb bevételt nyújtja 

és, amely a régió adottságai alapján a konkurenciával szemben a legnagyobb előnyt és 

egyedi értéket mutatja fel (Horkay, 2003 a). A régiómarketing három pillére Kandikó 

szerint a következőképpen csoportosítható: 

• a vevő: a régiómarketing vevőorientált. Legfontosabb célja a fogyasztó 

igényeinek legmagasabb szintű kielégítése. Ez a szemlélet kell, hogy 

jellemezze vezetőik – önkormányzat, irányító testület – szemléletét és ennek 

kell megnyilvánulnia valamennyi régióorientált szervezet és hivatal 

viselkedésében, valamint a térségben lakók, tevékenykedők és a szolgáltatók 

munkájában is. Vevőnek számítanak, tehát a gazdasági élet szereplői, a 

turisták és a kirándulók, valamint a helyi lakosság. 

• a termék: a régiónak, mint terméknek nehéz az értelmezése. Ebben az esetben 

nem tárgyiasult terméket vásárol a fogyasztó. Hasonlít a szolgáltatásra olyan 

szempontból, hogy a vevő itt is azt a „hitet” vásárolja meg, hogy a régió 

képes kielégíteni az igényeit. Egy régió, azonban csak akkor tekinthető 

piacképesnek, ha rendelkezik valamilyen egyedi értékkel, hasznossággal az 

adott célcsoport számára. 

• a versenytárs: a gazdasági fejlődés során a régiók egymással versenyben 

állnak. Versenyeznek a befektetők pozitív megítéléséért, hogy a tőke 

hozzájuk települjön, ezzel munkahelyet teremtsen a térség lakóinak, valamint 

versenyeznek a turisták kegyeiért. A versenyképességet meghatározó 

tényezők további három csoportra oszthatók: 

§ alapkategória: jövedelem, munkatermelékenység és foglalkoztatottság, 

amelyek közvetlenül hatnak a végső célra, a lakosság életminőségére és 

életszínvonalára. 
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§ alaptényezők: K+F, infrastruktúra és humán tőke, külföldi befektetések, 

kis- és középvállalkozások, intézményi és társadalmi tőke. A felsoroltak az 

alapkategória tényezőire közvetlenül és általában rövid idő alatt hatnak. 

§ a sikeresség faktorai: gazdasági szerkezet, innovációs kultúra, regionális 

elérhetőség, a munkaerő felkészültsége, társadalmi szerkezet, döntési 

központok, a környezet minősége, a régió társadalmi kohéziója. Ezek a 

feltételek a versenyképességet közvetett módon, hosszabb időtávban 

befolyásolják (Kandikó, 2003). 

 A pozícionálási vizsgálatok és döntések alapján a legelső és az egyik 

legfontosabb marketingtervezési feladat a régió arculatának kialakítása. „Az arculat 

az azonosság, azonosulás megnyilvánulása, minden olyan regionális aktivitás és 

jellemző, ami a régiót minősíti, és egyediséget (összetéveszthetetlenséget) teremtő 

jegyekkel, vonásokkal ruházza fel. … A vállalat-identitáshoz, a Corporate Identity 

/CI/-hez hasonlóan a régióarculat olyan egyéniség, amit – többek között – a 

marketingkommunikáció segítségével tudatosan alakítanak ki. Ez szűkebb értelemben 

a régióról használt grafikai, formai megjelenés (embléma, logó, színvilág, szlogen, 

stb.), tágabb értelemben, pedig a régió teljes megnyilvánulása, ami magában foglalja 

az ott élők magatartását, a kapcsolatápolás stílusát, a vezetés filózófiáját. A 

Corporate Design /CD/ az a tervszerű tevékenység, amellyel a régió vezetése a régió 

belső és külső arculatát, megjelenését kialakítja, és, amelyeken keresztül a régió 

lakosaival és a külső partnereivel, célcsoportjaival kapcsolatba kerül.” (Kandikó, 

2003, pp. 6-7.) Az arculattervezés alapvető célja, tehát, hogy annak segítségével 

pozitív megítélés, jóindulat (good-will) nyilvánuljon meg a térség iránt. Az arculat 

ideális esetben valamennyi szereplőben pozitív imázsként tükröződik vissza. 

  A turisztikai fejlesztéseknek ma már elengedhetetlen feltétele a minőségi 

szolgáltatások kialakítása. A turizmusban a minőség megítélése, azonban 

bonyolultabb a fizikai termékekénél. A vizsgálatnál a különböző módú észlelések a 

következőképpen csoportosíthatók: 

• elvárt minőség: amit a fogyasztó elvár a szolgáltatástól (például: az 

ismertség, a személyzet külseje, a referenciák, az árak); 
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• tapasztalt minőség: amit tapasztal a vevő a szolgáltatás igénybevételekor 

(például: atmoszféra, klíma, a személyzet udvariassága, viselkedési kultúra, 

az elérhetőség); 

• eredményminőség: amit a vendég „megőriz, elraktároz” magában (például: 

elégedettség, felvilágosítás a szolgáltatásról, a panaszok kezelése) (Berke, 

Szente, 2004). 

 A marketing eszköztárában a kommunikáció megkülönböztetett helyet foglal el, 

hiszen benne összegződnek a piacra irányuló és az onnan visszaáramló jelzések. 

Segítségével lehet tartani a kapcsolatot a környezettel. Az idegenforgalmi promóciós-

mix négy elemből áll: 

• reklám; 

• személyes értékesítés; 

• Public Relations (PR); 

• értékesítési promóció. 

 A reklám tartalmazza a tömegkommunikáción (televízió, rádió, mozi, sajtó) 

keresztül történő fizetett promóciót és ennek közvetlenebb formáit, például a 

közvetlen postázást. A személyes értékesítés a turizmus esetében például egy, a 

fogyasztónak desztinációkat ajánló utazási iroda példáján keresztül valósul meg. A 

Public Relations nem fizetett kommunikációból áll (például: cikkek újságok vagy 

folyóiratok utazási rovataiban). Az értékesítési promócióba tartoznak a más 

kategóriába nem besorolható marketingkommunikációs eszközök, mint például a 

vetélkedők vagy az ajándéktollak és –pólók (Aubert, 1995). A promóció 

természetesen mindig az adott célszegmens „meghódítására” irányul. A hatékony 

kommunikáció érdekében, azonban ismerni kell a turista vásárlási folyamatának 

szakaszait, hiszen a marketingkommunikáció szerepe és hatása mindegyik szakaszban 

más. A vásárlást megelőző tudatosulás szakaszában az igényből a vevői szándék 

alakul ki, amelyben a következő tényezők játszanak szerepet: 

• szűrő: a fogyasztó figyelme kikapcsol, amikor számára érdektelen dolgokat 

hall, ezért fontos, hogy a reklám figyelemfelkeltő legyen; 

• rövid emlékezés: az információk nagy része csak rövid életű, még, ha át is 

jutnak a szűrőn, a turista hamar elfelejti azokat; 
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• tartós emlékezés: ahhoz, hogy rögzüljön az üzenet, többször meg kell 

ismételni. Ez az ismételt hirdetés történhet például rádióban, televízióban, 

vagy a sajtóban (Berke, Szente, 2004).  

  Hazánkban a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) látja el az országos 

marketingfeladatokat. Minden évben kiemelnek egy turisztikai terméket, amely köré 

promóciós-mixüket építik. Ebben az évben a bor- és gasztronómiaturizmus áll a 

középpontban. A 2006-os évi „Nagy Ízutazás” a különböző régiók által kínált 

hagyományos magyar  ételeket és italokat népszerűsíti, valamint a gasztronómiához 

kötődő tradicionális hazai népszokások felfedezéséhez egész éves programsorozatot 

kínál. A kezdő esemény a Torkos Csütörtök elnevezésű program volt, amely a 

hamvazó szerda utáni első csütörtököt jelentette idén, március  2-án. 2006-ban első 

alkalommal, de hagyományteremtő céllal ezen a napon az akcióhoz csatlakozott 500 

étterem országszerte minden betérő  vendégnek elengedte végszámlája felét. A 

kezdeményezés elsősorban a belföldi turizmus fejlődését támogatja, hiszen 

mindazoknak szól, akik „itthon otthon érzik magukat”. Fontos szempont az Európai 

Unióban, hogy a régiók kiemelt marketingszerepet kapjanak. Ehhez alkalmazzák az 

ún. eredet-megjelölést, amelyet csak az adott térségből származó áruk kapnak. Ez a 

kezdeményezés alkalmazható az idegenforgalom területén is. A következő évek 

nemzeti és regionális turizmusfejlesztésének egyik döntő és meghatározó feladata lesz 

a turisztikai márkaképzés és –fejlesztés (Horkay, 2003 b). Ez kettős feladatot jelent. 

Egyrészt új nemzeti és nemzetközi jelentőségű márkadesztinációk létrehozását, 

másrészt a már meglévő, márkázott turisztikai célállomások újjáélesztését és 

konzekvens újrapozícionálását, hiszen hosszú távon csak az egyértelmű és világosan 

pozícionált turisztikai márkák képesek a vendégek körében megfelelő visszhangot és 

tartós keresletet kiváltani.  

 Az Országos Idegenforgalmi Bizottság 2006. januárjában indította útjára a 

Magyar Turizmus Minőségi Díj programot szállodák, éttermek, utazási irodák és 

idegenvezetők részére. A Díj garanciát nyújt arra, hogy az adott szolgáltató valóban 

megfelel a kategóriáján belül elvárható követelményeknek mind a vendégek, mind, 

pedig a szakma elvárásainak szempontjából. A kezdeményezés célja, hogy 

Magyarország a nemzetközi piacon, mint márka jelenjen meg; ennek eléréséhez, 
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azonban feltétlenül szükséges a megbízható színvonalú szolgáltatások garantálása. A 

Magyar Turizmus Minőségi Díj alapját a Teljeskörű Minőségirányítás (TQM) és az 

Európai Kiválósági Modell (EFQM) képezi. A Magyar Turizmus Minőségi Díjának 

logója a 7. ábrán látható. 

 

 
Forrás: www.hungary.com 

7. ábra: A Magyar Turizmus Minőségi Díj logója 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 A disszertáció elkészítéséhez végzett vizsgálat során primer és szekunder 

források egyaránt feldolgozásra kerültek. Az adatok országos, megyei, illetve 

kaposvári kistérségi szintre vonatkoznak. 

 

4.1. Adatgyűjtés 

 

Elemző vizsgálataim szekunder forrásai az Európai Unió Statisztikai Hivatalából 

(Eurostat), a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal adataiból, a kaposvári 

Regionális-, Megyei- és Kistérségi (ReMeK) projekt 2005-ös adatbázisából, 

turisztikai szaklapokból, valamint elektronikus adathordozókból kerültek 

összegyűjtésre.  

A Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság Somogy Megyei 

Kirendeltségének munkatársa segítségemre volt a kaposvári kistérségről új, turisztikai 

jellegű térkép összeállításában. A Hivatal T-STAR-katalógusából származó 

legfrissebb adatok felhasználásával elemeztem a térség társadalmi és gazdasági 

térszerkezetét. 

A turisztikai kereslet felmérése primer kutatásként kvantitatív módszerrel, 

kérdőíves megkérdezés formájában történt, amelyet 2005. június 12-től 2005. 

augusztus 25-ig végeztem. A kérdőív a devizabelföldi vendégek 2005. évi utazási 

szokásait vizsgálja Somogy megye és a kaposvári kistérség területén. A 

megkérdezettek száma 605 főt tesz ki. Ez a szám igazodik a Magyar Turizmus Zrt. 

által felkért piackutató cég által készített „A magyar lakosság belföldi utazásai” című 

kutatáshoz végzett megkérdezések átlagos alanyszámához (M.Á.S.T. Piac- és 

Közvéleménykutató Társaság, 2004). A Központi Statisztikai Hivatal turisztikai 

felméréseiben nem különít el nem- és kor szerinti reprezentatív alapsokaságot, ezért a 

kutatásom nem- és kor szerinti összetétele reprezentatívnak tekinthető. A 

megkérdezett személyeket véletlenszerű mintavétel alapján választottam ki: a 

turisztikai desztinációknál minden második embert kérdeztem meg. A felmérésben 

résztvevő településeket a Központi Statisztikai Hivatal háztartási utazási szokások 
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vizsgálatának Somogy megyei települései közül véletlenszerű kiválasztással 

határoztam meg, amelynek során figyelembe vettem, hogy Balaton-közeli- 

(Balatonboglár), valamint balatoni háttértelepülés- (Látrány), a megyeszékhely 

(Kaposvár), továbbá turisztikailag kevésbé frekventált kaposvári kistérségi település 

(Kaposmérő) is szerepeljen a kutatásban. A kistérségi megkérdezés jelentőségére 

súlyozva kibővítettem a felmérésben résztvevő települések körét Szennával, amely a 

Magyar Turizmus Zrt. által készített vonzerőleltárban a kistérség egyik fontos 

turisztikai desztinációjaként szerepel. A fenti települések potenciális lehetőséget 

kínálnak a kaposvári kistérség idegenforgalma számára, hiszen ezekről a területekről 

lehet a térségbe vonzani a turistákat.  

A felmérésem során használt kérdőív megtalálható a 11. mellékletben. Néhány 

kérdésre több válaszlehetőséget is megjelölhettek a megkérdezettek, majd arra kértem 

őket, hogy iskolai osztályzatoknak megfelelően (1-5) osztályozzák az 

életmódállításokat fontosságuk alapján.  

A kínálati oldal felderítésében primer forrásként - kvalitatív módszert alkalmazva 

- a turisztikai szakma képviselőivel mélyinterjúkat készítettem, így összesen 18 

szakemberrel beszéltem, amelynek során – a Kaposvár és környéke 

turizmusfejlesztési koncepcióban szereplő attrakciókat figyelembe véve - felkerestem 

a kistérségben megtalálható összes turisztikai termék érdekképviseleti szervét és 

szolgáltatóját-, valamint a térség turisztikai referensét és Vagyongazdálkodási 

Igazgatóját. A mélyinterjúk a következő idegenforgalmi termékeket ölelik fel: MICE 

(Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) turizmus: A Vagyongazdálkodási és 

Turisztikai Bizottság szakmai beszélgetései; rurális turizmus: Somogy Megyei Falusi 

Turizmus Szövetség, Katica Tanya, falusi turisztikai szálláshelyek; vadászturizmus: 

SEFAG, kardosfai vadászház; golfturizmus: hencsei golfcentrum; kulturális turizmus: 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény; 

lovas turizmus: Kassai Lovasíjászat, Pannon Lovasakadémia, Meistro Lovas Klub, 

Zrínyi Lovas Klub, Répáspusztai Ifjúsági Lovas Központ; öko- és vízi turizmus: 

Duna-Dráva Nemzeti Park, Desedai Arborétum – SEFAG; horgászturizmus – 

Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége. Kérdéseim feladataikra 

(érdekvédelem, piacbővítés, pályázatírás, ügyintézés, koordináció), problémáikra 



 72 

(finanszírozás, profitabilitás, megfelelő állami támogatás hiánya, nehéz 

munkamegosztás, alacsony értékesítési árak, nem megfelelő szobakihasználtság), 

fejlesztési céljaikra (turisztikai- és infrastrukturális beruházások, szolgáltatások 

bővítése, pályázás európai uniós támogatásokra) és jövőbeli terveikre (a minőségi 

szolgáltatások növelése, növekvő devizabelföldi- és –külföldi vendégszám, a 

tartózkodási idő meghosszabbítása, a szezonalitás csökkentése, programlehetőségek, 

termékfejlesztés) irányultak, illetve arra, hogy véleményük szerint hogyan kell 

javítani hazánk turizmusának jelenlegi helyzetén.   

Szekunder forrásként a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának 

közművelődési menedzsere, Kovács Márta által összeállított és kiértékelt látogatói és 

lakossági kérdőívek eredményeire támaszkodtam, amelyet a Somogy Megyei 

Múzeumok öt bemutatóhelyén (Rippl-Rónai Múzeum - Kaposvár, Rippl-Rónai Villa - 

Kaposvár, Zichy Mihály Emlékmúzeum - Zala, Szennai Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum, Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum - Nikla), illetve a lakosság körében 

töltöttek ki önkéntes jelleggel az odalátogatók, valamint a térségben lakók. A 

felmérés a 2005-ös turisztikai kínálat látogatói és lakossági szempontú 

véleményezésének céljából készült. Néhány kérdésre több válaszlehetőséget is 

megjelölhettek a megkérdezettek, illetve iskolai osztályzatoknak megfelelően (1-5) 

értékelték a szolgáltatások fontosságát és színvonalát. A látogatói kérdőívet 117 fő 

töltötte ki a 2005. április - 2005. szeptemberig tartó felmérési időszakban, a lakossági 

kérdőívet, pedig 284 fő. A kérdőívek megtalálhatóak a 12. a) és a 12. b) mellékletben. 

 

4.2. Az adatok feldolgozása 

          

A kaposvári kistérség turizmusának elemzését Microsoft Excel program 

segítségével végeztem, a többi adat statisztikai feldolgozása Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS 9.0 for Windows) programmal történt. A fent említett 

programcsomag alkalmas társadalomtudományi tárgyú elemzések elvégzésére. A 

vizsgált populációból faktor- és klaszteranalízis elvégzése után öt életmód-csoport 

került kialakításra. A faktoranalízissel elkülönítettem életmód szerinti tulajdonságok 

alapján a csoportokat. A 13. mellékletben található Rotated Component Matrix-ban 
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jól elkülönülnek az egyes csoportokra vonatkozó életmódállítások. A 14. melléklet 

tartalmazza a Total Variance Explained táblázatot. A klaszteranalízis során 

meghatároztam az életmód-csoportok jellemzőit. Vizsgálatomban a „Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) and Bartlett’s Test” elvégzését követően a 636 főből 513 fő varianciáját 

tudtam faktorok alapján magyarázni (Extraction Method: Principal Component 

Analysis, Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, Factor Scores 

Method: Regression). A faktoranalízis elvégzése után a megkérdezettek életmód-

csoportokba sorolhatók („K-Means Cluster”, Method: Classify only). Ennek során az 

513 elemet az általam megadott számú csoportba sorolja a program. A vizsgálatot 

elvégeztem 3, 4, 5 és 6-os csoportbontással is, végül az öt csoportba sorolás tűnt 

logikusnak a csoportok elemszámait is figyelembe véve. A program a csoportosítást 

úgy végzi, hogy a csoporton belüli szórás csökkenjen, a csoportok közötti szórás 

viszont növekedjen, így a klaszterek egyre jobban elkülönülnek egymástól. A kérdőív 

kérdéseinek kiértékelésére egytényezős variancia-analízist alkalmaztam. A variancia-

analízis során a kezelésátlagok összehasonlítására „Tukey Test”-et használtam. A 

jövedelem- és az életmódviszonyok; valamint a jövedelem és a szállodák minőségi 

fokozata (csillagok száma) között Pearson-féle korrelációt számítottam.   

Mivel a kutatás elvégzése során egyértelművé vált számomra, hogy a jelenlegi 

turisztikai keresleti piac nem alkalmas életmód szerinti szegmentálásra, ugyanezeket 

a statisztikai vizsgálatokat elvégeztem jövedelem szerinti csoportosításban is, ahol 

szintén öt jövedelem-csoportot alakítottam ki. Véleményem szerint ez pontosabb 

képet ad a jelenlegi idegenforgalmi kereslet alakulásáról. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

Fontos cél hazánkban országos-, megyei- és kistérségi szinten is a belföldi 

turizmus növelése, a szezonalitás csökkentése és a minőségi turizmus feltételeinek a 

kialakítása, majd javítása. Kistérségi szinten kiemelkedően fontos, továbbá a vidéki 

lakosság számára a munkanélküliség csökkentése céljából az alternatív- vagy 

kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségének a megteremtése. 

 

5.1. A dél-dunántúli régió jellemzői 

 

 „A területfejlesztés kiemelt szerepet kapott … egyrészt a hátrányos helyzetű 

térségek felzárkóztatásával, másrészt a régiók és a kistérségek szerepének 

megerősítésével. … A regionalizmus szemléletének terjesztése, a régiók megerősítése 

az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik elengedhetetlen feltétele, amely a 

régiók fejlesztési stratégiájának kialakításával és forráselosztó szerepének 

növelésével érhető el. A másik erősítésre szoruló pillér a kistérség, az alulról történő 

regionális építkezések terepe, a fejlesztés-politika legkisebb térségi szintje. 

Intézményrendszerének megerősítésével forrásfelszívó képessége hatékonyabbá 

tehető. A kistérségek jól elemezhető egységek, szignifikáns különbséget mutatnak a 

nagyobb – megye, régió – térségeken belül, viszont túllépnek a települések 

torzításain…” (Kovács Flórián, 2004, 493. pp.) 

 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás megkövetelte az egységes közösségi 

területi felosztási rendszer átvételét, az ötfokozatú ún. NUTS-rendszert 

(Nomenclature de Unités Territoriales Statistiques). A decentralizáció szempontjából 

a második (regionális) szint jelentősége a legkiemelkedőbb. 1998. március 10-én az 

Országgyűlés elfogadta az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozatot 

és ezen belül az ország hét tervezési-statisztikai régióra való felosztását, amelyben 

Somogy megye Tolna- és Baranya- mellett a dél-dunántúli régió részét képezi 

(Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy és Tolna Megyei Igazgatóságok, 

1998). A Duna, a Dráva és a Balaton között elterülő terület mintegy 14 000 km² 

kiterjedésű. Éghajlata átmeneti jellegű, amelyben az óceáni hatások a kontinentális- 
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és a mediterrán jegyekkel egyaránt keverednek. Felszíne változatos, a sík területek, a 

szigetként kiemelkedő hegységek és a kisebb dombvidékek váltogatják egymást. A 

hegységek ásványi anyagokban és energiahordozókban gazdagok. Legjelentősebb 

állóvize a Balaton, amely nemcsak a térség, de az ország, sőt Közép-Európa 

legnagyobb édesvizű tava is. A régióban kedvezőek az adottságok a szőlő- és 

bortermeléshez; hazánk huszonkét borvidéke közül öt itt található. A régió megyéit a 

földrajzi adottságon túl összefűzi a történelmi örökség és gazdaságuk fejlődése is. 

Hasonló a településhálózatuk; hiányoznak a középvárosok és jellemző az aprófalvas 

szerkezet. A régiót színes nemzetiségi összetétel és néprajzi tájegységek (például: 

Ormánság, Buzsák, Karád, Sárköz) gazdagítják. Közös regionális kincs a Duna-Dráva 

Nemzeti Park, amely az ökoturizmus fejlesztése szempontjából fontos terület. A 

térség gazdasági életét gyenge beruházási aktivitás jellemzi; Dél-Dunántúl az utolsó 

helyen áll az egy főre jutó külföldi tőkebefektetések tekintetében. A fejlődés egyik 

alapkövetelménye az infrastruktúra magas színvonala, ebből a szempontból, azonban 

egyik megye sem áll a megfelelő szinten. Az utak tekintetében Somogy megye van a 

legjobb helyzetben, hiszen itt a legnagyobb az autópálya (50 km), az elsőrendű- (112 

km) és a másodrendű főutak (293 km) aránya a többi megyéhez viszonyítva. Az épülő 

M7-es autópálya jelentős javulást hozhat a térség gazdasága számára, bár 

idegenforgalmi szempontból veszélyt is jelenthet Horvátország gyors 

megközelíthetősége. A megyékben meghatározó szerep jut a mezőgazdaságnak, az 

élelmiszeriparnak, a villamosenergia-termelésnek, a feldolgozóipar egyes ágainak, az 

idegenforgalomnak és az oktatásnak (Központi Statisztikai Hivatal, 2003). Az egy 

főre jutó bruttó hazai termék 2003-ban 1 301 000 forint volt a régióban, amely az 

országos átlag 72%-a, az EU-25 tekintetében, pedig 43%. Sajnos az egy főre jutó 

GDP-t vizsgálva a régió megyéi közül Somogy áll az utolsó helyen, országosan, 

pedig a tizennegyediken. A munkanélküliségi ráta 2004-ben javuló tendenciát 

mutatott, 7,3% volt a régióban, bár meghaladta az országos 6,1%-os átlagot. Somogy 

megye tekintetében ez az arány kedvezőbb a többi megyéhez viszonyítva, csupán 

6,1%. 
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5.1.1. A dél-dunántúli régió turizmusának jellemzése   

 

A Gazdasági Minisztérium jogelődje, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Minisztérium Turizmus Főosztálya az Országos Idegenforgalmi Bizottság 18/1997. 

számú határozata alapján 1997. áprilisában kutatási pályázatot hirdetett 

„Magyarország turisztikai vonzerőinek számbavétele” feladat elvégzésére. A 

vizsgálat célja hazánk jelenleg ismert és kihasznált-, ismert és ki nem használt-, 

illetve eddig fel nem ismert természeti és nem természeti vonzerőinek számbavétele, 

értékelése, a prioritások meghatározása és a fejlesztési lehetőségek kijelölése volt. A 

kutatás Magyarország valamennyi önkormányzatára kiterjedt (összesen 3132 

településre). A vizsgálat egységes módszertan alapján folyt le, amelyet a Magyar 

Turizmus Rt. Kutatási és Fejlesztési Igazgatósága dolgozott ki a nemzetközi 

tapasztalatok és a hazai lehetőségek figyelembevételével. Nemzetközi szinten ilyen 

mélységű, egy egész országra kiterjedő kutatás addig nem történt. A kilenc régióban 

hat turisztikai tanácsadó cég és egy egyetem végezte el a munkát, amely primer és 

szekunder adatgyűjtést egyaránt magában foglalt. Dél-Dunántúlon „A Dél-Dunántúl 

régió turisztikai vonzerőinek számbavételét” az EconoConsult készítette el, amelyet 

kiegészített egy tanulmány „A Mohács környéke kistérség turizmusfejlesztése”. A 

felmért vonzerők száma a térségben 704 darab, amely az országos attrakciók 13%-át 

foglalja magában. Az egy településre eső vonzerők száma a Dél-Dunántúlon 1,3; 

amely eredménnyel a hetedik a régiók rangsorában (Nemes, Kozma, 1998). Dél-

Dunántúl összes vonzerő-értéke 4195 pont, amelyből Somogy megye 1649 ponttal 

(39%), Baranya megye 1513 ponttal (36%) és Tolna megye 1033 ponttal (25%) 

részesedik. Somogy esetében, természetesen a Balaton-közeli települések attrakciói 

jelentős értékemelést jelentenek. A régió vonzerő-sajátosságaihoz a három megye a 

következőképpen járul hozzá: 

• Baranya a legösszetettebb attrakciótípusokkal rendelkezik, a táji-éghajlati 

elemek, az építészeti örökségek, a vallási-, nemzetiségi hagyományok gazdag 

tárházával rendelkezik. 

• Somogy vonzerő-arculatát a vízhez kötődő attrakciótípusok-, sport- és a 

szabadidő-eltöltés aktív formái, a rendezvények sokasága adják. 
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• Tolna szerényebb vonzerőleltára egyetlen turisztikai terméket sem emel ki 

régióvezetővé; a gasztronómia-, a nemzetiségek és a hagyományok 

attrakciócsoportban mutat jelentősebb hányadot. 

 Somogy megyében a természeti (26%) és az építészeti (27%) vonzerőtípusok 

vezetnek, míg a többi turisztikai termék alacsonyabb arányban fordul csak elő a többi 

megyéhez viszonyítva (Aubert, Miszler, Szabó, 2000).  

 A vonzerőleltár adatfelvétele, azonban az 1997-es állapotot tükrözi, ezért a 

kutatás átdolgozását és frissítését a Magyar Turizmus Zrt. a közeljövőben tervezi 

végrehajtani. A vonzerőre építhető turisztikai terméktípusok országos megoszlása a 

15. mellékletben látható. 

 

5.1.2. Turizmusfejlesztés a területfejlesztés folyamatában a Dél-Dunántúlon 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 1999-ben elkészült Dél-Dunántúl 

Komplex Fejlesztési Programjának eredeti pályázati kiírásában az idegenforgalmi 

szektor nem jelent meg közvetlenül a területfejlesztési prioritások között; a 

gazdaságfejlesztéshez tartozó projekteken keresztül nyújtott támogatási lehetőséget az 

ágazat számára. A területfejlesztési koncepció aktualizálása és vitája során került 

előtérbe a turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, valamint a régió imázsának 

kialakításában. A szakembereknek sikerült elfogadtatnia és elérnie, hogy a szektor 

önálló prioritásként jelenjen meg a programozás további szakaszaiban, így a stratégiai 

programba beépült a gyógy- és termál-, a szelíd-, a kulturális- és rendezvény-, illetve 

a vízi turizmus. A turizmusmarketing, mint a régiómarketing kiemelt területe is 

prioritásként szerepelt a pályázati kiírástól egészen az operatív lebonyolításig. A dél-

dunántúli regionális területfejlesztésben a turisztikai terméktípusok részvételét az 

alábbi szempontok határozzák meg: 

• kiváló adottságokra alapozódnak; 

• jelentős területfejlesztési, vidékfejlesztési hatással rendelkeznek; 

• a regionális szintű témamenedzselésük könnyen megoldható; 

• az országos turizmusirányítási rendszer is prioritásként kezeli őket; 
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• a régióarculat megformálásában döntő szerepet játszanak (Aubert, Miszler, 

Szabó, 2000). 

2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Turizmus Tanszéke 

elkészítette Dél-Dunántúl turizmusfejlesztési koncepcióját és stratégiai programját, 

amelyben a vonzerőtípusok értékelése után megfogalmazták a terméktípusok 

stratégiai programjait is. A tanulmány a gyógy- és termál-, a rurális (falusi)-, az öko-, 

a lovas-, a kerékpáros-, a vízi-, a kastély-, a konferencia-, a kulturális-, a 

gasztronómia-, a bor- és a rendezvényturizmus fejlesztési lehetőségeit tárgyalja, 

valamint kilátásba helyezi tematikus parkok kialakítását is (Pécsi Tudományegyetem 

Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék, 2000). 

 

5.1.3. A dél-dunántúli régió turizmusa számokban 

 

 Örömteli hír, hogy 2004-ben több mint 3%-kal bővült a régió 

szállásférőhelyeinek száma és ezen belül a szállodai szobák aránya, amely a minőségi 

turizmus felé történő elmozdulást jelzi. A belföldi turizmus országos viszonylatban a 

dél-dunántúli térségben a legmeghatározóbb. A kereskedelmi szálláshelyek 19%-a 

található a régióban, amelyből Somogy megye 45 218 férőhellyel részesedik, amely 

kiemelkedően jó. A vendégek száma ugyanebben az évben 715 000 főt tett ki a 

régióban, akiknek 51%-a szállodában szállt meg és a turisták csupán 28%-a volt 

deviza-külföldi. A vendégek nemzetiség szerinti megoszlását a 8. ábra szemlélteti. 
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Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal (2005 a) adatai alapján saját szerkesztés 

8. ábra: A vendégek nemzetiség szerinti megoszlása a Dél-Dunántúlon 2004-ben 
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 A régió 2 249 000 vendégéjszakája az országos forgalom 12%-át tette ki 2004-

ben, amelyen belül már magasabb a külföldiek aránya (41%) a hosszabb tartózkodási 

idő miatt. 

 Dél-Dunántúl a falusi szállásadás tekintetében jelentős múlttal és hírnévvel 

rendelkezik, összesen 1287 vendéglátó végzi ezt a tevékenységet, akik 7221 

férőhellyel rendelkeznek és 2004-ben 14 142 vendéget fogadtak. Az átlagos 

tartózkodási idő magasabb a 3,8 napos országos átlagnál, itt 4,3 nap (Központi 

Statisztikai Hivatal, 2005c). 

 „Egy térség gazdasági fejlődését egyre inkább meghatározza az 

idegenforgalomban rejlő lehetőségek kiaknázása. Ezen ágazat fejlesztését az ország 

szinte minden régiója prioritásként kezeli….” (A Központi Statisztikai Hivatal 

Baranya, Somogy és Tolna Megyei Igazgatóságai, 2002, pp. 7.).    

 

5.2. A statisztikai kistérségek rendszere  

 

 A 138 egységből álló statisztikai kistérségi rendszert 1994. január 1-jétől vezette 

be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A területfejlesztésről és területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény és végrehajtási jogszabályai a kistérségi rendszer 

alkalmazását írták elő. A KSH a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztériummal egyetértésben 1997. augusztus 1-jétől alkalmazza a 150 kistérségből 

álló statisztikai rendszert, amelynek legfrissebb leghatárolását 2004. január 1-én 

végezte el a Központi Statisztikai Hivatal.    

 „A kistérségek rendszere az ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem 

lépő rendszer. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag is összefüggő települések 

együttese, amely a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú 

ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A kistérségi 

rendszerben a települések kapcsolataik révén egy vagy több központi településhez 

vonzódnak.” (Faluvégi, 2004, pp. 321.) 

 Az olvasóban valószínűleg felmerül a kérdés, hogy a disszertáció elemzése miért 

kistérségi szintre irányul? Kóródi és Dudás publikációjában szerepel, hogy a 

vidékfejlesztés a kistérségekre irányul, ezért a turizmus fejlesztésében (főként a 
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vidéki turizmus területén) a mikro-régiók jelentik azt a méretet, ahol a gazdaság és az 

idegenforgalom fejlettségének és fejlesztésének kölcsönhatása elsődlegesen 

megmutatkozik. Bálint továbbmegy, hiszen ő egészen a települések szintjéig lebontva 

vizsgálja meg a dél-dunántúli régiót. Véleménye szerint „… a területfejlesztésben, a 

közigazgatásban egyre nagyobb jelentőséggel bíró kistérségek vizsgálatakor a 

településszintű megközelítések alkalmasak lehetnek felfedni a települések 

rácsozatának létező, de a kistérségi szinten megjelenített adatoknál óhatatlanul 

elmosódó mozaikszerűségét. Így célzottabban irányíthatják a döntéshozó figyelmét 

azokra a neuralgikus gócokra, amelyek kezelése a helyi társadalmak számára jobb 

életminőséget nyújthat.” (Bálint, 2004, pp. 493.) Véleményem szerint is a kaposvári 

kistérség az a területfejlesztési szint, amelynek alapos turisztikai elemzése e doktori 

disszertáció keretében még átfogható. A NUTS 4-es szintű vizsgálatokra azért is van 

nagy szükség, hiszen az Európai Unióban csak a NUTS 2-es és 4-es szintek 

pályázhatnak. A kistérség településeinek jegyzéke megtalálható a 16. mellékletben. 

    

5.2.1. A kaposvári kistérség jellemzése 

 A Központi Statisztikai Hivatal gazdasági-társadalmi mutatók segítségével 1998-

ban meghatározta a kistérségek fejlettségi típusait, amelynek kilenc indexe a 17. 

mellékletben látható. A 77 településből álló kaposvári kistérség a fejlődő térségek 

közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a mutatók zöme a vidéki átlag felett van, de az 

eltérés mértéke nem haladja meg a 10%-ot. A dél-dunántúli régión belül a kistérség 

helyzete meglehetősen kedvező, hiszen a huszonkét térségből csak három a 

dinamikusan fejlődő- és három a fejlődő területek száma. „A dinamikusan fejlődő 

kistérségek elhelyezkedésében jól érzékelhetőek a nyugati országrész dinamikus 

tengelyei: a Budapest – Győr – Mosonmagyaróvár - Sopron vonal és a Budapest – 

Székesfehérvár – Balaton vonal is. Kiegészíti ezt a nyugati határszél nagyobb 

városainak és kisebb centrumainak a térsége. … A fejlődő térségek részben a már 

említett tengelyekhez kapcsolódóan, nagyvárosi funkciók alapján, esetenként külföldi 

működő tőke telephelyeként, korábbi iparukat továbbfejlesztve vagy annak 

munkaerőbázisán, idegenforgalmi adottságaikat kihasználva helyezkednek el.” 

(Faluvégi, 2004, pp. 325.)     
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5.2.2. A kaposvári kistérség földrajzi elhelyezkedése 

 A kistérség Észak-Belső-Somogy és a zselici tájegység határán fekszik. 

Felszíne változatos, a nagyobb és a kisebb völgyek teljesen felárkolják a dombságot, 

ezért is nevezik „ezernyi völggyel tagolt vidéknek”. A terület jelentős része még ma 

is ezüsthársas-bükkös és gyertyános-tölgyes erdőkkel borított, erdősültsége 

meghaladja az országos átlagot. Főként az Észak-Zselic természeti értékeinek 

védelmére hozták létre 1976-ban a Zselici Tájvédelmi Körzetet. A környék vizeit a 

Kapos gyűjti össze és vezeti el a Sióba. A forrásvidék érdekessége, hogy ezen a 

terülten három vízfolyás három eltérő irányba indul (Dávid – főszerk., 2000). A 

napsütéses órák száma 1900-2000 óra évente, a középhőmérséklet 1°C-kal 

alacsonyabb a megye átlagánál, a kistérségben 9-10°C körül alakul. A csapadék éves 

átlaga 700 mm (Izményi, Nagy, Troszt – főszerk-k, 1998).  

 

5.2.3. A kaposvári kistérség társadalmi szerkezete 

 

 Az Európai Unióban három fokozatot különböztetnek meg az Eurostat besorolása 

alapján:  

• urbánus (ahol a település népessége meghaladja az 500 fő/km²-t és a 

szomszédos települések együttes népességszáma 50 000 fő felett van), 

• átmeneti térségek (a 100-500 fő/km² népsűrűségű, szomszédos települések, 

amelyek vagy a magas népsűrűségű területek peremén helyezkednek el, vagy 

együttes népességszámuk legalább 50 000 fő), 

• rurális térségek (a fenti népességnagyságot el nem érő, alacsonyabb 

népsűrűségű települések).  

Kaposvár a fenti szempontrendszer alapján az urbánus települések közé tartozik. 

 A hazai körülményekhez igazodva, azonban az urbanitás szintjét alacsonyabban 

alakították ki, 120 fő/km² népsűrűségben megállapítva. A kistérségek szintjén 

vizsgálva, tehát azok a térségek minősülnek urbánusnak, ahol a 120 fő/km²-nél 

magasabb népsűrűségű településen élők aránya meghaladja az 50%-ot. A kaposvári 

térség azon harminc kistérségek egyike, amelyek az 50-70%-os kategóriába tartoznak, 
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tehát a hazai szempontrendszer alapján is urbánus területnek bizonyul. Ez a 

támogatási lehetőségeknél jelent hátrányt, mert amíg a központ (Kaposvár) fejlett, 

addig a környező, önmagukban hátrányos helyzetű települések nem tudnak pályázni, 

hiszen a kistérség központja jelentősen javítja a mutatóikat. Ennek kiküszöbölése 

érdekében a térségben a 24/2001-es OGY-határozat rendelkezése alapján 39 

települést soroltak be a kedvezményezettek körébe. Ez az intézkedés a kistérségben 

élő lakosság 15%-át érinti. Ezzel a problémával Bálint is foglalkozik, akinek 

főkomponens vizsgálatából és korreláció-elemzéséből kitűnik, hogy Kaposvár, a 

somogyi megyeszékhely fejlettség tekintetében a dél-dunántúli városok között 

közvetlenül Pécs után következik, a régió kistérségeinek sorrendjében, azonban csak 

az ötödik helyen áll, annak köszönhetően, hogy bár központ, de nem tudja 

ellensúlyozni a nagyszámú, méretében kisebb és fejletlenebb települések nyújtotta 

kedvezőtlen hátteret. „Tehát korántsem arról van szó, hogy Kaposvár méretéből, 

gazdasági erőforrásiból származó előnyök ne nyúlnának túl a megyeszékhely 

határain. Egyszerűen azt állítjuk, hogy a „jólét” túlcsordulásának vannak térbeli 

korlátai, amelyek egyetlen markáns központi maggal rendelkező kistérség esetében 

sem fedik le a térségeik egészét.” (Bálint, 2004, pp. 492.)      

Ezért a fent említett problémák is hozzájárulnak ahhoz, hogy - az amúgy is mamut 

nagyságú – kaposvári kistérség további felosztásában gondolkodnak a szakemberek. 

 Sarudi és Molnár is elkészítette a településszintű fejlettségi elemzést a dél-

dunántúli régióban. A KSH T-STAR katalógusából tizenhét olyan változót jelöltek ki, 

amelyek a társadalmi-gazdasági fejlettség széles spektrumát ölelik fel. Faktor- és 

főkomponens-analízis után az adatok számát tízre csökkentették. A változókat az ún. 

skála összehangoló transzformációval tették összehasonlíthatóvá. A Komplett 

Fejlettségi Mutató (KFM) értéke minden esetben 0 és 1 közé esik. A település annál 

fejlettebb, minél közelebb esik KFM mutatójának értéke az egyhez. A tíz változót és a 

KFM mutató meghatározásához alkalmazott képletet a 18. melléklet tartalmazza. 

Somogy megye tíz legfejlettebb települése között Kaposvár (KFM=0,382) a hatodik 

helyen áll. Csak a Balaton-közeli települések előzik meg a megyeszékhelyet. 

Megyénk első tíz legfejletlenebb települése között, azonban meglepően magas a 

kaposvári kistérség községeinek az aránya: Kőkút a legfejletlenebb (KFM=0,155), 
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Patalom a második- (KFM=0,168), Pálmajor a hetedik- (KFM=0,192) és 

Felsőmocsolád a nyolcadik (KFM=0,193) helyen áll (Sarudi, Molnár, 2004). 

 A 1573,1 km²-en elterülő térség lakónépessége a legfrissebb, 2004-es KSH 

adatok alapján 123 322 fő. A kistérség népességének 59%-a nő és 81%-a 18 éven 

felüli lakos, amelyen belül több mint 20% a 60 éven felüliek aránya. Kaposváron, a 

központban 67 954-en laknak. A kistérség három városában (Kaposvár, Kadarkút, 

Nagybajom) összesen a népesség több mint 60%-a él. A térségben lakók számának 

stabilitását jelzi, hogy a lakónépesség változása az 1990-es évek eleje óta a 99,1-

101% között mozog. Az élveszületések száma 2004-ben eggyel csökkent a 2000-res 

évhez viszonyítva, a halálozások aránya ugyanebben az időintervallumban 1%-kal 

csökkent. Az egy évnél fiatalabb gyermekeknél sajnos 22%-kal növekedett a 

csecsemőhalálozások száma. A kistérség vándorlási különbözetét vizsgálva 

megállapítható, hogy 2004-ben összességében 45-en vándoroltak el a térségből annak 

ellenére, hogy Kaposvárra 102-en költöztek be ugyanebben az évben.  

 A regisztrált munkanélküliek száma 53%-kal növekedett 2004-ben a 2000. évhez 

viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az aktív korúak 9,2%-ának nincs munkahelye. A 

teljes lakónépességre számítva ez az arány 5,5%. Amíg 2000-ben a regisztrált 

álláskeresők 54%-a volt férfi, addig 2004-ben ez az arány 51%-ra csökkent. A 6845 

munkanélküliből 615 a pályakezdő. Jóval magasabb a fizikai foglalkozásúak 

álláshiánya, ők teszik ki a regisztrált munkanélküliek 83%-át. Az állástalanok iskolai 

végzettség szerinti megoszlását a 9. ábra szemlélteti. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, T-STAR adatbázis, 2005. 

9. ábra: A regisztrált munkanélküliek számának alakulása a legmagasabb iskolai  

végzettségük alapján, 2004. 

  

 Ami a lakosság iskolai végzettségét általában illeti, Faluvégi a következő 

kistérségi jellemzést adja a fejlettségi típusok alapján: „A piacgazdasági átmenet 

során jelentősen felértékelődött a képzettség, az iskolai végzettség, illetve 

megváltozott az iskolarendszeren kívül szerzett képesítések, szakmák struktúrája. A 

legmagasabb iskolai végzettség szerepe az átmenethez való alkalmazkodásban 

egyértelműen lemérhető a fejlettség szerinti térségtípusokkal való összevetésből. A 

dinamikusan fejlődő térségek alapvetően egybeesnek a legmagasabb iskolai 

végzettségű népességgel rendelkező kistérségekkel. Hasonló a helyzet a fejlődő 

térségek esetében is, ahol az iskolai végzettség nem sokkal marad el a legmagasabb 

végzettségű térségek átlagától.” (Faluvégi, 2004, pp. 334.)  

  

5.2.4. A kaposvári kistérség gazdasági térszerkezetének jellemzői 

 

Bár az adóalap folyamatosan növekedett az elmúlt 4 évben, a befizetett Személyi-

jövedelemadó (SZJA) összege jelentősen nem változott a térségben. Ezt az adófizetők 

számának drasztikus csökkenése magyarázza. 2002-ben 1%-kal (506 fővel), 2003-ban 

0,5%-kal (278 fővel) és 2004-ben 2,5%-kal (1305 fővel) esett vissza az adófizetők 
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aránya a megelőző évekhez viszonyítva. 2004-ben a teljes lakosságra vetítve 

1 158 415 Ft volt az éves egy főre eső adóalap nagysága, amely havi szinten 96 535 

Ft-os bruttó keresetet jelent. Az összlakosság 41%-a fizetett Személyi-jövedelemadót 

2004-ben. Az adófizetők 61%-a a központban, Kaposváron él; a kistérség másik két 

városát is számításba véve ez az arány 65%-ra módosul. Az összes befizetett SZJA 

75%-a a megyeszékhelyen realizálódott. A három városra korrigálva ez az arány 

78%-ot tesz ki. A Személyi-jövedelemadó tekintetében a kaposvári kistérségre 

vonatkozó adatok a 10. ábrán láthatók. 
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Forrás: KSH T-STAR-katalógus, 2005. 

10. ábra: Az SZJA-adóalapot képező összes jövedelem és a befizetések összege a  

kaposvári kistérségben 2001-2004. 

 

 A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési 

célú támogatás 2004-ben 48 540 000 forint volt, amely 45%-os növekedést jelent a 

2001-es évhez viszonyítva (átlagos inflációval korrigálva ez az arány 30% körüli 

növekedést jelent összességében). 

 2004-ben a kaposvári kistérségben 47 407 darab lakást tartottak nyilván, 2%-kal 

többet, mint 1998-ban. Ugyanebben az időszakban az épített lakások aránya az 

üdülők nélkül 63%-kal növekedett; 2004-ben 315 darab új lakás épült. Az adatok 
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összességében, tehát azt mutatják, hogy jelentős számú épület „újult meg” a fent 

említett időintervallumban. 

 A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 1998-2004. között mindössze 6,3 km-

rel bővült, így lett összesen 829,3 km a térségben; ez, azonban a lakások 97%-ának 

ivóvízzel való ellátását biztosítja. A közüzemi szennyvízcsatorna hossza, ellenben 

csak 250,8 km, amely a háztartások 56%-át fedi le. A csatornázott települések a 

kistérségben a következők: Kaposvár, Igal, Juta, Magyaregres, Somogyaszaló, 

Somogyjád, Taszár és Várda. A 2004-es év folyamán 2,8 km új közüzemi 

szennyvízcsatorna-hálózatot fektettek le Kaposváron, 1,1 km-t Igalban, 7,2 km-t 

Magyaregresen, 4,5 km Somogyaszalóban, 8,4 km-t Somogyjádon és 6,2 km-t 

Várdán. Érdekes adat, hogy 1998 óta 9%-kal csökkent az elvezetett szennyvíz 

mennyisége, ez 2004-ben összesen 3 865 300 m3-t jelent. Az összes gázcsővezeték 

hossza 914,5 km; 50%-kal több mint 1998-ban. 

 Magyarország közlekedési gondjai abból adódnak, hogy a vasút- és a 

közúthálózat egyaránt centrális, sugaras szerkezetű, valamint, hogy kevés a kelet-

nyugati összeköttetést biztosító útvonal, illetve, hogy elégtelen az autópálya-hálózat. 

Ezekkel a gondokkal a kaposvári kistérségben utazók is szembesülnek, mivel sok az 

aprófalvas település, amelyeknek a megközelíthetősége sokszor nehézkes. Kaposvár a 

dél-dunántúli régió földrajzi középpontjában helyezkedik el, ezért fontos közlekedési 

csomópont. A főútvonalak sugárirányban érintik a várost, amelynek leglényegesebb 

elemei a 61-es számú főút kelet-nyugati irányban (Dunaföldvár-Dombóvár-Kaposvár-

Nagykanizsa), az észak-déli irányban húzódó 67-es számú főútvonal (Balatonlelle-

Kaposvár-Szigetvár) és a 66-os számú (Pécs-Kaposvár) főút. A szerteágazó 

úthálózatot kiegészíti a Kaposvár-Szántód közötti út, valamint a Kaposvár-Fonyód 

mellékútvonal is (Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei Igazgatósága, 2003). 

A megyeszékhely belvárosának tehermentesítése céljából elkészült a 610-es számú 

északi elkerülő-út. Jelentős gazdasági- és turisztikai fellendülést hozhat a térségnek az 

M7-es autópálya legújabb-, jelenleg épülő szakasza, amely lehetővé teszi a Balaton 

gyorsabb megközelíthetőségét; magában rejti, azonban azt a veszélyt is, hogy a horvát 

tengerpart könnyebben elérhető lesz, így – ha nem élnek a benne rejlő lehetőségekkel 
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– csak tranzitforgalmat fog lebonyolítani. Fontos eredmény továbbá, hogy megépült a 

szekszárdi Duna-híd, amely a keleti országrésszel biztosít összeköttetést.  

 A kaposvári kistérségben 2004-ben összesen 33 170 gépkocsival rendelkeztek a 

helyi lakosok. Mivel, azonban a személygépkocsi-állomány elhelyezkedése a 

kistérség települései között eléggé differenciált, ebből adódóan jelentős a 

tömegközlekedés szerepe, amelynek legmeghatározóbb eszköze a térségben az 

autóbusz. Két üzemeltető cég működik, a Kapos Volán Rt. és a Kaposvári 

Tömegközlekedési Rt. Kaposvár területén harminc helyi-járatú autóbusz biztosítja a 

különböző városrészek aktív bekapcsolását a település vérkeringésébe. Nemcsak a 

belvárosi területek, de a külső városrészek (Kaposfüred, Toponár, Töröcske) 

elérhetősége is megoldott. A járatok száma és a járatsűrűség kedvezőnek mondható, 

bár néhány esetben előfordul zsúfoltság a vonalakon. A helyközi-járatok a térség 

minden településére eljutnak, de a járatok száma és a sűrűsége jelentősen eltér. A 

leggyakrabban a főútvonalak mentén fekvő településekre ingáznak az autóbuszok. A 

környező települések közül Kaposmérőben a legkedvezőbb a helyzet, a járatok 

száma, azonban ritkul a Kaposvártól délre eső községekben. A járműpark 

korszerűsítése és a környezetkímélő, ugyanakkor színvonalas szolgáltatás 

megteremtése érdekében, viszont az autóbusz társaságok az utóbbi években jelentős 

fejlesztéseket hajtottak végre (Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei 

Igazgatósága, 2003). 

 Kaposvár a Budapest-Dombóvár-Gyékényes vasútvonal mentén fekszik. A vonal 

része az E71-es számú-, Fiume irányába futó európai fővonalnak. A vasúti pályát 

villamosították, de a MÁV nem tervezi a jövőben új vasútvonal építését a térségben, 

így hosszú távon csak a meglévő infrastruktúrával lehet számolni (Tancsik, 2004). A 

megyeszékhely és a környező területek vasúti közlekedési kapcsolatai kétarcúak. A 

középső- és az északi térségekkel kielégítő, a déli részekkel, ellenben egyértelműen 

rossz, mivel Somogy megye déli területei vasúthiányosak az országos átlaghoz 

viszonyítva. A kistérség nagy részének jó a vasúti kapcsolata a fővárossal, a 

szomszédos megyeszékhelyekkel, azonban eltérő. Péccsel és Székesfehérvárral jó, 

Szekszárddal és Zalaegerszeggel kedvezőtlen. Közvetlen vasúti összeköttetés 

biztosított a Balaton déli partjával (Fonyód, Siófok), de csak nyáron jelentősebb a 
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forgalom ezeken a vonalakon. A Kaposvár-Siófok vasútvonal mindemellett rossz 

minőségű, így annak megszüntetése már többször szóba került, de így tovább romlana 

az aprófalvas belső-somogyi terület közlekedése. Összességében megállapítható, 

hogy a térségben a vasúti forgalom hátránya az alacsony járatszám, valamint az 

állomások eléréséhez más közlekedési eszköz igénybevétele is szükséges, ezért a 

kistérség tömegközlekedésében meghatározóbb szerepet töltenek be az 

autóbuszjáratok. 

 A légi közlekedés a leginkább energiaigényes közlekedési forma, de egyben a 

leggyorsabb is. Kaposvár közelében két repülőtér működik: Kaposújlak és Taszár. A 

központtól néhány km-re nyugatra fekszik Kaposújlak, ahol kis- és sportgépek fel- és 

leszállására alkalmas repülőtér található. Vitorlázó- és sportrepülő oktatás is folyik a 

helyszínen, valamint légi-taxi szolgáltatás is igénybe vehető, amelynek keretében 3-

12 fő szállítható. Taszár a megyeszékhelytől 10 km-re keletre fekszik. Repülőterét a 

dél-szláv háború idején az amerikai hadsereg IFOR (majd később SFOR) erői 

használták. Célszerű lenne jelenleg a polgári hasznosítását megoldani, hiszen nagy 

előnye, hogy egészen a közelmúltig használatban volt, így nagy állagromlás nem 

ment végbe, továbbá az országban egyedülálló az emberi erőforrás-kapacitása, hiszen 

az ott dolgozó katonai és civil alkalmazottak sok évtizednyi repülési tapasztalattal 

rendelkeznek. A kiépített infrastruktúra használatba vételével hatalmas gazdasági 

potenciálhoz juttatná a térséget. Mint regionális reptér, megteremti a légi személy- és 

áruszállítás lehetőségét, valamint kapcsolatot biztosít a környező és a távolabbi 

országokkal és bekapcsolja a régiót az országos és a nemzetközi logisztikai hálózatba. 

Március utolsó hétvégéjén került átadásra a Pécs-Pogány regionális repülőtér, amely 

lehetőséget biztosít a térség könnyebb elérhetőségére. Ez azért is fontos fordulópont a 

régió turisztikai életében, hiszen az utóbbi években egyre inkább felértékelődött a 

külföldi tulajdonban lévő második otthonok szerepe. A HVG gyűjtése szerint 

hazánkban a deviza-külföldi tulajdonban lévő ingatlanok legnagyobb arányban Zala 

és Somogy megyében találhatók (Fahidi, 2006).  

 Bár az utóbbi években jelentősen fejlődött a kistérség kerékpárút-hálózata, ezek 

csak szakaszos jellegűek. Jelenleg öt regionális jelentőségű kerékpárút kiépítése van 

tervben, amelynek térképe a 19. mellékletben látható. Az egyik útvonal Szigetvár felé 
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halad, a másik Nagyatád irányába, kettő a Balaton felé, Balatonföldvárt és Fonyódot 

megcélozva, az ötödiken, pedig Dombóvárt lehetne megközelíteni.  

 A kiskereskedelmi üzletek száma 2004-ben a humán gyógyszertárak nélkül 2097 

darab volt, 55-tel több, mint 1998-ban. Az egyéni vállalkozások tulajdonában 

működtetett kisker-üzletek aránya ugyanebben az időszakban 5%-kal csökkent. Ez a 

tulajdonosváltás elsősorban a nagyobb településeket érintette, ahol a hiper- és a 

szupermarketek lettek a meghatározóak-, elsősorban az élelmiszerpiacon betöltött 

szerepük alapján.  

 

5.2.5. A kaposvári kistérség turizmusának jellemzése   

 

A kaposvári kistérségben 2004-ben összesen 2066 kereskedelmi szállásférőhelyet 

tartottak nyilván, amelynek megoszlását a 11. ábra mutatja. Kedvező, hogy a 

férőhelyek majdnem egyharmada szállodában található, valamint, hogy magas a 

minőségi panziókban található ágyak száma is. Mivel a kistérség a MICE turizmus 

fejlesztésében is gondolkodik, - amelyhez a Kaposvári Egyetem és az Inkubátorház 

kedvező infrastrukturális alapot biztosít – ennek elengedhetetlen további feltétele a 

minőségi szállásférőhelyek kialakítása. A jelenlegi turisztikai kereslet ugyan nem 

igényli a négy csillagos szállodák szolgáltatási színvonalát, ellenben a 

konferenciaközpont esetleges megépülése esetén biztosítani kell a vendégek számára 

a minőségi szállásférőhelyek hozzáférhetőségét is. Egy négy csillagos szálloda, 

azonban csak évi átlagos minimum 40-42%-os szobakihasználtság mellett 

működtethető gazdaságosan; és ha szolgáltatásait tovább bővíti termál részleggel, ez 

az arány 48-50%-ra emelkedik. 
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Forrás: KSH T-STAR-katalógusának adatai alapján saját összeállítás, 2005. 

11. ábra: A kereskedelmi szállásférőhelyek megoszlása a kaposvári kistérségben 

2004-ben 

 

 Kaposváron található négy háromcsillagos szálloda, Igalban kettő, 

Somogyaszalóban egy, valamint további három középkategóriájú kastélyszálló 

működik Kaposújlakon, Csombárdon és Somogygesztiben. Gyógyszálloda nincs a 

kistérségben, de a jelenlegi helyzetben nincs is rá szükség. 

 A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának változását a 

12. ábra szemlélteti.  
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Forrás: KSH T-STAR-adatbázisa alapján saját összeállítás, 2005.  

12. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának 

változása 1998-2004-ig a kaposvári kistérségben 
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 Az ábrán jól látszik, hogy a kaposvári kistérségben a 2000-es évben realizálták a 

legtöbb vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken. Sajnos 2001-től folyamatos 

csökkenés tapasztalható, amely tendencia nem kedvez a térség turizmusának. 

Mindenképpen látszik a magas kategóriájú szálláshelyek és a komplett 

programcsomagok hiánya, amelynek következtében spontán módon kevés turista 

választja turisztikai desztinációjaként a kistérséget. A külföldiek aránya a 

kereskedelmi szálláshelyeken viszonylag magas a térség átlagát figyelembe véve; 

számuk 2004-ben 21%-ot tett ki. A vendégkör kezd átstrukturálódni; növekszik a 

kereslet a számos programot kínáló (például: Asztali Örömök Somogyban 

rendezvénysorozat, élményporták, falumúzeum, stb.) rurális turizmus területén. Az 

ábrából jól látszik, hogy a térség idegenforgalmának más típusait (például: kulturális 

turizmus) sürgősen újra kell pozícionálni a kínálati piacon.   

A vendégek számának alakulását a kereskedelmi szálláshelyeken a 13. ábra 

mutatja be. 
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Forrás: KSH T-STAR-adatbázisa alapján saját összeállítás, 2005. 

13. ábra: A vendégek számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken 1998- 

2004-ig a kaposvári kistérségben 
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 A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek a számát tekintve is a 2000-es év volt 

a legkiemelkedőbb. A 13. ábrán jól látszik, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken belül 

jelentős a szállodák igénybevételének az aránya, amely 2000-ben érte el a 

legmagasabb értéket, 69%-ot, utána, azonban folyamatosan csökkent. Ebből az 

eredményből is jól látszik, tehát, hogy a kistérség a minőségi szálláshelyek 

tekintetében jóval az országos átlag alatt marad, amelynek következtében turisztikai 

kereslete is folyamatosan csökken. 2004-ben a szállodák vendégszáma a 

kereskedelmi szálláshelyeken belül nem érte el az 50%-ot. A deviza-külföldiek 

aránya is fokozatosan romlik, nemcsak a kereskedelmi szálláshelyeken, de a 

szállodák forgalmában is. 2000-ben már 50% alá süllyedt a számuk, majd 

folyamatosan tovább csökkent; 2004-ben már csak 31% volt az arányuk a szállodák 

vendégei között. Az átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken 2,5 nap 

volt 2004-ben. A vendégéjszakák csökkenése és a vendégek számának növekedése 

azt mutatja, hogy csökken az üdülések időtartama.  

 A magánszálláshelyeken 2004-ben 14 636 vendégéjszakás forgalmat realizáltak, 

a vendégek száma 2706 fő volt. A vendégéjszakák tekintetében a 2001-es év hozta a 

legkiemelkedőbb eredményt 26 882 éjjel, a vendégek számát tekintve, pedig a 2000-

es év volt a legeredményesebb 3223 fővel. A magánszálláshelyeken 1999 óta 

folyamatosan csökken az átlagos tartózkodási idő, az akkori 10,1 nap 2004-ben már 

lerövidült 5,4 napra.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az üdülőházakban nincsen 

nyilvántartott szállásférőhely.  

2004-ben 31 fő foglalkozott falusi szállásadással, eggyel kevesebb, mint az azt 

megelőző évben. Két nagy ugrás következett be a vendéglátók számának 

változásában, az egyik 1999-ben, amikor duplájára (14-re) növekedett a falusi 

szállásadók száma és 2002-ben, amikor 23-ról 34-re emelkedett a számuk. Ez a 

tevékenység jelenleg 800.000 forint éves bevételig adómentes, de a szállásadók 

forgalma önbevalló jellegű, így senki nem ellenőrzi. Jelentős előrelépést jelentene 

számukra az a törvénytervezet, amely - ha az Országgyűlés elfogadja - engedélyezné 

a helyben előállított termékek (például: fűszerpaprika, kolbász, pálinka, főtt ételek, 

stb.) direkt értékesítését, jelenleg, azonban ennek jogszabályi akadálya van. 
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Előterjesztésre került, továbbá, hogy a falusi szállásadás is munkaviszonynak 

számítson, így nyugdíj is járna utána. A kaposvári kistérség falusi 

szállásférőhelyeinek változását a 4. táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat: A kaposvári kistérség falusi szállásférőhelyeinek száma 2004. 

2000 2001 2002 2003 2004 Település 
férőhely 

Cserénfa 15 15 10 10 7 
Csököly 5 5 5 5 5 
Gálosfa 0 0 0 0 4 
Hedrehely 0 5 5 5 4 
Kadarkút 6 8 7 6 6 
Kaposgyarmat 0 0 0 0 14 
Kaposhomok 0 0 0 6 6 
Kaposújlak 0 0 4 4 4 
Mernye 0 0 7 7 19 
Mezőcsokonya 0 0 2 0 0 
Mosdós 0 5 5 16 15 
Nagyberki 0 0 0 0 8 
Polány 12 12 12 0 0 
Ráksi 0 16 16 16 14 
Rinyakovácsi 0 0 5 5 0 
Somodor 6 0 0 0 0 
Somogyjád 18 18 18 17 8 
Szenna 41 47 67 67 63 
Várda 6 6 6 0 0 
Zselickisfalud 0 0 6 0 0 
Zselickislak 0 0 0 8 8 

Forrás: KSH T-STAR-adatbázisa alapján saját összeállítás, 2005. 

 

A táblázatból is jól látszik, hogy a térség legjelentősebb rurális turizmusát 

Szenna, Mernye és Ráksi bonyolítja. A falusi szállásadás vendégéjszakáinak 

alakulását 1998-2004-ig a 14. ábra szemlélteti. 
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Forrás: KSH T-STAR-adatbázisa alapján saját összeállítás, 2005. 

14. ábra: A falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása a kaposvári kistérségben  

1998-2004. 

 

 A vendégéjszakák tekintetében a falusi szállásadók 2003-ban érték el a 

legmagasabb forgalmat, amelyen belül, azonban a külföldiek aránya meglepően 

alacsony, mindössze 4%. A kaposvári kistérség turisztikai forgalma is igazolja, tehát 

a régió tendenciáját, miszerint a Dél-Dunántúlon a deviza-belföldi turizmus a 

jellemző. 

 A vendégek számának alakulása a 15. ábrán látható. 
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Forrás: KSH T-STAR-adatbázisa alapján saját összeállítás, 2005. 

15. ábra: A vendégek számának alakulása a falusi vendéglátóhelyeken a kaposvári  

kistérségben 1998-2004. 

 

 A vendégek száma jelentős növekedést mutat 2004-ben az előző évekhez 

viszonyítva, ebben, azonban az is közrejátszik, hogy az átlagos tartózkodási idő 3,9 

napról 2,2 éjszakára rövidült, amely visszaigazolja a rövidebb idejű üdülések 

térnyerését. A 2004-es év más területen is hozott változást a falusi szállásadásban, 

hiszen emelkedett a külföldi vendégek, illetve a külföldi vendégéjszakák aránya 22-, 

illetve 25%-kal a megelőző évhez viszonyítva. 

 A kaposvári kistérségben a rurális turizmus szempontjából frekventált 

településeken jelentős kiegészítő jövedelemforrást biztosít az ágazat, amelynek 

szezonja áprilistól októberig tart. Éves szinten havi nettó 80 000-90 000 forintos 

bevétel realizálható e tevékenységből. A vendégek 40%-a visszatérő; a belföldiek 

mellett a cseh és az olasz nemzetiségű turisták fordulnak meg a leggyakrabban a 

térségben. 

 A vendéglátóhelyek száma 2004-ben 12%-kal növekedett a kistérségben a 2000-

es évhez viszonyítva. 2004-ben a 756 vendéglátóhelyből 477 cukrászdát és éttermet-, 

valamint 158 bárt és borozót tartottak nyilván. A cukrászdák és az éttermek száma 

nem változott a 2000-es év adataihoz viszonyítva, a tulajdonosok, azonban 

átcserélődtek. 14%-kal csökkent az egyéni vállalkozások aránya. A bárok és a 
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borozók esetében hárommal csökkent a vendéglátóhelyek száma ugyanebben az 

időszakban; az egyéni vállalkozások arányának csökkenése, ellenben csak 1%-os volt. 

Az összes vendéglátóhelyet vizsgálva megállapítható, hogy 8%-os visszaesés 

következett be az egyéni vállalkozások számában. 

 A kaposvári kistérségben 2002 óta harminchárom idegenforgalmi jellegű projekt 

valósult meg. Egy program kivételével valamennyi kezdeményezés nyert támogatást 

valamilyen pályázatból, amely legkevesebb 43%-kal járult hozzá a beruházás 

megvalósításához. A kistérségben létrejött összes beruházás 18%-a turisztikai jellegű, 

amely az összes támogatás 9%-ában részesül. Az idegenforgalmi programok 

finanszírozására 3 686 775 900 forintot fordítottak, amelyből 1 471 855 900 forint a 

támogatás mértéke. A térségben megvalósuló idegenforgalmi programok kiegészítve 

a területrendezési tervekkel megtalálhatóak a 20. mellékletben. A kaposvári kistérség 

turisztikai potenciálját jellemző térképek megtalálhatóak a 21. a), b) mellékletben.  

 Összességében elmondható, hogy a kaposvári kistérség turizmusfejlődési üteme a 

többi kistérséghez viszonyítva átlagon aluli; pedig a térség turizmusában 

potenciálisan sok lehetőség rejlik, hiszen fontos kiegészítő jövedelemforrást jelent, 

ezáltal, pedig húzóágazattá válhat. A lehetőségeket a rurális-, a lovas- és a 

vadászturizmus területén többé-kevésbé meg is tudták ragadni; a többi idegenforgalmi 

termék, azonban még jelentős lemaradással küzd. 2004-ben elkészült Kaposvár és 

Környéke Turizmusfejlesztési Koncepciója, amely meghatározta a lehetséges 

fejlesztési irányokat, amelynek kapcsán a következő turisztikai termékek kialakítására 

tett javaslatot: 

• kulturális turizmus, 

• műemlékek, 

• kiállítások és vásárok, 

• konferencia, kongresszus turizmus, 

• lovas turizmus, 

• ökoturizmus, 

• sport turizmus, 

• Deseda-tó, 

• vadászturizmus, 
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• rurális turizmus. 

 Véleményem szerint szűkíteni kell a termékek körét, hiszen a kistérség 

műemlékek tekintetében nem tartozik a leggazdagabb térségek közé, illetve a 

konferencia- és a kongresszusi turizmus kialakítása szempontjából sem rendelkezik 

még a szükséges infrastrukturális háttérrel (elsősorban a minőségi szálláshelyek 

hiányoznak). Hosszú évek tapasztalatai azt mutatják továbbá, hogy a kiállítás- és a 

vásárturizmus is csak a környékbeliek számára vonzó attrakció, hacsak ki nem 

alakítanak egy olyan versenyképes rendezvénysorozatot, például karácsony 

környékén, mint, ami Ausztriában is már évek óta sikeresen működik Advent idején. 

A turisztikai termékek közül véleményem szerint előnyös a kulturális turizmus 

további fejlesztése, valamint a térség erőforrásaira támaszkodva a rurális-, az aktív 

turizmuson belül, pedig a kerékpáros-, a lovas-, az öko-, a horgász-, a vadász-, a golf-, 

valamint a bor- és gasztronómiaturizmus előtérbe helyezése. A várhatóan idén nyárra 

elkészülő kaposvári termál- és élményfürdő véleményem szerint nem tudja felvenni a 

versenyt a dél-dunántúli régió nagy hírű gyógyfürdőivel (Hévízzel, Zalakarossal), de 

az idegenforgalmi kínálat színesítésében mindenképpen fontos szerepe van. A 

beruházást követően várhatóan megnő majd az érdeklődés a fürdő iránt. A fejlesztés 

cash flow arányos megtérülési mutatója 11,9 év, a hozzáadott értékarányos mutató, 

pedig 9,3 év (Tancsik, 2004). A projekt megvalósíthatósági tanulmányát a 22. 

melléklet tartalmazza.  

 A Kaposvár és Környéke Turizmusfejlesztési Koncepcióban található turisztikai 

termékek számát azért is kell csökkenteni, hiszen ennyi prioritásra nem áll 

rendelkezésre megfelelő mennyiségű fejlesztési forrás sem a magántőke-, sem, pedig 

a pályázható támogatások körében. 

 

5.2.6. Kulturális turizmus 

 

 A kistérséget nem a történelmi emlékhelyekre zarándokoló turisták keresik fel 

elsősorban, hiszen egyetlen ilyen látnivalója a Szentjakabi bencés apátság, amely 

önmagában bár nem mutat sokat, de nyáron megelevenedik a Szentjakabi Nyári Esték 

alkalmával. Számos kulturális rendezvényt szerveznek, azonban a térségben, például 
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a Tavaszi Fesztivált márciusban vagy a Festők Városát májusban, amelyek felé egyre 

jobban növekszik az érdeklődés. Kaposvárhoz számos híres ember élete is kötődik, 

például Rippl-Rónai Józsefé, akinek Villája ma is megtekinthető a Róma hegyen, 

valamint Kunffy Lajosé, akinek festményei láthatók a Megyei Múzeumban, amely 

nemrég adott otthont a Munkácsy-kiállításnak; továbbá Vaszary Jánosé és Nagy 

Imréé, akiknek szülőházán emléktábla található és Kossuth Lajosé, akit a város annak 

idején felkért országgyűlési képviselőjévé. Az 1911-ben épült Csiky Gergely Színház 

országos hírnevű. Mindemellett a megújult városközpont, a pasztellszínű épületek, az 

éttermek és a kávézók megkapó hangulattal várják az idelátogatókat. 2007-ben, 

továbbá a város a Cseri parkban egy olyan komplett szabadidő- és kalandparkot kíván 

létrehozni, amely egész Somogy megyét mutatná be játékos formában. A projekt 

megvalósításhoz az önkormányzat jelenleg finanszírozási források után kutat. 

 

5.2.7. Bor és gasztronómiaturizmus  

 

 13 évvel ezelőtt Nagyszakácsiból indult el a „Királyi Szakácsok Nyomdokán” 

elnevezésű rendezvénysorozat, amely, azóta a térség egyik meghatározó attrakciójává 

vált. 2006-ban már a nyolcadik Különleges Asztali Örömök Somogyban 

eseménysorozat megrendezésére kerül sor. A 2005-ös program megtalálható a 23. 

mellékletben.  A rendezvény keretein belül különleges attrakció megvalósítására 

készül a Fino Food Kft.; egy, a térség termékeit bemutató étterem és egy borpince 

felépítését tervezi. 

  Kaposszerdahelyen 25%-os FVM és 25%-os vidékfejlesztési támogatással épült 

fel Máté Sándor Borháza, amely előzetes egyeztetés után színvonalas 

szolgáltatásokkal várja az odalátogatókat. 

 

5.2.8. Aktív turizmus 

 

Kerékpáros turizmus 

 Az aktív turizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában kiemelt területként 

szerepel. Egyik legfontosabb terméke a kerékpáros turizmus, amely minden térségben 
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egyre nagyobb teret hódít. Fontos a kaposvári kistérségben található kerékpárutak 

bekapcsolása a már meglévő túraútvonalakba. A kerékpárutak a 19. mellékletben 

láthatóak. Kedvező, hogy a térségben egyre több kerékpárbarát vendéglátóhely 

található és, hogy a szervízelésre is egyre több helyen nyílik lehetőség. 

 

Golfturizmus 

  Magyarországon hat tizennyolc lyukú golfpályát alakítottak ki, amelyből - a 

szolgáltatások színvonalát tekintve - a hencsei áll az első helyen a vendégek 

visszajelzései alapján. Az 1994-ben épült, nemzetközi hírű golfcentrumban 

folyamatosak a fejlesztések. 

 

Vadászturizmus 

 Somogy egész területe erdősültebb, mint az országos átlag, ezen belül, pedig a 

zselici tájegység külön unikumnak számít, hiszen az erdőállománya viszonylag ősi 

jellegű; megkímélte az intenzív erdőgazdálkodás. Hazánk legritkábban lakott területe 

nagyvadban gazdag. A Zselici Erdészet 9 000 hektáron-, a Kaposvári Erdészet, pedig 

több mint 8 000 hektáron vadásztat. A gímszarvas a fő vad, de jelentős a vaddisznó- 

és az őzállomány is. A környék különleges vadfaja a muflon. Az erdészeti társaságok 

magas színvonalú vadászházakkal is rendelkeznek. 

 

Ökoturizmus 

 1989-ben Bárdudvarnok község tizenhat településrészének egyikén, Bányán 

megalakult a Bányai Panoráma Egyesület. Kitartó vidékfejlesztő munkájukra, 

erőfeszítéseikre és eredményeikre felfigyeltek a környező települések is és felvetődött 

az igény egy vidékfejlesztési együttműködés kialakítására. Két év múlva megalakult a 

Zselica Szövetség, amelynek 32 település és 5 civil szervezet a tagja. A Szövetség 

1996-97-ben feltárta a kistérség felemelkedési lehetőségeit és jövőképet alkotott 

2025-ig. 1998-99-ben elkészítették a kistérség komplex fejlesztési tervét, 2000-01-

ben, pedig az Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési (SAPARD) programot. A sikeres 

kezdeti működés után, azonban jelenleg a feloszlatásukat fontolgatják, hiszen a 

pályázati lehetőségek hiányában a fennmaradásuk finanszírozása is kérdésessé vált. 



 100 

Véleményem szerint, azonban olyan, az ökoturizmust megalapozó komplex 

termékcsomagokat dolgoztak ki, amelyek sikeres piaci pozícionálás után a térség 

egyik vezető turisztikai termékeivé is válhatnak (Zselici Patika program, Historikus 

vidék) (www.zselica.hu). További ökoturisztikai termékek alakíthatóak ki a Deseda-

tó környékén. 

 

Lovas turizmus 

 A lovas turizmus fejlődését elősegíti a Dél-Dunántúli Lovas Klaszter 

megalakulása. A régió lovastúra útvonalai számos ponton érintik a térséget és a 

Magyar Lovas Turisztikai Szövetség öt minősített lovas turisztikai szolgáltatóhelyet 

tart nyilván a kaposvári kistérségben, amelyek a következők: Meistro Lovasklub (3 

patkós), Lomnici és társa Kft. (3 patkós), Pannon Lovasakadémia (5 patkós), Korona 

Lovassport Egyesület (3 patkós), Répáspusztai Ifjúsági Lovas Oktatási Központ, 

Penny Klub (4 patkós). Mindemellett az országban egyedülállóan itt látható a 

honfoglalás korát idéző lovasíjász bemutató, amelyet Kassai Lajos, többszörös 

világbajnok és Guiness rekorder honosított meg. A fiataloknak rendhagyó 

történelemórákat is tart. 

 

Horgászturizmus 

 A kistérség rendkívül gazdag horgászvizekben, összesen nyolc helyen nyílik 

lehetőség e sport gyakorlására (Hármasberki, Hetes, Kadarkút, Deseda-víztározó – 

Kaposvár, Töröcskei víztározó – Kaposvár, Kiskorpád, Nagybajom és Ráksi). A 

horgászturizmus fontos kiegészítő terméke lehet a térség turisztikai attrakcióinak, 

továbbá főterméke a speciális érdeklődésű vendégeknek, hiszen országos és 

regionális hírnevű tavak is találhatók itt, valamint számos horgászrendezvényt is 

szerveznek (például: a tavalyi évben 12. alkalommal került megrendezésre a töröcskei 

horgászmaraton).  Célszerű a horgászversenyeket gasztronómiai attrakciókkal is 

összekötni és kibővíteni a Különleges Asztali Örömök eseménysorozat kínálatát 

további halételekkel. A kistérség vizeiben fogható halfajták a következők: ponty, 

amur, süllő, csuka, keszegfélék, kárász, harcsa, törpeharcsa és compó. Fontos a 

horgászszervezetek együttműködése helyi, regionális és országos szinten is. A 
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Magyar Országos Horgász Szövetségen kívül érdemes felvenni a kapcsolatot a 

Balatoni Halászati Rt-vel és a helyi horgászegyesületekkel (Kaposvári Sporthorgász 

Egyesület, Deseda Horgászegyesület, Horgász Egyesületek Somogy Megyei 

Szövetsége) is. 

 Meg kell említeni, azonban, hogy a horgászturizmus a kistérségben még csak 

„gyerekcipőben” jár, hiszen sok problémát vet fel az alapinfrastruktúra hiánya. A 

szeméttárolók biztosítottak ugyan, de nincsen ivóvíz-vételezési hely és hiányoznak az 

illemhelyek is, így az ideérkező turisták ellátása még nem biztosított kellőképpen. Ez 

annak is köszönhető, hogy a Deseda víztározó a kaposvári önkormányzat tulajdona; a 

horgászegyesület csak bérli a vízfelületet, így a sok tulajdonos között elvesznek a 

tennivalók. További problémát jelent, hogy a helyiek is sokszor a tópartra 

lomtalanítanak.  A horgászegyesületek arra is panaszkodtak a mélyinterjúk során, 

hogy nem tudnak megfelelő szálláshelyet biztosítani vendégeik számára. Jelenleg az a 

jellemző, hogy minden tónak megvan a saját, állandó horgászközössége.  

 Összességében megállapítható, tehát, hogy a kistérség turisztikai kínálatában a 

horgászturizmus jelenleg csak termékelemként szerepelhet, csak a közművesítés után 

válhat önálló turisztikai termékké. 

 A Balaton-parton is az elmúlt 2-3 évben figyeltek fel a problémára; jelenleg is tart 

az a felmérés, amely során felderítik, hogy mely partszakaszok jelölhetők ki a 

horgászok számára. Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen a partközeli 

üdülőtulajdonosok általában a vízpartig lekerítik területeiket, így csak kisebb 

partszakaszok állnak rendelkezésre, illetve csónakból és hajóról lehet horgászni. 

 

5.2.9. Rurális turizmus 

 

 A rurális turizmus jelentős múlttal rendelkezik a térségben, de az utóbbi években 

eddig nem látott fejlődésen ment keresztül. Létrejött a Zselici Faluhotel Hálózat. 

Számos falusi szállásadóhely megújulása mellett angol minta alapján 2000-ben 

létrejött a patcai Katica Tanya, amely egy olyan bemutató-gazdaság, ahol a gyerekek 

élőben találkozhatnak a háziállatokkal, részt vehetnek kézműves foglalkozásokon, 

tehenet fejhetnek, kenyeret süthetnek, stb.; tehát a szabadidő tartalmas eltöltésére 
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nyújt lehetőséget. Az élményporták mindemellett színes programokkal várják a 

térségbe látogatókat. Az országban egyedülálló az Európa Nostra Díjjal jutalmazott 

Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény. 

 E néhány példából is jól látszik, hogy a kaposvári kistérség számos olyan 

turisztikai vonzerővel rendelkezik, amelyből sikeres arculat alakítható ki; fontos, 

azonban a látnivalók megelevenítése és interaktívvá tétele. A térség SWOT-analízise 

a 24. mellékletben található. A kistérség promóciója még gyerekcipőben jár. 

Hatékony marketingmunkával szegmentálni kell a keresleti piacot és diverzifikált, 

komplex kínálattal kell a célcsoportok elé állni. A jelenleg alkalmazott 

marketingkommunikációs elemeket a 25. melléklet tartalmazza. A turisztikai 

jövedelmeket vissza kell forgatni a térségbe, és hatékony forráskoordinációt kell 

megvalósítani. Számos turisztikai fejlesztési koncepció készült már, de átfogó 

háttértanulmány még nem, ezért felmértem a térségbe vonzható turisták körét és 

életmód-, illetve jövedelem-csoportok alapján szegmentáltam őket. Fontos szempont, 

hogy a fiatal, tudatos turistakör „kinevelésével” visszatérő vendégkör alakítható ki.      

A primer forrásból történő felméréshez készült kérdőívet 636 deviza-belföldi 

vendég töltötte ki. Véleményem szerint Somogy megye más turisztikai desztinációiról 

potenciálisan a kistérségbe „csalogathatók” a vendégek; első alkalommal 

kirándulóturistaként, akik - később megismervén a környéket - visszatérő vendégekké 

válnak.  

 

5.3. Versenytárselemzés 

 

A kaposvári kistérség véleményem szerint nem rendelkezik versenytárs-térséggel, 

hiszen turisztikai termékszerkezete egyedi, mozaikszerű. Számos, önmagában nem 

domináns, de színes, érdekes turisztikai attrakciót kínál a térség. Meghatározó, 

továbbá Kaposvár centrális szerepe.  

A térség kulturális turizmusa nem veheti fel a versenyt Péccsel, de nem is ez a 

cél; nem hasonlíthatóak össze. A kistérség kulturális turisztikai termékei közül 

elsősorban a rendezvények és a fesztiválok a meghatározóak. 
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A gasztronómiaturizmus területén egyértelműen megállapítható, hogy nincs a 

térségnek versenytársa, hiszen a Különleges Asztali Örömök Somogyban 

rendezvénysorozat egyedülálló, országos hírűnevű eseménysorozat. A borturizmus 

területén együttműködést kell kialakítani a Villány-Siklósi, a Tolnai, a Mohács-Bólyi, 

a Szekszárdi és a Dél-Balatoni Borút állomásaival. 

A kerékpáros turizmus szempontjából szintén össze kell dolgoznia a kistérség, a 

megye és a régió turisztikai szolgáltatóinak. 

 A golfturizmus szempontjából Hencse kiemelkedő helyet foglal el, hiszen a 

vendégek visszajelzései alapján az ország legjobb profi (18 lyukú) pályájának tartják. 

Vendégeik 60-70%-a visszatérő, így a közelben lévő szentlőrinci pálya nem 

veszélyezteti őket, annál is inkább, hiszen a befektetők további beruházásokon 

gondolkoznak hazánkban, hiszen, míg Írországban 12.000 felnőttre jut egy golfpálya, 

addig Magyarországon csak 1,4 millióra, és a szakemberek arra számítanak, hogy az 

elkövetkezendő 20 évben hazánkban a golf is „tömegsporttá” válik (Dóra, M. T., 

2006). 

 A vadászturizmus területén a helyi vadász- és erdőtársaságok versengenek 

egymással. A vadásztársaságok sokszor 30%-kal is alámennek az erdőtársaságok 

árainak; színvonalban, azonban ugyanazt tudják nyújtani leszámítva a szálláshelyet. 

Egyre jellemzőbb a térségben, hogy nem külön vadászházban helyezik el a 

vendégeket, hanem panziókban, szállodákban. A vadászok döntő többsége, azonban 

ebben az esetben is visszajáró vendég.  

 Az ökoturizmus területén a Zselici Tájvédelmi Körzet szintén egyedülálló 

természeti kincsekkel és olyan turisztikai attrakciókkal rendelkezik (Zselici Patika 

program, Historikus vidék, Desedai víztározó), amely más térségekben nem található. 

    Számos minősített lovasturisztikai szolgáltatóhely épült ki a kistérségben, 

valamint a Kassai Lovasíjászat, amely országosan kiemelt bemutatóhelynek minősül. 

A dél-dunántúli túraútvonalak átszelik a térséget. Nem versenytársak, hanem 

partnerek a környező területek. 

 A horgászturizmus még kialakulóban van a térségben; jelenleg a zárt 

horgászközösségek dominálnak, de a szakmai szervezetek együttműködése jó. 
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 A térség a rurális turizmus szempontjából sem rendelkezik vetélytárssal, hiszen a 

káni üdülőfalu néhány évvel ezelőtt csődbe ment; a jelentősebb rurális turizmust 

bonyolító területek (például: az Őrség), pedig távol esnek a kistérségtől. 

 A kistérségben található turisztikai termékek árai megtalálhatók a 26. 

mellékletben. 

 

5.4. Humán-erőforrás elemzés 

 

 Az idegenforgalmi szektort – ahogy az már korábban említésre került - gyakran 

éri az a vád, hogy szakképzetlen munkaerőt alkalmaz. Különösen igaz ez a 

szezonálisan működő szálláshely-szolgáltató és vendéglátóhelyeken. 

 Az OECD országok körében az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

rendszeresen készít humán-erőforrás vizsgálatot. Magyarországon utoljára 1999-ben 

készült ilyen jellegű felmérés. Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) humán 

fejlettségi mutatója olyan komplex jelzőszám, amely jelzi hazánk gyenge humán-

erőforrás-teljesítményét. A mutató kiszámításához a születéskor várható élettartamot, 

az iskolázottsági szintet (kétharmad súllyal a felnőttek műveltségét; egyharmad 

súllyal, pedig az alap-, a közép- és a felsőfokú beiskolázási arányt), valamint az 

életszínvonalat (a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP dollárban) veszik 

alapul (Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 2001). 

Összességében megállapítható, hogy 1997-ben a humán-erőforrás-potenciál területén 

jelentős visszeesés volt tapasztalható a dél-dunántúli régióban az 1990 évhez 

viszonyítva. A régió átlaga (-10,6) alatt 3 ponttal teljesített Somogy megye, amely 

eredménnyel a hatodik leggyengébb megyének számít az országban.  

 Magyarországon 2006-ban 10 felsőoktatási intézményben indítanak Turizmus-

vendéglátás alapszakot, amelyből kettő található a régióban (HVG 

Diplomakülönszám 2006-ra). OKJ-s turisztikai szakképesítés szerezhető 1993-tól 

Idegenforgalmi menedzserként, Idegenforgalmi technikusként, Idegenforgalmi 

ügyintézőként, Idegenvezetőként és Lovastúra-vezetőként; 1995-től Falusi 

vendéglátóként és 1997-től Idegenforgalmi szakmenedzserként. A turisztikai 

képzések összesített ábrája megtalálható a 27. mellékletben. Farkas felmérése szerint 
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a regisztrált diplomás munkanélküliek között csak 3%-kal szerepel a turisztikai 

ágazat, szemben a pedagógusokkal, akiknek 32%-a keres állást (Farkas, 2006). 

Valójában, azonban kimutathatatlan az idegenforgalmi munkanélküliek aránya, 

hiszen sem a Központi Statisztikai Hivatal, sem a Munkaügyi Központ, sem, pedig a 

Kamara nem rendelkezik erre vonatkozó adatokkal, az álláskeresőket nem tartják 

nyilván foglalkozási ágak szerint. 2001-ben a Balatoni Fejlesztési Tanács kísérletet 

tett a Balaton-partot érintő megyékben a turisztikai területen állást keresők 

felmérésére, de kezdeményezésük kudarcba fulladt.          

 A kaposvári kistérségben a HORTEC ágazatban dolgozók között az OKJ-s 

szakképesítéssel rendelkezők dominálnak, de számos esetben lehet találkozni a 

szakmai végzettség hiányával is, pedig a termék különlegességét, az emberi 

kapcsolatok fontosságát és az ágazat módszertanát tekintve meghatározó a képzettség. 

Növelni kell, tehát a felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők arányát a 

szektorban. A falusi szállásadóknak sem kötelező a Falusi vendéglátó szakképesítés 

megszerzése, de a Falusi Turizmus Somogy Megyei Egyesülete nyilvántartja az e 

végzettséggel rendelkezőket.         

 

5.5. A vizsgált populáció jellemzői 

 

A kérdőíves vizsgálat során a megkérdezettek körében 66% a nők-, 34% a férfiak 

aránya. A felmérés csak 18 éven felüliekre vonatkozott, akik rendelkezhetnek már 

saját jövedelemmel. Keresetük saját bevallásuk szerint az esetek majdnem 50%-ában 

átlagos, de jelentős volt még a valamivel az átlag feletti- és a valamivel az átlag alatti 

jövedelműek aránya is. A jelentősen az átlag alatti- és a jelentősen az átlag feletti 

keresetűek aránya csekély. A megkérdezettek korukat tekintve elsősorban a fiatal- és 

a középkorosztályból kerültek ki. Iskolázottságukra jellemző, hogy magas a felsőfokú 

végzettségűek aránya, de jelentős részük rendelkezik középfokú végzettséggel is. A 

megkérdezettek több mint fele alkalmazottként áll foglalkoztatásban, de kiemelkedő 

még a diákok és a vállalkozók, valamint a középvezetők aránya is. A térség 

turizmusára jellemző, hogy magas a deviza-belföldi vendégek száma (Magyar 

Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága, 2004), ezt jól reprezentálja a kérdőív 



 106 

kiértékelése után kapott eredmény is, amelyből kiderül, hogy az idelátogatók 

legnagyobb része a Dél-Dunántúli régióból kerül ki, vagyis a turisták 67%-a a 

környékről érkezik. Lakóhelyüket tekintve elsősorban városlakók; a vendégek csupán 

16%-a érkezik faluról. 

A kérdőíves felmérés során rákérdeztem a vendégek által preferált belföldi- és 

külföldi idegenforgalmi desztinációkra, amelynek eredménye a 16. ábrán látható.   

12%

59%

8%

1%

1%

2%

17%

Dunántúl
Balaton
Hegyvidék
Fürdők
Sopron
Eger
Alföld

 
Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

16. ábra: A hazai turisztikai desztinációk megoszlása a kérdőíves felmérés alapján,  

n=266 (42%) 

 

A felmérésből jól látszik, hogy a megkérdezettek több mint fele a Balatont 

részesíti előnyben nyaralási helyszínként, jelentős azonban azoknak a száma is, akiket 

kifejezetten a hegyvidék (elsősorban az Északi-Középhegység) és a fürdőhelyek 

vonzanak; de jelentős mértékben, 12%-kal képviseltetik magukat azok a vendégek is, 

akiket kifejezetten a Dunántúl turisztikai attrakciói érdekelnek. Ez utóbbiak aránya 

növelhető, ha a Balaton-parti sávból is sikerül a háttérterületre csábítani vonzó 

programcsomagokkal a turistákat.    

 Érdemes megvizsgálni ennek tükrében, hogy a külföldi nyaralási helyszínek 

közül melyik országot részesítik előnyben a megkérdezettek, erre utalnak a 17. ábra 

adatai. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

17. ábra: A külföldi turisztikai desztinációk megoszlása a kérdőíves felmérés  

alapján, n=229 (37%) 

 

 A külföldi turisztikai desztinációk felméréséből jól látszik az elmúlt évek 

jellemző tendenciája (M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság, 2004), amely 

szerint a vendégek szívesen utaznak Horvátországba, továbbá elsősorban a déli, 

mediterrán országokat választják üdülési célpontként (Olaszország, Görögország, 

Spanyolország). A közeli Ausztriát a téli síelési időszakban preferálják. A 

kuriózumnak számító egzotikus országokra és a kulturális turizmus desztinációira 

(például: Franciaország) csak kis százalékban esik a választás.     

 

5.6. Az életmód-csoportok jellemzése 

 

Kérdőíves vizsgálatomban a Pearson-féle korreláció-számítás igazolja, hogy a 

jövedelem- és az életmódviszonyok egymással nem függnek össze (r=-0,045, 

p=0,315), a jövedelem azonban szignifikáns és közepes korrelációt mutat a szállodák 

minőségi fokozatával (csillagok száma) (r=0,298, p=0,01). Az erre utaló adatok 

láthatók a 18. és a 19. ábrán.  
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Forrás: Saját anyaggyűjtés, 2005. 

18. ábra: A szállodák csillagok szerinti megoszlása a kérdőíves felmérés alapján, 

n=158 
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Forrás: Saját anyaggyűjtés, 2005. 

19. ábra: A teljes populáció jövedelem szerinti megoszlása a kérdőíves felmérés 

alapján, n=605 
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 Az életmód-állítások alapján készített faktor- és klaszter-analízis 

eredményeképpen öt életmód-csoport került kialakításra a következőképpen: 

1. Innovátor; 

2. Életmódtudatos; 

3. Árérzékeny; 

4. Véleményvezető; 

5. Családcentrikus. 

 

5.6.1. Az Innovátor csoport jellemzése (104 fő) 

 

 A nem tekintetében kiegyensúlyozottnak mondható ez a csoport, hiszen 

körülbelül fele-fele a nők és a férfiak aránya; a korosztály szempontjából azonban 

elsősorban a fiatal- és a középkorúak (25-54 év) nevezhetőek innovatívaknak. 

Jövedelmük átlagos, illetve átlag feletti. Kiemelkedő a főiskolai vagy egyetemi 

végzettséggel rendelkezők aránya (45%), illetve jelentős a középfokú végzettséggel 

rendelkezők száma is. Foglalkozásukat tekintve elsősorban alkalmazottak. Ebben a 

csoportban egy munkanélküli sincs. A megkérdezettek elsősorban a Dél-Dunántúlon 

és Közép-Magyarországon élnek, magas (80%) a városban lakók aránya.  

 

5.6.2. Az Életmódtudatos csoport jellemzése (6 fő) 

 

 A magyar turisztikai piacon egy még kialakulatlan csoportról van szó, amelyet 

alacsony létszámuk is reprezentál. Kétszer annyi a férfiak aránya mint a nőké; 

jövedelmük átlagos, illetve valamivel az átlag feletti. Életkorukat tekintve elsősorban 

a fiatal-korosztálynak (18-34 év) fontos az életmód-tudatosság. Iskolai végzettségükre 

jellemző a magas iskolázottság; a megkérdezettek csupán egyharmada rendelkezik 

általános iskolai- vagy szakmunkásképzős bizonyítvánnyal. 50%-uk alkalmazottként 

dolgozik, de jelentős a vállalkozók aránya is. Lakóhelyüket tekintve elsősorban dél-

dunántúli városlakók. 
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5.6.3. Az Árérzékeny csoport jellemzése (36 fő) 

 

    Elsősorban a női fogyasztók tartoznak az Árérzékeny életmód-csoportba. 

Életkorukat tekintve egyrészt a 35-54 év közötti-, egzisztenciával már rendelkező, de 

gyermekeik jövője miatt megtakarító családanyák, másrészt a 18-24 év közötti 

tanulók sorolhatók ide. Magas a középfokú végzettséggel rendelkezők száma, de a 

főiskolai, egyetemi végzettségűek aránya is 40% feletti. Életmódjuknak 

ellentmondóan meglepő a felső- és középvezetők száma (11%, 8%); 40% feletti az 

alkalmazottak és 11% a diákok aránya. Jövedelmük a saját bevallásuk szerint átlagos, 

illetve valamivel az átlag feletti. Itt a legmagasabb a városból a közeli településekre 

kiköltözöttek aránya (22%). A megkérdezettek elsősorban a Dél-Dunántúlon és 

Közép-Magyarországon élnek. 

  

5.6.4. A Véleményvezető csoport jellemzése (185 fő) 

 

 Elsősorban szintén női fogyasztók alkotják ezt a csoportot. Foglalkoztatás 

szempontjából kiemelkedően magas (59,4%) az alkalmazottak aránya, de jelentős a 

száma a vállalkozóknak és a középvezetőknek is. Végzettségüket tekintve döntő 

többségük felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Életkoruk szempontjából a fiatal- (25-

34 év) és a középkorosztály sorolható ide. Elsősorban dél-dunántúli és közép-

magyarországi városlakók voltak a válaszadók, de ebben a célcsoportban viszonylag 

magas a dél-alföldiek aránya is. Jövedelmük tekintetében átlagosnak vallották 

magukat. 

   

5.6.5. A Családcentrikus csoport jellemzése (182 fő) 

 

 Ebben az életmód-csoportban közelíti meg legjobban a nemek átlaga a teljes 

populáció nem szerinti megoszlását. Elsősorban a családalapító, kisgyermekes fiatal 

középkorosztály tartozik ide. Több mint 50%-uk rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

60%-uk alkalmazottként áll foglalkoztatásban, de jelentős részük vesz még részt 

iskolai oktatásban, ezen kívül a vállalkozók és a középvezetők aránya is meghatározó. 
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A megkérdezettek 65%-a a Dél-Dunántúlon él, ezt követik a közép-magyarországi, 

majd az alföldi lakosok. Az esetek 87%-ában városban laknak a Családcentrikus 

csoport tagjai. Jövedelmük saját megítélésük szerint átlagos, illetve majdnem 

egyharmaduknak valamivel az átlag feletti. 

 

5.6.6. Az életmód-csoportok összehasonlító elemzése 

 

 Az Innovátorok utazási szokásaikat tekintve évente legalább egyszer, de kétszer-

háromszor is üdülnek, amikor is a nyári főszezont részesítik előnyben, valamint a 

tavaszi és az őszi üdüléseket. A belföldi és a külföldi desztinációkat választók aránya 

megegyezik, de mintegy egyötödük mindkét variációt igénybe veszi. A nyaralási 

helyszínekről ismerősökön keresztül, valamint prospektusokból és az Internetről 

szereznek információkat. Üdülési partnerként a családjukat nevezték meg, de 

kiemelkedő számban jelölték meg a baráti körüket is. Jobban szeretik maguk 

szervezni az utazásaikat; utazási irodához csak az esetek 20%-ában fordulnak. 

Jellemző rájuk, hogy az egyéni utakat kedvelik és általában a passzív pihenést 

részesítik előnyben, de nyitottak minden új dologra. A szálláshelyen kívüli 

szolgáltatások közül jelentős arányuk (88%) veszi igénybe az étkezést; jellemző rájuk 

továbbá a fürdőhelyek felkeresése is, hiszen ez a csoport gyakran vesz részt gyógy- és 

wellness-hétvégéken. A kulturális utazások során elsősorban a múzeumokat keresik 

fel. Egyharmaduk 50.000-100.000 forintot költ az egy főre eső üdülésre, ezt követi a 

30.000-50.000 forintos és a 100.000-150.000 forintos kategória 24 és 23%-kal. 

 Az Életmódtudatos csoport valamennyi tagja nyaral, a megkérdezettek fele 

évente kétszer-háromszor. Elsősorban nyáron indulnak útnak, 50%-uk tavasszal és 

ősszel is, valamint ebben a csoportban a legnagyobb a téli üdülés kedvelőinek az 

aránya. Úticélként a devizakülföldi országokat részesítik előnyben, de egyharmaduk 

külföld mellett itthon is szívesen pihen. Elsősorban ismerősöktől, utazási irodákban és 

az Interneten informálódnak az utazási helyszínekről. Útitársként családjukkal 

mennek a legszívesebben. Az esetek 50%-ában az utazási irodára bízzák magukat; 

másik felük, azonban maga szervezi az útjait. Az egyéni- és a csoportos utaknak 

egyaránt híveik. A szolgáltatások igénybevétele megoszlik, kevesebben veszik 
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igénybe az étkezést, 50%-uk azonban ellátogat fürdőhelyekre és aktív életmódjuknak 

megfelelően többségük a nyaralás alatt is bérel sportpályát és sportszereket. Általában 

50.000-100.000 forintot szánnak az egy főre eső nyaralásra. 

 Az Árérzékeny életmód-csoport tagjai bár odafigyelnek az árakra, a nyaralásra 

áldoznak. Utazási szokásaikat tekintve szinte kivétel nélkül évente legalább egyszer, 

de kétszer-háromszor és gyakran még több alkalommal is üdülnek. A középkorosztály 

leginkább a családját, a fiatalabbak a partnerüket és a baráti körüket jelölték meg 

utazási társként. Legtöbben a nyári főszezont választják nyaralási célra, ezt követi a 

tavaszi, őszi időszak. A válaszadók több mint fele szívesebben üdül belföldön. 

Turisztikai desztinációjuk kiválasztásában döntő szerepe van az ismerősök 

tapasztalatának, az utazási irodai prospektusoknak, az Internetnek és az 

útikönyveknek, valamint korábbi olvasmányaiknak; de több mint 10%-uk - 

elsősorban a fiatalok - szívesen bízzák magukat a véletlen helyszínkeresésre. A 

megkérdezettek legnagyobb része saját maga szervezi utazásait, de majdnem 

egyharmaduk az utazási irodára bízza ezt a feladatot. Az egyéni, passzív pihenéssel 

eltöltött utakat kedvelik a legjobban, de a többi életmód-csoporthoz viszonyítva itt 

magasabb az aktív nyaralók aránya. A megkérdezettek a szolgáltatások közül 

elsősorban az étkezést, a fürdőhelyeket és az ezekhez tartozó szolgáltatásokat, 

valamint a tömegközlekedést veszik igénybe, illetve szívesen látogatnak el 

múzeumokba. A pihenésre szánt egy főre jutó összeg esetükben változó (10.000-

30.000Ft-tól 100.000-150.000Ft-ig), de legtöbben 30.000-50.000 forintot szánnak 

erre a célra. 

  A Véleményvezető csoportban magas (94%) ugyan a nyaralók aránya, de itt 

a legtöbb azoknak a száma, akik nem költenek üdülésre saját bevallásuk szerint. 

Pihenésre a nyári főszezont választják és az esetek döntő többségében évente egyszer 

nyaralnak. Elsősorban a belföldi ajánlatokat keresik. Ebben a csoportban a 

legnagyobb az ismerősök véleményének a súlya a nyaralási helyszín kiválasztásában, 

továbbá a prospektusokból és az Internetről tájékozódnak. Legnagyobb részük a 

családdal megy nyaralni, de 50%-a a válaszadóknak megjelölte a baráti kört is. Saját 

szervezésben utaznak és bár magasabb százalékban (21%) jelölték meg a csoportos 

utakat a többi életmód-csoporthoz viszonyítva, még mindig az egyéni utazás „vezet”. 
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Kicsit több a passzív pihenésre vágyók aránya, de több mint egyharmaduk az aktív 

időtöltést is megjelölte. A szálláshelyen kívüli szolgáltatások közül szívesen veszik 

igénybe az étkezést, a fürdőhelyeket, a wellness- és a sportolással összefüggő 

szolgáltatásokat (fitness terem, lovaglás, sportpályák), de nyitottak a kulturális 

programokra is. A 10.000-30.000 Ft és az 50.000-100.000 Ft-os egy főre jutó 

összeghatárok között oszlik meg a nyaralók aránya, de ez utóbbit jelölték meg a 

legtöbben. 

 A Családcentrikusok csekély kivételtől eltekintve valamennyien nyaralnak. 

Legtöbbjük évente egyszer, de gyakran (36%) kétszer-háromszor is. Évi egyszeri 

üdülésre a nyarat választják, de szívesen utaznak el tavasszal és ősszel, valamint a téli 

szünetben is. Utazásuk célpontjaként elsősorban a devizakülföldi országokat jelölték 

meg, de nem sokkal marad el ettől a belföld, illetve 20%-kal képviselteti magát 

mindkettőnek a választása. Megoszlik a nyaralási helyszín kiválasztását segítő 

csatornák aránya, az Internetet az utazási irodai és egyéb turisztikai prospektusok 

követik, de fontos a véletlennek, a korábbi olvasmányoknak, illetve a televízió-

reklámoknak is a szerepe. Utazótársként a család és a baráti kör választásának aránya 

alig tér el egymástól, míg a partnerrel az esetek 36%-ában mennek nyaralni. Saját 

szervezésben szeretnek utazni és elsősorban egyénileg. A passzív pihenés mellett az 

esetek 38%-ában megjelenik az aktív tevékenységek iránti igény is. A turisztikai 

szolgáltatások közül elsősorban a vendéglátást, a fürdőhelyeket és a hozzá kapcsolódó 

termékeket jelölték meg, de a múzeumokat is szívesen látogatják, és gyakrabban 

veszik igénybe a többi életmód-csoporthoz viszonyítva az idegenvezetői vezetést. A 

csoport legnagyobb része 50.000-100.000 forintot szán egy főre eső összegként a 

nyaralásra, de 21% megjelölte a 30.000-50.000Ft-os- és 18% a 100.000-150.000 Ft-os 

összeghatárt is. 

Az életmód-csoportok esetében csak azokat a tényezőket ábrázolom diagramm 

vagy táblázat formájában, ahol szignifikáns eltérést tapasztaltam az elemzés során. 

Abban az esetben fordul elő 100%-nál nagyobb érték, ha a megkérdezettek egy-egy 

kérdésnél több válaszlehetőséget is megjelölhettek. 

A 20. ábrán a nyaralások típus szerinti megoszlása látható valamennyi életmód-

csoport esetében.
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

20. ábra: Az üdülés típus szerinti megoszlása az életmód-csoportoknál, n=513 

 

 Az Innovátorok elsősorban a vízparti nyaralást és a kulturális körutazást, 

városnézést részesítik előnyben, de jelentős még a kirándulást, túrázást választók és a 

gyógy-, valamint wellness-üdülést kedvelők aránya is. Ez az a csoport, akik bár 

kedvelik a tengerparti napozás nyugalmát, mégis szívesen megtörik azt egy-egy 

extrém vízi-sport kedvéért (például: búvárkodás, vízi-síelés). Szívesen kipróbálják a 

rurális turizmus nyújtotta szolgáltatásokat és ők vesznek részt legnagyobb részben a 

bor és gasztronómia turizmusban is (20. ábra). 

 Az Életmódtudatos csoport az aktív időtöltést részesíti előnyben, ezért a vízparti 

nyaralás mellett magas százalékban fordul elő náluk a kirándulás, túrázás a 

természetben is (20. ábra). 

 Az Árérzékenyek a vízparti nyaralást választják a legszívesebben, de alig marad 

el ettől a gyógy- és wellness-üdülés, illetve a kirándulás, túrázás a természetben, 

valamint a kulturális körutazás és városnézés (20. ábra). 
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 A Véleményvezető csoport tagjai a másodikak a rurális turizmus megjelölésében 

az Innovátor csoport után, de gyakran veszik igénybe a fürdők szolgáltatásait is; aktív 

időtöltésként pedig szívesen kirándulnak a természetben (20. ábra). 

 A Családcentrikus csoporton belül a kisgyermekes családok a sekély vizpartokat 

preferálják üdülési célra, de jelentős még a kulturális-, a gyógy- és wellness turizmus, 

valamint a túrázás iránti igényük is (20. ábra). 

  

A szálláshelyek igénybevételének tekintetében szintén szignifikáns különbség 

tapasztalható, amelynek eredményét az 5. táblázat szemlélteti. 

 

5. táblázat: A szálláshelyek igénybevételének megoszlása életmód-csoportoknál, 

n=513 

Szállás 
                        
                                    
         
        Életmód-csop.               

1. 
Innová-

tor 
n=104 

2. 
Életmód-
tudatos 

n=6 

3.  
Ár-

érzé-
keny 
n=36 

4. 
Véle-

ményve
-zető 

n=185 

5. Család-
centrikus 

n=182 

% 

Szálloda 43 17 26 31 37 
Kastély- és kúriaszálloda   6 17   6   4   6 
Gyógyszálloda   6 0 11   3   3 
Wellness szálloda   9 0 14   7 16 
Panzió, fogadó 36 67 43 43 38 
Lovaspanzió 0 0   3 0 0 
Rurális turizmus keretében   7 0   3   6   7 
Saját nyaraló 15 17 23   8 16 
Turistaszállás 12 17 17 18 11 
Kemping 14 17 26 20 20 
Kollégium/Ifjúsági szálló   7 17   6   7   8 
Magánház,  
lakás-bérlemény 36 50 14 32 33 

Vadászház   4 0   6   1   3 
Rokonoknál, barátoknál, 
ismerősöknél vendégség 31 17 23 30 28 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 
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 Az Innovátorokra jellemző a minőségi szálláshelyek igénybevétele. Elsősorban 

szállodákban, panziókban és fogadókban, valamint magánházban vagy lakás-

bérleményben szállnak meg (5. táblázat). 

 Az Életmódtudatos csoport tagjai jobban kedvelik a családias körülményeket, 

így elsősorban panziókban, fogadókban és magánházaknál szállnak meg (5. táblázat). 

 Az Árérzékeny fogyasztók esetében is elsősorban családias panziókra és 

fogadókra esik a választás, de jelentős részük rendelkezik már saját nyaralóval is. 

26%-uk választja a szállodákat, a fiatalok körében, pedig népszerű a kemping, az 

ifjúsági szálló vagy a kollégium, illetve szívesen nyaralnak a rokonoknál, barátoknál, 

ismerősöknél vendégségben. A közép-korosztályban sok esetben – magasabb áraik 

ellenére is – a gyógy- és a wellness-szállodákra esik a választás (5. táblázat). 

 A megkérdezett Véleményvezetőknél a szálláshelyek tekintetében megoszlik a 

vélemény a szálloda, a panzió/fogadó, a kemping, a magánház/lakásbérlemény és a 

vendégségben a barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél között (5. táblázat). 

 A Családcentrikusok a szálláshely szempontjából előnyben részesítik a családias 

hangulatú panziókat, a két-három csillagos szállodákat, a bérelt magánházakat, a 

kempingeket, de előszeretettel mennek vendégségbe rokonaikhoz, barátaikhoz, 

ismerőseikhez is (5. táblázat). 

 A nyaralás alkalmával igénybevett közlekedési eszközök megoszlását a 21. ábra 

mutatja be. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

21. ábra: A közlekedési eszköz igénybevételének megoszlása életmód-csoportoknál 

n=513 

 

 Az Innovátorok utazásaik során elsősorban személygépkocsival közlekednek, de 

szívesen próbálnak ki különleges közlekedési eszközöket is, mint például a hajó, a 

motorkerékpár, a vonat vagy a repülőgép (21. ábra). 

 Bár az Életmódtudatosok jelentős része utazik autóval; motorral, kerékpárral, 

autóbusszal és repülővel is szívesen közlekednek üdüléseik alkalmával (21. ábra). 

 Az öt életmód-csoport közül az Árérzékenyek utaznak legkevésbé a nyaralásra 

személygépkocsival, inkább az autóbuszt, a vonatot és a repülőgépet választják (21. 

ábra). 

 A Véleményvezető csoport tagjai között magas a személygépkocsival és az 

autóbusszal üdülni utazók aránya (21. ábra). 

 Családcentrikusok sok esetben a helyi tömegközlekedéssel keresik fel 

programhelyszíneiket és szívesen sportolnak nyaralás közben. Náluk a 

legkiemelkedőbb a személygépkocsi igénybevétele az üdülésre utazás során, hiszen a 

kisgyermekek szempontjából ez a legrugalmasabb közlekedési eszköz, de gyakran 

választják az autóbuszt és esetenként a repülőutat is (21. ábra). 



 118 

 A szálláson kívüli szolgáltatások igénybevételét tekintve ugyan nincs 

statisztikailag kimutatható szignifikáns különbség az életmód-csoportok között, ezek 

költsége, azonban szignifikánsan eltér, amelynek eredménye a 22. ábrán látható. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

22. ábra: Az egy főre jutó szállásköltségen kívüli költségek naponta az életmód- 

csoportoknál, n=513 

 

 Az Innovátor csoport legnagyobb része naponta 2.000-5.000 forintot költ 

fejenként a szállásköltségen kívüli egyéb szolgáltatásokra; 31%-uk pedig 5.000-

10.000 forintot. A legkisebb- és a legnagyobb összeghatárt csak kevesen választották 

(22. ábra). 

 Az Életmódtudatosok a szállásköltségen kívül 5.000-10.000 forintot költenek 

naponta fejenként szolgáltatásokra (22. ábra). 

 Az Árérzékeny életmód-csoportba sorolt megkérdezettek szintén 5.000-10.000 

forintot költenek naponta fejenként egyéb szolgáltatásokra (22. ábra). 

 A Véleményvezetők napi 2.000-5.000 forintot költenek ugyanerre a célra (22. 

ábra). 

 Naponta 2.000-5.000 forint jut egy főre a szállásköltségen kívüli egyéb 

szolgáltatások igénybevételére a Családcentrikus csoport tagjai esetében is (22. 

ábra).  

 A 6. táblázat az életmódállításokra adott válaszok átlagait és szórását mutatja be 

az életmód-csoportok esetében. A táblázatban szereplő 1-15-ös sorszámmal jelölt 

állítások megtalálhatóak a 11. mellékletben publikált kérdőív 16. pontjában. 
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Állítások 
                             
        Életmód-cs.                             

1. Innovátor 2. Életmódtudatos 3. Árérzékeny 
fogyasztó 4. Véleményvezető 5. Családcentrikus 

1. 4,89 ± 0,40  c 
 2,00 ± 0,89  a 4,06 ± 0,92  b 4,85 ± 0,49  c 4,96 ± 0,20  c 

2. 3,01 ± 1,08  a 2,83 ± 0,41  a 3,22 ± 0,93  ab 2,62 ± 0,85  a 3,81 ± 0,76  b 

3. 4,24 ± 0,87  bc 3,17 ± 0,98  a 3,44 ± 1,05  a 3,76 ± 0,94  ab 4,54 ± 0,64  c 

4. 4,28 ± 0,98  b 2,67 ± 1,03  a 4,36 ± 0,72  b 3,87 ± 1,03  b 4,56 ± 0,74  b 

5. 3,15 ± 0,93  b 3,00 ± 0,63  ab 3,30 ± 0,89  b 2,44 ± 0,86  a 3,55 ± 0,80  b 

6. 2,44 ± 1,27  a 3,67 ± 1,03  b 2,75 ± 1,25  ab 2,88 ± 1,40  ab 3,55 ± 1,27  b 

7. 2,36 ± 0,99  a 2,67 ± 0,52  ab 3,22 ± 1,07  bc 3,57 ± 0,98  c 3,63 ± 1,04  c 

8. 2,45 ± 0,99  a 2,83 ± 0,41  ab 3,17 ± 0,97  abc 3,54 ± 0,95  bc 3,75 ± 0,91  c 

9. 4,24 ± 1,08  b 2,17 ± 0,98  a 3,69 ± 1,09  b 3,83 ± 1,15  b 3,73 ± 1,26  b 

10. 3,08 ± 1,20  a 2,83 ± 0,41  a 4,47 ± 0,65  b 2,89 ± 1,11  a 2,89 ± 1,17  a 

11. 2,64 ± 1,12  a 2,83 ± 0,75  ab 3,58 ± 1,11  b 2,02 ± 0,99  a 2,41 ± 1,05  a 

12. 4,16 ± 0,78  c 2,33 ± 0,82  a 3,89 ± 0,89  bc 3,16 ± 0,96  b 3,54 ± 0,97  bc 

13. 3,46 ± 1,10  a 3,00 ± 0,36  a 4,50 ± 0,61  b 3,67 ± 1,05  a 3,64 ± 1,05  a 

14. 4,49 ± 0,64  c 2,50 ± 0,84  a 4,06 ± 0,93  bc 3,78 ± 0,86  b 3,97 ± 0,90  bc 

15. 2,54 ± 1,15  abc 3,33 ± 0,52  c 2,92 ± 1,23  bc 1,80 ± 0,80  a 2,34 ± 1,10  ab 
Az eltérő betűvel jelölt átlagok szignifikánsan (p<0,05) eltérnek egymástól. 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

6. táblázat: Az életmódra vonatkozó állítások átlagai és szórása az életmód-csoportok alapján, n=513 
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 Az Innovátor csoport tagjainak életmódjára jellemző, hogy 

környezettudatosak, közepesen optimisták a jövő tekintetében; azt viszont nagyon 

kedvelik, ha változatos az életük, szeretnek divatos helyekre utazni. Hisznek a 

családi tradíciókban és értékekben, de a baráti körükben nem az ő véleményük a 

legmeghatározóbb. Bár szívesen próbálnak ki új dolgokat, nem sportolnak 

rendszeresen és az egészséges táplálkozásra sem ügyelnek; a helyi specialitásokat 

azonban szívesen megkóstolják. Az életmód-csoportok közül ők a másodikak, akik 

gondosan megterveznek minden vásárlást. Elsősorban minőségi árukat vásárolnak, 

de nem ők próbálják ki legelőször az új termékeket. Odafigyelnek az árakra, de a 

jobb minőségért határozottan hajlandóak többet fizetni (6. táblázat). 

 Az Életmódtudatosok a környezetvédelemre nem szentelnek sok figyelmet és 

optimizmusuk sem jellemző a jövőt illetően. Nem hisznek a családi tradíciókban és 

értékekben, és azt sem szeretik, ha változatos az életük. Nem mondhatóak 

véleményvezetőnek, arra azonban kifejezetten ügyelnek, hogy rendszeresen 

sportoljanak; étkezésükre viszont csak közepes szinten figyelnek. Nyaralás közben 

ritkán fordul elő, hogy megkóstolják a helyi specialitásokat. Ők a másodikak az 

életmód-csoportok között, akik szívesen próbálják ki az új termékeket, vásárlásuk 

során azonban nem fizetnek többet a minőségi, jól ismert termékekért. 

Vásárlásaikat nem tervezik meg és az árakra sem figyelnek oda. Számukra a 

legfontosabb, hogy divatos helyekre utazzanak nyaralni (6. táblázat). 

 Az Árérzékeny megkérdezettek környezettudatos életmódot folytatnak, a 

jövőbe optimizmussal tekintenek. Kevésbé szeretik, ha változatos az életük; a 

családi tradíciók és értékek szerint alakítják életüket. A baráti körükben ők a 

véleményvezetők. Közepes mértékben ügyelnek az étkezési szokásaikra, sportolni 

azonban nem járnak rendszeresen. Nem valószínű, hogy nyaralás közben 

megkóstolják a helyi specialitásokat. Ez a csoport tervezi meg legjobban a 

vásárlásait; általában az elsők között próbálják ki az új termékeket és a jobb 

minőségért hajlandóak többet fizetni, azonban nagyon odafigyelnek az árakra. A 

divatos helyeken történő nyaralás egyáltalán nem fontos a számukra (6. táblázat). 
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 A Véleményvezetők szerint nagyon oda kellene figyelni a környezetünkre. Ők 

a legpesszimistábbak a jövőt illetően. Szeretik, ha változatos az életük és hisznek a 

családi tradíciókban és értékekben, de nem ez határozza meg az életvitelüket. 

Jobban odafigyelnek az étkezési szokásaikra, mint a többi életmód-csoport és 

jobban ügyelnek arra is, hogy egészségesen táplálkozzanak. Szívesen megkóstolják 

a helyi specialitásokat. Nem jellemző rájuk, hogy gondosan megtervezik a 

vásárlásaikat és az új termékeket sem szívesen próbálják ki elsőként. Az árakra 

odafigyelnek és a jobb minőségért általában hajlandóak többet fizetni. Egyáltalán 

nem a divat szerint határozzák meg, hogy hova utaznak nyaralni (6. táblázat). 

 Életmódjukat tekintve a Családcentrikus csoport tagjai kiemelkedően 

fontosnak tartják a környezet védelmét, és optimistán néznek a jövőbe. Kifejezetten 

szeretik, ha változatos az életük és nagyon hisznek a családi tradíciókban és 

értékekben. Barátaik adnak a véleményükre. Életmódtudatosan élnek mind a 

testmozgás, mind, pedig az étkezés tekintetében. Szívesen megkóstolják utazásaik 

során a helyi étel- és italspecialitásokat. Nem jellemző rájuk, hogy előre 

megtervezik vásárlásaikat, és nem ők próbálják ki először az új termékeket sem. 

Odafigyelnek ugyan az árakra, de a minőségi árukért hajlandóak többet fizetni. 

Nem a divat szerint választják ki a nyaralási helyszínt (6. táblázat). 

 

5.7. A jövedelem-csoportok jellemzése 

 

 Az életmód szerinti idegenforgalmi szempontú piacszegmentálás során 

világosan kiderült számomra, hogy a jelenlegi belföldi fogyasztók esetében még 

nem alkalmazható a célcsoportok életmód szerinti kialakítása, hiszen a turisztikai 

piac ma még éretlen ilyen jellegű szegmentációra. A vizsgálatokat ezért 

elvégeztem hagyományos, jövedelem szerinti szegmentáció alapján is. A kérdőíven 

a megkérdezettek saját belátásuk szerint jelölték meg jövedelemkategóriájukat. A 

jövedelem-csoportok esetében a csoportba sorolás mind a 605 fő esetében 

elvégezhető a kérdőívben szereplő jövedelemkategóriák szerint. Ezek a 

következők: 
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1. jelentősen az átlag alatti jövedelmű; 

2. valamivel az átlag alatti jövedelmű; 

3. átlagos jövedelmű; 

4. valamivel az átlag feletti jövedelmű; 

5. jelentősen az átlag feletti jövedelmű. 

 

5.7.1. A Jelentősen az átlag alatti jövedelmű csoport jellemzése (55 fő) 

 

 A csoport nem szerinti megoszlása jól reprezentálja a teljes populáció átlagát, 

67% a nők, 33% a férfiak aránya. Életkorukat tekintve elsősorban középkorúak, de 

40%-uk a fiatal-korosztályba sorolható. Kicsit több mint egyharmaduk középfokú 

végzettséggel rendelkezik, de esetükben magas az alacsonyabban iskolázottak 

aránya a többi jövedelem-csoporthoz viszonyítva. Legnagyobb részben 

alkalmazottként dolgoznak, illetve még tanulnak, de kiemelkedő (14%) a 

nyugdíjasok és a szakmunkások aránya is. Lakóhelyüket tekintve a megkérdezettek 

elsősorban a Dél-Dunántúlon, a közép-magyarországi régióban, illetve az Alföldön 

élnek. A csoport majdnem egyharmada faluban lakik. 

  

5.7.2. A Valamivel az átlag alatti jövedelmű csoport jellemzése (88 fő) 

 

 Többségében középkorú, női válaszadók tartoznak ebbe a csoportba. 

Legtöbbjük legmagasabb iskolai végzettsége középfokú. Alkalmazottként dolgozik 

több mint 60%-uk, rajtuk kívül a nyugdíjasok és a szakmunkások aránya 

számottevő. Lakóhelyük tekintetében elsősorban a Dél-Dunántúlról és a közép-

magyarországi régióból-, illetve relatíve magas hányaduk (9%) az Alföldről 

érkezett. Elsősorban városlakók, de majdnem 20%-uk falun él. 
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5.7.3. Az Átlagos jövedelmű csoport jellemzése (293 fő) 

 

 Az átlagos jövedelmű csoport nem szerinti megoszlása megközelíti a teljes 

populáció átlagát. Elsősorban a fiatal, pályakezdő- és a középkorosztály minősíti 

magát közepes keresetűnek. Itt már több a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya, mint a középfokúaké. Foglalkozásukat tekintve zömében alkalmazottak, 

diákok, vállalkozók, illetve háztartásbeliek. Lakóhelyük szerint a válaszadók a dél-

dunántúli- és a közép-magyarországi régiók városlakói. 

 

5.7.4. A Valamivel az átlag feletti jövedelmű csoport jellemzése (147 fő) 

 

 A jövedelem emelkedésével növekszik a csoportokban a férfiak aránya (nők: 

51%, férfiak: 49%). A valamivel az átlag feletti keresetűek között is több mint 88% 

felett van a 25-54 évesek száma. A válaszadóknál ugrásszerű kiemelkedés 

tapasztalható a felsőfokú végzettségben. Csökken az alkalmazottak aránya; több 

azonban a vállalkozó és a középvezető. Lakóhelyüket tekintve elsősorban 

dunántúliak és Budapest környékiek, valamint dél-alföldiek. 89%-uk városban él. 

  

5.7.5. A Jelentősen az átlag feletti jövedelmű csoport jellemzése (22 fő) 

 

 A férfiak és a nők aránya ebben a jövedelem-csoportban teljesen 

kiegyensúlyozott. Életkorukat tekintve több mint 50%-uk középkorosztályú, 

egyharmaduk, pedig 25-34 év közötti. Kiemelkedően magas (68%) a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya, a csoport további egyharmada, pedig legalább 

középfokú végzettséggel rendelkezik. Foglalkozásukat tekintve elsősorban felső- és 

középvezetők, 32%-uk köztisztviselő, illetve közalkalmazott, de jelentős ebben a 

jövedelem-csoportban a nyugdíjasok aránya is. Dél-dunántúli-, közép-

magyarországi és dél-alföldi városokból érkeztek a térség turisztikai desztinácóira. 
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 A jövedelem-csoportok esetében is azokat a turisztikai tényezőket jelenítem 

meg ábrák, illetve táblázatok formájában, ahol a statisztikai vizsgálat szignifikáns 

eltérést igazol. Abban az esetben fordul elő 100%-nál nagyobb érték, ha több 

válaszlehetőséget is megjelölhetett a megkérdezett. 

 

5.7.6. A jövedelem-csoportok összehasonlító elemzése   

 

 A 23. ábra a nyaralók megoszlását mutatja a különböző jövedelem-csoportok 

esetében. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

23. ábra: A minden évben- és a nem minden évben nyaralók aránya a jövedelem- 

csoportoknál, n=605 

 

 Az ábrán is jól látható, hogy a jövedelem növekedésével emelkedik a nyaralók 

száma is, így a jelentősen az átlag alatti jövedelműek engedhetik meg maguknak 

legkevésbé az üdülést (23. ábra).  

 A valamivel az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők nyaralási szokásait 

jellemzi, hogy 90% feletti az üdülők aránya (23. ábra). 

 Az átlagos jövedelmű csoport tagjai is - kevés kivételtől eltekintve - 

takarékoskodnak üdülés céljából (23. ábra).   
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  A valamivel az átlag feletti jövedelműeknek is csak elhanyagolható százaléka 

nem költ a nyaralásra (23. ábra). 

A jelentősen az átlag feletti jövedelmű csoport minden tagja nyaral (23. 

ábra). 

A 24. ábra jól reprezentálja a jövedelem-csoportok üdülési gyakoriságának 

szignifikáns különbségét. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

24. ábra: A nyaralás gyakoriságának megoszlása jövedelem-csoportoknál, n=605 

 

 A jelentősen az átlag alatti jövedelmű csoport tagjai keresetükből kifolyólag 

általában ritkábban nyaralnak, mint évente, de több mint egyharmaduk igyekszik 

félretenni egy kis pénzt legalább évi egyszeri üdülésre (24. ábra). 

 A valamivel az átlag alatti jövedelműek évente általában egyszer elutaznak 

(24. ábra). 

 Az átlagos jövedelmű csoport utazási szokásaira jellemző, hogy a 

megkérdezettek legnagyobb része legalább évente egyszer jár nyaralni (24. ábra), 

de majdnem egyharmaduk évente kétszer-háromszor is. 

   A valamivel az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők legtöbbje évente 

kétszer-háromszor-, de legalább egyszer biztosan elutazik üdülni (24. ábra). 



 126 

A jelentősen az átlag feletti jövedelműekre jellemző leginkább az évi két-, 

háromszori nyaralás (24. ábra). 

A 25. ábra a nyaralások évszak szerinti megoszlását mutatja a jövedelem-

csoportok esetében. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

25. ábra: A nyaralások megoszlása évszak szerint a jövedelem-csoportoknál, 

      n=605 

 

 A jelentősen az átlag alatti keresetűek legfőképp a nyári időszakot választják 

nyaralás céljából (25. ábra). 

A valamivel az átlag alatti jövedelmű csoport tagjai is elsősorban a nyári 

főszezont jelölték meg a kérdőíven (25. ábra). 

A magukat az átlagos jövedelműekhez sorolók is a nyári hónapokat kedvelik 

a legjobban, többszöri alkalomnál, pedig a tavaszi és őszi üdülési időpontokat 

választják (25. ábra). 

A valamivel az átlag feletti jövedelmű megkérdezettek általában nyáron 

vesznek ki szabadságot, de jellemző rájuk a téli pihenés is; harmadik helyen, pedig 

a tavaszi és az őszi hosszúhétvégék állnak (25. ábra). 
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A jelentősen az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők főnyaralás céljából a 

nyári hónapokat választják, azonban két-három napos pihenésekre tavasszal, ősszel 

és télen is elutaznak (25. ábra). 

A 26. ábra a külföldön és a belföldön nyaraló megkérdezettek arányát mutatja 

be. 

  

66,7%

15,7%

17,6%

45,2%

32,1%

22,6%

43,3%

36,6%

20,1%

26,7%

47,9%

25,3%

22,7%

45,5%

31,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jelentősen
az átlag
alatti jöv.

Valamivel
az átlag
alatti jöv.

Átlagos jöv. Valamivel
az átlag

feletti jöv.

Jelentősen
az átlag

feletti jöv.

Belföld Külföld Is-is

 
Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

26. ábra: A belföldön- és a külföldön nyaralók aránya jövedelem-csoportoknál, 

n=605 

 

 A legtöbb jelentősen az átlag alatti keresetű megkérdezett a belföldi utakat 

választja alacsonyabb áruk miatt; ha mégis külföldre utaznak, ott elsősorban a 

közeli országok, Horvátország és Erdély jön náluk számításba (26. ábra). 

A valamivel az átlag alatti jövedelmű csoport tagjai szívesebben nyaralnak 

belföldön, de 23%-uk hazánk mellett a külföldi országokat is meglátogatja (26. 

ábra). 

Az áltagos jövedelműek elsősorban a belföldi ajánlatokat keresik (26. ábra). 

A valamivel az átlag feletti jövedelem-csoportnak majdnem a fele elsősorban 

a devizakülföldi országokat választja turisztikai desztinációként (26. ábra). 
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A saját bevallásuk szerint jelentősen az átlag feletti jövedelmet realizáló 

megkérdezettek a külföldi országokat részesíti előnyben, de rövidebb utazásaik 

célpontjai a belföldi turisztikai szolgáltatóhelyek (26. ábra). 

 A 7. táblázat a turisztikai desztinációk kiválasztását segítő csatornák arányát 

szemlélteti. 

 

7. táblázat: Az üdülési desztinációk értesülési csatornáinak megoszlása a 

jövedelem-csoportoknál, n=605 

Csatorna 
                        
                
  
             Jöv-csoport 

1. 
Jelentősen 

az átlag 
alatti jöv. 

n=55 

2. 
Valamivel 

az átlag 
alatti jöv. 

n=88  

3. Átlagos 
jöv.  

n=293 

4. 
Valamivel 

az átlag 
feletti jöv. 

n=147  

5. 
Jelentősen 

az átlag 
feletti jöv. 

n=22  
% 

Ismerősök 56 66 60 59 55 
Utazási iroda 12 17 24 30 32 
Prospektus 17 30 27 28 55 
Újsághirdetés   8   8   9 3 14 
TV reklám, utazási 
műsorok   8   9 14 8 18 

Internet 15 19 25 31 32 
Véletlenül 27 26 13 15 0 
Útikönyvek, 
olvasmányok 14   2   8 8 5 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 
 

 A jelentősen az átlag alatti jövedelem-csoport tagjai leggyakrabban 

ismerőseik korábbi tapasztalatainak meghallgatása után döntenek a nyaralás 

helyszínéről, illetve ők bízzák magukat legnagyobb arányban a véletlenre. Korábbi 

olvasmányaik is alapul szolgálhatnak a felfedezni kívánt terület kiválasztásában (7. 

táblázat). Legtöbbször a családjukkal utaznak el hosszabb-rövidebb időre, de a 

megkérdezettek egyharmada a baráti kört is megjelölte válaszában. 

 A valamivel az átlag alatti jövedelműek egyharmada - az ismerősök 

tapasztalatin túl - prospektusokból tájékozódik a turisztikai desztinációkat illetően, 
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de több mint 25%-uk a véletlenre bízza magát (7. táblázat). A család, mint útitárs 

után alig marad el a baráti kör; a partnert az esetek 23%-ában jelölték meg. 

 Az átlagos jövedelmű megkérdezettek esetében ismerőseik véleménye után a 

prospektusok és az Internet jöhet náluk számításba információforrásként (7. 

táblázat). Családjukkal és barátaikkal, valamint egyharmaduk a partnerükkel utazik 

el a legszívesebben. 

  Az ismerősök tapasztalatainak fontossága a valamivel az átlag feletti 

jövedelem-csoport tagjai esetében is túlszárnyalja a többi értesülési csatorna 

fontosságát, de 31%-uk az Interneten is szerez be információkat, jelentős továbbá 

az utazási irodai prospektusok aránya is (7. táblázat). Útitársként a válaszadók a 

családot jelölték meg az első helyen; ezt követi a baráti társaság 53%-kal és a 

partner 33%-kal. 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők a nyaralási 

helyszínekről ismerőseik, barátaik véleményén-, valamint prospektusokon és az 

Interneten keresztül informálódnak (7. táblázat). A csoport közel 60%-a a 

családjával utazik, de több mint egyharmaduk a baráti kört jelölte meg utazási 

partnerként. 

 A 27. ábrán az üdülések szervezési módjai szerinti megoszlása látható a 

jövedelem-csoportok esetében.  
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

27. ábra: A nyaralások szervezés szerinti megoszlása a jövedelem-csoportoknál,  

n=605 
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 A jelentősen az átlag alatti keresetűek mivel legtöbbször a devizabelföldi 

nyaralás mellett döntenek, a szervezést is a saját kezükbe veszik, hiszen felesleges 

pénzkidobás lenne számukra az utazási iroda szervezési díját megfizetni (27. ábra). 

Az egyéni utazást jobban kedvelik és a passzív pihenést részesítik előnyben. 

 A valamivel az átlag alatti jövedelemmel rendelkező csoport tagjai leginkább 

saját szervezésben utaznak, de esetükben már magasabb az utazási irodák által 

szervezett utak aránya (27. ábra). Az egyéni utazást jelölte meg a legtöbb 

megkérdezett; az aktív- és a passzív pihenést választók aránya, pedig 34-46%-ban 

megoszlik, továbbá a válaszadók 20%-a mind a két időtöltést megjelölte. 

 Az átlagos jövedelműekre jellemző, hogy elsősorban saját maguk 

vállalkoznak nyaralásuk megszervezésére (27. ábra). Az egyéni, passzív utazásokat 

preferálják. 

 A valamivel az átlag feletti jövedelemmel rendelkező csoporttagok esetében 

még mindig az egyénileg szervezett utak vezetnek, de a diszkrecionális jövedelem 

emelkedésével növekszik a szervezett utak aránya is (27. ábra). Szívesebben 

utaznak egyénileg; az aktív és a passzív időtöltés kedvelőinek száma, pedig közel 

azonos. 

 A saját szervezésű utak aránya a jelentősen az átlag feletti keresetűek 

esetében is jelentős, de ez a jövedelem-csoport preferálja leginkább az utazási 

irodák által szervezett all-inclusive, egyéni utakat (27. ábra). Időtöltésük 

tekintetében a passzív pihenés mellett 29%-nál megjelenik az aktív 

programlehetőségek iránti igény is. 

 A 28. ábra az üdülések típus szerinti megoszlását mutatja be. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

28. ábra: Az üdülések típus szerinti megoszlása a jövedelem-csoportoknál, n=605 

 

 A jelentősen az átlag alatti jövedelmű fogyasztók legszívesebben a vízpart 

mellett töltik szabadságukat, ezt követi a városnézéssel egybekötött kirándulás és a 

túrázás a természetben (28. ábra). 

 A valamivel az átlag alatti jövedelmű csoport tagjainak magas a vízparti 

nyaralás utáni érdeklődése, de jelentős a keresletük a kulturális- és a túrázási 

ajánlatok esetében is (28. ábra).  

 Az átlagos jövedelműek a vízparti nyaraláson kívül szívesen vesznek részt az 

öko- és a kulturális turizmusban (28. ábra). 

 A valamivel az átlag feletti keresetűek körében a vízparti nyaralás mellett 

egyre nagyobb arányban teret nyer a kulturális turizmus, a túrázás, a gyógy- és a 

wellness üdülés, valamint a téli síelés (28. ábra). 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelem-csoportba sorolt megkérdezettek 

főnyaralásuk alkalmával elsősorban a városnézéssel és a kulturális programokkal 

egybekötött vízparti kínálatot keresik, de az év más hónapjaiban gyakran 

látogatnak el gyógyfürdőkbe és vesznek igénybe wellness-szolgáltatásokat, 

valamint télen szívesen síelnek (28. ábra). 
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 A 8. táblázatban a szálláshelyek jövedelem-csoportok közötti megoszlása 

látható. 

 

8. táblázat: A nyaralás során igénybevett szálláshelyek megoszlása a jövedelem- 

csoportoknál, n=605 

Szállás 
                        
                       
                
      Jöv-csop. 

1. 
Jelentősen 

az átlag 
alatti jöv.  

n=55 

2. 
Valamivel 

az átlag 
alatti jöv. 

n=88 

3. 
Átlagos 

jöv.  
n=293 

4. 
Valamivel 

az átlag 
feletti jöv. 

n=147 

5. 
Jelentősen 

az átlag 
feletti jöv. 

n=22 
% 

Szálloda 19 20 29 48 73 
Kastély- és 
kúriaszálloda   4   5   4   8   5 

Gyógyszálloda   2   4   4   8 23 
Wellness 
szálloda   4   8 11 14 36 

Panzió, fogadó 25 29 41 41 41 
Lovaspanzió   0   1   1 0 0 
Rurális 
turizmus 
keretében 

  8   5   7 7 0 

Saját nyaraló 19   9 12 15 9 
Turistaszállás 15 15 15 10 0 
Kemping 17 28 22   8 0 
Kollégium/ 
Ifjúsági szálló 10 13   9   3 0 

Magánház,  
lakás-
bérlemény 

21 39 29 36 23 

Vadászház 0   1   2   4 0 
Rokonoknál, 
barátoknál, 
ismerősöknél 
vendégség 

44 38 25 19 14 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

 

 A jelentősen az átlag alatti jövedelmű csoport tagjai szállodában ritkán 

szállnak meg, inkább a panziókat és a fizetett magánszálláshelyeket, valamint a 
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pénztárcabarát lehetőségeket nyújtó rurális turizmust választják, de legnagyobb 

részben rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél nyaralnak vendégségben (8. 

táblázat). 

 A valamivel az átlag alatti keresetűek szálláshely szempontjából elsősorban 

a fizetett magánszállásokat keresik, illetve ez a jövedelem-csoport is szívesen száll 

meg a rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél vendégségben. Összességében 

elmondható, hogy az olcsóbb szálláshelyeket preferálják (8. táblázat). 

 A kisebb, nyugodtabb panziókat, fogadókat és a fizetett magánszálláshelyeket 

részesítik előnyben az átlagos jövedelmű megkérdezettek, illetve a rurális 

turizmus nyújtotta lehetőségeket (8. táblázat). 

 A szálláshelyeket illetően jelentős növekedés tapasztalható a szállodák 

tekintetében az eddigi jövedelem-csoportokhoz viszonyítva. A kastély- és a 

kúriaszállókat a valamivel az átlag feletti jövedelműek veszik igénybe a 

legnagyobb százalékban. Azok közül, akik nem rendelkeznek saját nyaralóval, 

sokan kedvelik a fizetett magánszálláshelyeket. A vadászházak iránti érdeklődés is 

ebben a csoportban a legnagyobb (8. táblázat). 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelem-csoport tagjai elsősorban 

szállodákban, gyógy- és wellness-szállókban, valamint - a családiasabb hangulatra 

vágyók - panziókban szállnak meg (8. táblázat). 

  A 9. táblázat a szolgáltatások igénybevételét mutatja be a különböző 

jövedelem-csoportok esetében. 
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9. táblázat: A szolgáltatások igénybevételének aránya a jövedelem-csoportoknál, 

n=605 

Szolgáltatások 
                        
                        
               
        Jöv-csop. 

1. 
Jelentősen 

az átlag 
alatti jöv. 

n=55 

2. 
Valamivel 

az átlag 
alatti jöv. 

n=88 

3. 
Átlagos 

jöv.  
n=293 

4. 
Valamivel 

az átlag 
feletti jöv. 

n=147 

5. 
Jelentősen 

az átlag 
feletti jöv. 

n=22 
% 

Étkezés 69 73 84 86 91 
Fürdő 54 64 67 66 68 
Masszázs 12 13 13 17 32 
Szauna 10 16 18 24 41 
Fodrász/ 
kozmetikus   4   1   2   1   5 

Szolárium   4   2   4   3 23 
Fitness terem   8   5   7   8 18 
Múzeum 48 40 45 46 36 
Sportpályák 10 21 16 23 36 
Lovaglás   6   6   6   6 23 
Sportszerek 
kölcsönzése 10 19 13 11 18 

Helyi 
tömegközlekedés 21 23 26 23   5 

Idegenvezető 10 12 16 19   9 
Egyiket sem   8   7   3   3   5 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

 

 A jelentősen az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők elsősorban a 

vendéglátásra, a szálláshelyükhöz közeli fürdők felkeresésére, a múzeumi 

belépőkre és a helyi tömegközlekedésre költenek, de náluk fordul elő legnagyobb 

arányban, hogy egyetlen szolgáltatást sem vesznek igénybe (9. táblázat). 

 A szolgáltatóipar termékei iránti kereslet változó a valamivel az átlag feletti 

jövedelműek esetében, az étkezés a legnépszerűbb, de a válaszadók a környékbeli 

gyógyfürdőkben is eltöltenek egy-egy napot, valamint majdnem 40%-uk 
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múzeumot is látogat. Gyakran utaznak helyi tömegközlekedési eszközzel; továbbá 

az aktív időtöltést kedvelők a sportolási lehetőségeket is keresik (9. táblázat). 

 Az átlagos bérrel rendelkezők között növekszik az alacsonyabb jövedelmű 

csoportokhoz viszonyítva az étkezés igénybevétele, továbbá a fürdőhelyek 

meglátogatása, de a kulturális programokhoz csatlakozó turisztikai kínálatra is 

jelentős a keresletük (9. táblázat). 

 A valamivel az átlag feletti jövedelműek elsősorban az étkezést, a fürdőket, a 

sportpályákat és a múzeumokat látogatják előszeretettel, valamint ez a csoport 

veszi igénybe legnagyobb arányban az idegenvezetést (9. táblázat). 

 A jelentősen az átlag felett keresők esetében a megkérdezettek szinte kivétel 

nélkül megjelölték az étkezést; magas továbbá a gyógyfürdő- és a hozzá tartozó 

szolgáltatások-, valamint a sportolással összefüggő kínálat igénybevétele is (11. 

táblázat). 

 A 29. ábra szemlélteti a nyaralások során igénybe vett közlekedési eszközök 

megoszlását. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

29. ábra: Az üdülések során igénybe vett közlekedési eszközök megoszlása a  

jövedelem-csoportoknál, n=605 
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 A jelentősen az átlag alatti jövedelem-csoportban a legalacsonyabb a 

személygépkocsival utazók aránya, inkább autóbusszal és vonattal utaznak a 

megkérdezettek a nyaralási helyszínre (29. ábra). 

 Az előző jövedelem-csoporthoz viszonyítva a valamivel az átlag alatt 

keresők esetében növekszik a személygépkocsival utazók aránya, de még így is 

jelentős az autóbuszt és vonatot választók száma (29. ábra). 

 Az átlagos jövedelemmel rendelkezők között tovább növekszik a 

személygépkocsival útra kelők száma, valamint itt a legkiemelkedőbb a motorral és 

a kerékpárral közlekedők aránya, de hajózásra is szívesen költenek és az 

autóbuszos utak értékesíthetőségében is ők a második helyezettek (29. ábra). 

 A közlekedési eszközök tekintetében a valamivel az átlag feletti jövedelműek 

esetében a legkiemelkedőbb a személygépkocsival utazók aránya, de még mindig 

jelentős az autóbuszos utak száma, továbbá erőteljes növekedés tapasztalható a 

repülőgépes utazások terén is (29. ábra). 

 A közeli turisztikai desztinációkhoz a jelentősen az átlag feletti keresetű 

megkérdezettek személygépkocsival utaznak; messze kiemelkedő azonban ebben a 

jövedelem-csoportban a repülőgéppel utazók aránya (29. ábra). 

 A 30. ábra a nyaralásra szánt összeghatárok arányát mutatja be. 
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 Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

30. ábra: Az egy főre jutó nyaralásra szánt összeg megoszlása jövedelem- 

csoportoknál, n=605 
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 Az ábra kiválóan szemlélteti, hogy a legkisebb jövedelemmel rendelkező 

csoport költ a legkevesebbet a nyaralásra; majdnem 50%-uk csak 10.000-30.000 

forintot szán a pihenésre évente fejenként (30. ábra). 

 A valamivel az átlag alatti jövedelműek egyharmada 30.000-50.000  forintot 

áldoz fejenként üdülésre, 27%-uk 50.000-100.000 forintot, 26%-uk pedig 10.000-

30.000 forintot (30. ábra). 

 Az átlagos keresetűekhez sorolt megkérdezettek esetében átlagosan 50.000-

100.000 forint az egy főre jutó nyaralási költség (30. ábra). 

 A valamivel az átlag feletti havi jövedelemmel rendelkezők többsége 50.000-

100.000 forintot szán a nyaralásra fejenként, de a választott egyéb összeghatárok 

tekintetében növekedés látható (30. ábra). 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelműek esetében az egy főre jutó nyaralásra 

szánt összeg legkevesebb 50.000 - 100.000 forint, de gyakrabban fordult elő a 

megkérdezetteknél a magasabb összeghatár megjelölése (150.000-250.000 Ft a 

legjellemzőbb), valamint 18%-uk 250.000 forintnál is többet költ a pihenésre (30. 

ábra). 

 A 31. ábra a szálláshelyen kívüli egyéb szolgáltatásokra költött pénzösszegeket 

mutatja a jövedelem-csoportok esetében. 
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Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

31. ábra: Az egy főre jutó szolgáltatásokra szánt összeg megoszlása a jövedelem- 

csoportoknál, n=605 
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 A szolgáltatásokra szánt összegek között szintén szignifikáns különbség 

tapasztalható a jövedelem-csoportoknál; a jelentősen az átlag alatt keresők 

esetében a legmagasabb a legalacsonyabb (2.000-5.000 forintot) összeget választók 

aránya, de legtöbben 2.000-5.000 forintot költenek naponta fejenként a szálláson 

kívüli egyéb szolgáltatásokra (31. ábra). 

 A valamivel az átlag alatti keresetűek a szállásköltségen kívül egyéb 

szolgáltatásokra 2.000-5.000 forintot szánnak fejenként naponta (31. ábra).  

 Az átlagos jövedelmű megkérdezetteknél 2.000-5.000 forint ez az összeghatár 

(31. ábra). 

   Naponta 2.000-5.000- és 5.000-10.000 forintot költenek ugyanerre a célra a 

valamivel az átlag feletti keresetűek fejenként (31. ábra). 

 A szállásköltségen kívüli egyéb szolgáltatásokra napi 5.000-10.000- és 10.000-

20.000Ft jut egy személyre a jelentősen az átlag feletti bérrel rendelkezők 

esetében (31. ábra). 

 A 10. táblázat ugyanazokra az életmódállításokra adott válaszok átlagait és 

szórását mutatja be a jövedelem-csoportok esetében, amelyet az életmód-

csoportoknál is vizsgáltam. A táblázatban szereplő 1-15-ös sorszámmal jelölt 

állítások megegyeznek az életmód-csoportoknál említettekével. 
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Állítások 
                                
      Jöv-csop 

1.  
Jelentősen az átlag 

alatt 

2.  
Valamivel az átlag 

alatt 

3.  
Átlagos 

4.  
Valamivel az átlag 

felett 

5. Jelentősen az átlag 
felett 

1. 4,74 ± 0,71 4,83 ± 0,46 4,80 ± 0,62 4,79 ± 0,56 4,81 ± 0,68 
2. 3,19 ± 1,20  ab 3,11 ± 1,03  a 3,10 ± 1,00  a 3,20 ± 1,03  ab 3,67 ± 1,02  b 
3. 4,18 ± 1,01 4,00 ± 0,93 4,06 ± 0,93 4,16 ± 0,90 3,67 ± 1,26 
4. 4,15 ± 1,11 3,98 ± 1,12 4,28 ± 0,93 4,15 ± 0,99 4,20 ± 1,11 
5. 2,88 ± 1,00  a 2,77 ± 0,97  a 3,01 ± 0,94  ab 3,24 ± 1,02  ab 3,45 ± 0,89  b 
6. 2,83 ± 1,61 2,79 ± 1,22 2,95 ± 1,36 3,17 ± 1,37 3,43 ± 1,47 
7. 3,46 ± 1,37  ab 3,08 ± 1,05  a 3,24 ± 1,07  ab 3,50 ± 1,14  ab 3,71 ± 1,35  b 
8. 3,34 ± 1,33  ab 3,04 ± 0,98  a 3,31 ± 1,05  ab 3,54 ± 1,12  ab 3,71 ± 1,23  b 
9. 4,04 ± 1,15 3,70 ± 1,31 3,79 ± 1,24 4,02 ± 1,15 3,86 ± 1,24 

10. 3,18 ± 1,27 3,14 ± 1,24 3,08 ± 1,18 2,95 ± 1,14 3,10 ± 1,34 
11. 2,19 ± 1,28  a 2,14 ± 1,20  a 2,34 ± 1,04  a 2,60 ± 1,20  ab 3,10 ± 1,21  b 
12. 3,57 ± 1,19  a 3,22 ± 1,05  a 3,53 ± 0,92  a 3,71 ± 1,01  a 4,29 ± 0,85  b 
13. 3,94 ± 1,09 3,94 ± 1,10 3,68 ± 1,01 3,49 ± 1,07 3,43 ± 1,36 
14. 4,02 ± 0,92  a 3,76 ± 1,01  a 3,98 ± 0,92  a 4,17 ± 0,84  ab 4,57 ± 0,68  b 
15. 1,98 ± 1,14  a 1,88 ± 0,96  a 2,25 ± 1,06  a 2,37 ± 1,03  ab 2,86 ± 1,46  b 

Az eltérő betűvel jelölt átlagok szignifikánsan (p<0,05) eltérnek egymástól. 

Forrás: Saját adatgyűjtés, 2005. 

10. táblázat: Az életmódra vonatkozó állítások átlagai a jövedelemcsoportok alapján 
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 A jelentősen az átlag alatti jövedelem-csoportba tartozó megkérdezettek 

életmódjukat tekintve bár környezettudatosak, ők mondhatóak a legkevésbé 

azoknak. Alacsony jövedelmük ellenére optimistán néznek a jövőbe és kifejezetten 

szeretik, ha változatos az életük. Hisznek a családi tradíciókban és értékekben, de 

nem nevezhetőek véleményvezetőknek. Nem táplálkoznak túl egészségesen és a 

mozgást is elhanyagolják, a nyaralás alkalmával azonban szívesen megkóstolják a 

helyi specialitásokat, amely alatt elsősorban a falusi turizmus során igénybevett 

étkezést értendő. Minden vásárlásukat gondosan megtervezik, de nem próbálják ki 

elsőként az új termékeket. A lehetőségeikhez mérten, ha megtehetik, igyekeznek 

minőségi árukat vásárolni, de nagyon odafigyelnek az árakra. A divatos 

üdülőhelyek nem befolyásolják döntésüket nyaralási desztinációjukat illetően (10. 

táblázat). 

 A valamivel az átlag alatti jövedelműek mondhatóak a 

legkörnyezettudatosabbaknak. Optimizmusuk a jövőt illetően közepes, ellenben 

szeretik, ha változatos az életük. A családi tradíciókban és értékekben ez a 

jövedelem-csoport hisz a legkevésbé. Baráti körükben nem véleményvezetők, és a 

rendszeres sportolás, valamint az egészséges táplálkozás sem jellemző rájuk. 

Utazásaik során ritkán vehetőek rá, hogy megkóstolják a helyi specialitásokat. A 

legkevesebbet keresők után ők a másodikak, akik gondosan megtervezik 

vásárlásaikat. Nem próbálják ki elsőként az új termékeket és a minőségi árukat sem 

keresik. A nyaralási helyszín kiválasztása során a divat hat rájuk a legkevésbé (10. 

táblázat). 

 Az átlagos keresetűek életmódját is a környezettudatosság jellemzi, ellenben 

ez a csoport a legkevésbé optimista a jövőt illetően. Szeretik, ha változatos az 

életük, de követik a családi tradíciókat és értékeket. Nem nevezhetőek 

véleményvezetőknek. Az étkezési és a sportolási szokásaikat a közepes mértékű 

odafigyelés jellemzi, a helyi specialitásokat azonban szívesen megkóstolják. Nem 

ők próbálják ki elsőként az új termékeket, de a jobb minőségért hajlandóak többet 

fizetni. Vásárlásaikat nem mindig tervezik meg, de az árakra nagyon odafigyelnek. 

A divat nem befolyásolja őket a nyaralási helyszín kiválasztásában (10. táblázat). 
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 Környezettudatos, optimista fogyasztók tartoznak a valamivel az átlag feletti 

jövedelműek csoportjába, akik szeretik, ha változatos az életük, de hisznek a 

családi tradíciókban és értékekben. A megkérdezettek álláspontjának már nagyobb 

hatása van a baráti társaság véleményére az előző jövedelem-csoportokhoz 

viszonyítva. Ahogy növekszik a szabadon elkölthető – diszkrecionális – jövedelem, 

úgy nő a testmozgást végzők és a tudatosan táplálkozók aránya is. Kedvelik a 

speciális ízeket, ezért szívesen megkóstolják a helyi étel- és italkülönlegességeket. 

Vásárlásaikat nem tervezik meg; néha azonban elsőként próbálják ki az új 

termékeket. Az árakra csak közepes mértékben figyelnek, a jobb minőségért 

viszont hajlandóak többet fizetni. Nem meghatározó számukra, hogy mely 

országok a felkapottak a nyaralás tekintetében (10. táblázat). 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelmet realizáló megkérdezettek életmódjuk 

tekintetében egyértelműen életmódtudatosak és optimisták a jövőt illetően, azt 

viszont kevésbé szeretik, ha változatos az életük. Hisznek a családi tradíciókban és 

értékekben, baráti körükben, pedig ők a véleményvezetők. A sport és az egészséges 

táplálkozás fontos része a mindennapjaiknak; tudatos étkezési szokásaik azonban a 

magasabb jövedelmükkel is összefüggésben van. Nyitottak a helyi specialitásokra, 

szívesen megkóstolják azokat. Vásárlásaikat nem tervezik meg előre, de a 

jövedelem-csoportok közül ők próbálják ki leghamarabb az új termékeket. 

Minőségi kínálatot keresnek, amelyért hajlandóak többet fizetni; az árakra nem 

figyelnek oda. A divatos nyaralási helyszínek az ő esetükben a 

legmeghatározóbbak (10. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

6.1. A különböző életmód-csoportok számára kínálható programcsomagok 

 

 Mivel zömében olyan fiatalok tartoznak az Innovatív életmód-csoportba, akik 

nyitottak az új dolgokra, marketing szempontból extrém programajánlatokkal lehet 

felkelteni az érdeklődésüket. Mindenképpen olyan programcsomagot érdemes 

ajánlani nekik, ahol a vízparti pihenés mellett található egy-egy gasztronómiaest, 

borkóstoló, hajókirándulás, búvárkodási lehetőség; számukra nem lehet pusztán 

„strandolást és napozást” értékesíteni, ennél többet igényelnek. Bár kedvelik a 

minőségi szolgáltatásokat, kísérletező kedvüket jellemzi, hogy a rurális turizmus 

ajánlataira is nyitottak. Az Innovátor célcsoportot érdemes az Interneten keresztül 

megközelíteni, hiszen napi rendszerességgel böngésznek a világhálón. Mivel a 

nyaralási helyszínen már keveset költenek naponta fejenként, célszerű a 

programcsomagba előre belekalkulálni minden fakultatív programlehetőséget. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a rurális turizmus keretében: 

§ a minőségi szolgáltatást igénylőknek falusi vendéglátóknál: Tóth Ház 

(Bárdudvarnok-Bánya), Keltike-Vendégház (Cserénfa), Kis-Vendégház 

(Csököly), Szent Kristóf-Vendéház (Kadarkút), Keresztes-Vendégház 

(Mosdós), Judit-Lak (Ráksi), Zselici Rt. Vendégháza, Ágnes-Vendégház, 

Salamon-Vendégház, Handó Porta, Szabó-Vendégház, Raab-Vendégház, 

Künsztler-Vendégház, Kiss Vendéghá, Borbás-Vendégház (Szenna). 

§ A Panoráma Panzióban Bányán, amely 20 fő befogadására alkalmas. A 

földszinti nagyteremben 100 főig rendezvények is tarthatók. Az udvarban 

tűzrakó hely is található.  

§ nagyobb csoportok számára Bányán a Napsugár Innovációs Központban, - 

amely 35 fő elhelyezésére alkalmas egy háromágyas, egy hétágyas, két 

nyolcágyas és egy kilencágyas szobával. A külön női-férfi fürdő a 

folyosóról nyílik, kivéve a háromágyas szoba esetén, ahol a szobához 
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külön fürdőszoba tartozik. A földszinti nagyterem 50 fő fogadására 

alkalmas. Az önellátáshoz teakonyha áll a vendégek rendelkezésére, de 

megszervezhető az ételkiszállítás is. Az Innovációs Központ területén 

sátortáborozásra kialakított bázishely is található - és  

§ Patcán a Katica tanya turistaházában és kempingjében, amely 75 vendég 

elhelyezésére alkalmas 8 központi fűtéses, emeletes ággyal ellátott 

szobában. A házban egy férfi, illetve egy női vizesblokk található. Az 

épület társalgója, ahol egy cserépkályha adja a meleget 50 főig 

befogadóképes. Modern, felszerelt konyhával rendelkezik. A kempingben 

70 sátort lehet felverni. Önálló férfi-női mosdója van, a tűzrakóhelyek és a 

padok, pedig főzési-étkezési lehetőséget biztosítanak. 

• Programajánlatom: 

§ Különleges Asztali Örömök Somogyban gasztronómiai rendezvény; 

§ Élményporták a Zselicben: Máté Borház Kaposszerdahelyen, illetve a 

Nagy-Váldi-Hegy, ahol a borkóstolás mellett lehetőség nyílik a 

szőlőtermesztés fortélyainak megismerésére és a borkészítés folyamatának 

bemutatására; 

§ Kassai-Völgy kiemelt lovasíjász bemutatóhely Nyílt Napja, amelyet minden 

hónap első szombatján rendeznek. A vendégek megtekinthetik a 

versenyszerű lovasíjász edzéseket, használhatják a terepíjász-, a futóvad- 

és a lengőcél pályákat, valamint kipróbálhatják a koronglövészetet. 

Előzetes bejelentkezés alapján rendhagyó történelemórákon vehetnek részt, 

amelynek keretében a IX. századi magyarok harcmodorát ismerhetik meg. 

Lóra ülhetnek, majd egy több mint 160 éves, korhűen berendezett jurtában 

hallgathatnak előadást a honfoglaló őseink mindennapjairól, 

kézművességéről és kultúrájáról; 

§ Sportprogramok: kajak-kenu és jet-ski a Deseda-tavon, repülés, 

sportrepülés Kaposújlakon.  
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 Az Életmódtudatosok olyan fiatal, elsősorban férfi utazók tartoznak ebbe az 

életmód-csoportba, akiknek a sport fontos része az életüknek, ezért mindenképpen 

sportolással, túrázással összefüggő programokat és divatos, elsősorban külföldi 

nyaralási helyszíneket érdemes ajánlani nekik, megfűszerezve az aktív 

kikapcsolódás utáni lazító wellness-ajánlatokkal. Ugyancsak köztük a legmagasabb 

a téli sportot kedvelők aránya. Mivel szívesen utaznak külföldre, üdüléseik 

megszervezését elsősorban az utazási irodákra bízzák. Ennek azért van nagy 

jelentősége, mert manapság már minden fogyasztó szívesebben szervezi saját maga 

az útjait, hiszen így ki tudják kerülni az utazási irodák által kalkulált 

jövedelemigényt, ez a csoport azonban potenciális célcsoportja a szervezett 

utaknak. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a környék kastélyszállóiban: 

§ aki szeretne a város közelében maradni: a háromcsillagos Szarkavár 

Kastélyszálló Kaposújlakon;  

§ aki jobban kedveli a csendes, vidéki környezetet: Csombárdi Kastélyszálló, 

amely 12 km-re található Kaposvártól és 

§ a Somogygeszti Kastélyszálló, amely jelenleg ausztrál tulajdonban van, de 

nagyon szépen felújították; 

§ a különlegességet kedvelőknek: az osztályon felüli vadászház Kardosfán és 

§ a hencsei golfklub, amely a European Lakes, Golf & Country Club tagja és, 

amely 90 hektáros golfpályával rendelkezik. Ha megvalósul a tervük, 

akkor felépül a kistérség első öt csillagos szállodája és Hoiday-village-e is. 

Számos szolgáltatást kínálnak még: rendezvényszervezés, ír kocsma, külső 

termálvizes medence, szauna, jacuzzi és masszázs; 

§ a gyógy- és wellness programra vágyóknak: a Négy Évszak Termálüdülő-

Gyógyüdülő Csokonyavisontán, ahol minden évre előre leköthető a 

nyaralás időtartama és, ahol olyan exkluzív apartmanok várják a 

vendégeket, amelynek fürdőszobáiban is lehetőség nyílik a termálvízben 

való fürdésre, illetve 
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§ a Sport Panzióban, amely Fitness Centrum és Wellness Étterem is egyben, 

I. kategóriájú vendéglátóhely. 

• Programajánlat: 

§ sportolási lehetőségek: korcsolyázás a jégcsarnokban, Aquafitness 

Kaposváron a Városi Fürdőben, tenisz, röplabda, lábtenisz a Donner Sport 

Klubban, valamint a Városi Sportcsarnok létesítményeinek igénybevétele 

(műanyagborítású atlétikai pálya, salakos kispályák); 

§ gyógy- és wellness ajánlat Csokonyavisontán, ahol az élménymedencében 

víz alatti sugármasszázs, pezsgőfürdő és Vízgomba található, valamint egy 

24-26°C-os, 33 méteres sportmedence, két nyitott- és két fedett 35-37°C-os 

gyógymedence, valamint két 26-32°C-os gyermekmedence és egy 

óriáscsúszda. Ezen kívül az igénybe vehető szolgáltatások a következők: 

gyógymasszázs, vízsugár masszázs, szénsavfürdő és szauna; 

§ a megújuló kaposvári élményfürdő is új turizmusfaktort jelent majd a 

célcsoport számára; 

§ Élményporták Zselicben: Sajtfarm, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek 

a kecskesajt készítésének folyamatába és megkóstolhatják a különböző 

ízesítésű félkemény és lágy sajtokat; 

§ szabadtéri kirándulás: a Kadarkúton található Szabadkai-, a kaposdadai- és 

a Deseda-tó partján lévő arborétumban; 

§ vadászat a Zselici erdőkben; 

§ a Zselici Patika program keretében a szelíd turizmusban való részvétel, 

természetjárás, kerékpározás, horgászat (Deseda, Petörke-, mikei-, 

kadarkúti-, zsippói- tóban és a Surján-völgyi halastóban). 

    Az Árérzékeny csoport két célcsoportot foglal magába. Egyrészt középkorú 

családanyákat, másrészt 18-25 év körüli fiatalokat. A középkorosztályban jelentős 

a köztisztviselők és közalkalmazottak aránya. Bár számos megkérdezett dolgozik 

közép- vagy felsővezetőként, jelentős a titkárnőként és egyéb adminisztrátorként 

elhelyezkedők aránya, akik a koruknál fogva nem nagyon ismerik az Internet 

használatát, hiszen számítógépen általában csak a munkájukhoz szükséges 
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programokat kezelik. Így nyaralási helyszíneik kiválasztásánál döntő részben az 

ismerősök véleményére adnak, valamint az utazási irodai prospektusok ajánlataiból 

választanak, de számos fogyasztó támaszkodik az útikönyvek ajánlataira is. Őket 

célszerű utazási irodai prospektusokon keresztül megközelíteni, valamint az 

útikönyvek reklámfelületein érdemes hirdetni, hiszen ezekben a családokban 

elsősorban a család hölgy tagja dönt a turisztikai desztinációról. Az ajánlatoknál 

érdemes elsősorban vízparti nyaralást és gyógy- és wellness szolgáltatásokat a 

csomagba foglalni, valamint kulturális ajánlatokat (színház, városnézés, múzeum, 

idegenvezetés). A szálláshelyek tekintetében elsősorban a családias körülményeket 

kedvelik. 

 A fiatal korosztályt az Interneten keresztül és az út mentén elhelyezett 

turisztikai táblákkal lehet megközelíteni eladásösztönzés szempontjából, hiszen ők 

is napi kapcsolatban állnak a világhálóval és mivel az utazás szempontjából 

kalandor jellegűek, szívesen bízzák magukat a véletlenre, sokszor tehát menet 

közben alakítják ki nyaralásuk részleteit; érdemes út közben felhívni a figyelmüket 

a kínálatra egy-egy jól elhelyezett táblával. Számukra olcsóbb programcsomagot 

érdemes kialakítani, a szálláshelyek tekintetében kollégiumokkal, ifjúsági 

szállókkal kalkulálva, vízközelséget kínálva és bővítve az ajánlatot mindenképpen 

valamilyen aktív programlehetőséggel (lovaglás, túrázás, táborok). 

 Mindkét célcsoport potenciális alany a belföldi turizmus növelése 

szempontjából. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

a) Árérzékeny középkorú korosztály 

• Szállás szállodákban és családias panziókban: 

§ hotelek: Kapos (***), Borostyán (***), Dorottya (***); 

§ panziók: Csalogány (***), Laetitia (***), Fiat (**), Diófa (I. kategória), 

Pálma (II. kategória), Tenisz Klub (II. kategória), Éva (II. kategória), Daru 

(III. kategória), Golf (III. kategória), Nett (III. kategória) és a Fogadó a 

Bárányhoz.    
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• Programajánlat: 

§ kulturális turisztikai programok: Kaposvári Tavaszi Fesztivál márciusban, 

Festők Városa Hangulatfesztivál májusban, Szentjakabi Nyári Esték 

programsorozat, Kaposvár városnézés, Csiky Gergely színházlátogatás; 

§ múzeumlátogatás: Megyei Múzeum, Rippl-Rónai Villa, Szennai 

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Kaposszentjakabi bencés apátság romjai; 

§ zselici Élményporták: Festő Udvar Szennában, ahol a festménykiállítás 

megtekintésén túl lehetőség nyílik a különböző festészeti technikák 

bemutatására „játékos” élményóra keretében, valamint a vendégek 

megismerhetik a helyi hímzési motívumokat és hímzéstechnikát. 

Kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahol gyöngyöt fűznek, tojást 

festenek és bábokat-, illetve babákat készítenek. 

§ A Betyártanyán a lovasbemutatón és a lovaglási lehetőségen túl igénybe 

vehető a lovaskocsis felfedezőtúra, valamint ismerkedni lehet a 

lószerszámokkal is. 

§ gyógy- és wellness ajánlat: a kaposvári Városi Fürdő termál- és 

élménymedencéi, valamint kiegészítő szolgáltatásai: víz alatti gyógytorna 

és masszázs, gyógyúszás, szauna. 

§ az igali fürdő két 32-34°C-os medencéje, a 25°C-os úszó- és Castiglione 

medencéje, a három 30°C-os gyerekmedencéje és a 2003-ban átadott, 

felújított fedett fürdőrészlege. A szolgáltatások: talp- és víz alatti masszázs, 

gyógytorna, tangentor, gyógyfrissítő, súlyfürdő és manikűr-pedikűr.  

  b) Árérzékeny fiatal korosztály 

• Szállás általános- és középiskolai-, valamint főiskolai- és egyetemi 

kollégiumokban, a Pannon Lovasakadémia vendégházaiban, illetve 

turistaházakban és kempingekben: 

§ általános- és középiskolai kollégiumok: „Vasút a Gyermekekért” (MÁV) 

Diákotthon, Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, 

Klebersberg Kunó Középiskolai Kollégium; 
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§ főiskolai és egyetemi kollégiumok: Egészségügyi Főiskola Kollégiuma, 

Kaposvári Egyetem Kollégiumai (Kaffka Margit Kollégium, Csukás 

Zoltán Kollégium, Új Kollégium); 

§ turistaházak, kempingek: Panoráma Panzió és Napsugár Innovációs 

Központ Bányán, Katica tanya Patcán; 

§ a Pannon Lovasakadémia két- és négyágyas szobái, valamint hat 

hatszemélyes fa vendégháza.  

• Programlehetőségek:    

§ lovaglás és lovas kocsizás, szán, valamint lovas tábor: Meistro Lovasklub 

(három patkós), Lomnici és társa Kft. (három patkós), Pannon 

Lovasakadémia (öt patkós), Korona Lovassport Egyesület (három patkós) 

Répáspusztai Ifjúsági Lovas Oktatási Központ, Penny Klub (négy patkós) 

– méneslátogatás is lehetséges. Valamennyi lovas turisztikai 

szolgáltatóhely minősített a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség által, 

amelynek rendszerét Európában először a Dél-Dunántúlon vezették be. A 

legmagasabb minősítés az öt patkós.  

§ a Somogy Megyei Lótenyésztési Egyesület túrái: Hétvégi Zselic túra (2 

nap, 54 km – a Dél-Dunántúl legszebb lankáin keresztül), Patkó túra (3 

nap, 87 km – változatos tájak, a kultúra és a népművészet hagyatékai), 

Gólyatúra (3 nap, 79 km – zselici dombok, békés természeti környezet), 

Kastélytúra (2 nap, 58 km – a kulturális örökség felkutatása), Somogyi 

tavak partján túra (3 nap, 79 km – ismerkedés a vízpartok rejtett 

élővilágával); 

§ Kaposvári Korona Lovassport Egyesület túrái: Pipa túra (2 nap, 80 km – a 

Zselic legszebb lankáin keresztül), Somogyi csellengő túra (5 nap, 140 km 

– Barangolás a zselici dombok között), Zrínyi túra (3 nap, 100 km – a 

somogyi dombok páratlan szépségű lankáin); 

§ Katica tanya bemutatógazdaság meglátogatása és a választható 

programok: szövés-fonás, kender és gyapjú megmunkálás, csillagászat, 

kürtőskalács készítés, fa és virágültetés, ahol egy kis táblán megőrzik 



 149 

ültetője nevét, nemezelés, gyöngyfűzés, batikolás, fafaragás, 

kenyérdagasztás és sütés, kukoricacsuhé készítés, üvegfestés, lovagi 

bemutató, bőrdíszművesség, tehénfejés, állatgondozás. A Katica tanya 

ötlete Handó János és felesége ötlete alapján valósult meg, akiknek az volt 

a céljuk, hogy minél több embert csalogassanak vissza a természetbe, hogy 

érezzék a friss levegő erejét és aktívan, játszva-tanulva töltsék el 

szabadidejüket, valamint ismerjék meg őseink bölcsességét. A tucatnyi 

kézműves-foglalkozás mellett negyven háziállat-fajtával ismerkedhetnek 

meg az odalátogatók, miközben kalandösvényeken és akadálypályákon 

haladnak át, valamint megtekinthetik a kiszolgált masinák parkját és 

ugrálhatnak a hancúrpajtában. 

§ erdei iskolák, amelyek célja a környezeti szemléletű nevelés és oktatás a 

környezetvédelmet szem előtt tartva. A természetben megfigyeléseket, 

kísérleteket végezhetnek az érdeklődők. Természetes anyagok 

összegyűjtésével és kreativitásuk felhasználásával, pedig megfelelő 

alkotásokat készíthetnek.  

§ túrázás a természetben: számos jelzett és „kiépített” túraútvonal áll a 

turisták rendelkezésére a kistérségben. A Katica tanya egy-, két-, négy-, 

hat- és nyolc órás előre elkészített gyalogos és kerékpáros túraútvonalakkal 

rendelkezik, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek. Az érdeklődőknek 

térképészetet, térképolvasást és tájékozódási „továbbfejlesztést” is 

tartanak. Éjszakai túrázásra is lehetőség nyílik. Kialakítottak egy 1,2 km-es 

kalandösvényt erdei tornapályával, amely kitűnő helyszínt biztosít 

környezetismereti akadályversenyeknek is. 

§ a Zselica Szövetség szintén színvonalas túraútvonal ötleteket dolgozott ki 

„Historikus vidék” elnevezésű programcsomagjában, ahol a Mátyás-túra 

keretében a reneszánsz kort idézik fel. A túra színes élményeket nyújtva 

ismerteti meg a kor történelmét, öltözködését és szokásvilágát. Az útvonal 

hossza 12 km. A Betyár-túra a betyárvilágot mutatja be: történeteiket, 

szokásaikat, öltözködésüket és ételeiket. Útközben a táj természeti értékei 
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és ősi mesterségei is bemutatásra kerülnek. A Török túra a török hódoltság 

időszakából meríthető történelmi emlékeket és a térség múltját dolgozza 

fel és ismerteti meg az érdeklődőkkel. A Honfoglalás túra célállomásai 

között Kassai Lajos lovasíjász versenypályái is szerepelnek, ahol a korabeli 

életmóddal és harcmodorral ismerkedhetnek a turisták. Az útvonal további 

részénél a zsippói halastavaknál az ősi halászmesterség és halászati 

eszközök is bemutatásra kerülnek. 

§ Horváth Béres János kaposszerdahelyi faszobrász kezdeményezésére 

létrejött a Vadvirág út, amelyen huszonegy, 2,5 m magas, a Zselicben 

honos vadvirágot ábrázoló faszobrot állítottak fel, amely a Kaposvár – 

Kaposszerdahely – Szenna – Szilvásszentmárton útvonalon helyezkedik el. 

Az ötlet a Somogyért Egyesület támogatásával valósult meg. 

§ Bányán az Alkotóházban is számos kézműves-foglalkozás várja az 

odalátogatókat: kosárfonás, ajándéktárgyak készítése természetes 

anyagokból, varrás, szövés, fonás. 

§ tervben volt még egy Postakocsi járat kialakítása is, amely a térség 

turisztikai látványosságait mutatta volna be és, amely olyan egyedi 

ötleteket is tartalmaz, mint a postakocsi rablás és a piknikezés. Érdemes 

lenne ezt az attrakciót is megvalósítani (www.zselica.hu). 

§ a bőszénfai Szarvasfarm meglátogatása, ahol a szarvasok megtekinthetőek 

traktor vontatta kocsiról vagy lovaskocsiról, lehetőség nyílik továbbá 

méneslátogatásra, az állatsimogatóban, pedig a nagyvadak ismerhetők meg 

egészen közelről. A felújított magtárban megtekinthető „A paraszti 

gazdaság egykori eszközei és gépei” elnevezésű kiállítás, illetve 

színvonalas tóparti ebéd igényelhető tárcsán sütött vadhúsból.  

 Olyan, az egzisztenciájukat most megalapozó fiatalok tartoznak a 

Véleményvezetők közé, akiknél a legnagyobb százalékban fordul elő az életmód-

csoportok között, hogy nem mennek nyaralni, - hiszen igyekeznek a jövőbeli 

terveik (lakás, autó, gyermekvállalás) megvalósítására spórolni, de mivel általában 

a fogyasztók közül még a takarékoskodók is szánnak szabadon elkölthető 
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jövedelmet a nyaralásra, - ez az arány csak 7%. Fiatalok lévén az Interneten és a 

prospektusokon keresztül megközelíthetőek. A programcsomagok közül a 

viszonylag olcsóbb, belföldi, autóbuszos ajánlatokat keresik leginkább. Üdülésre 

elsősorban a nyári hónapokban vesznek ki szabadságot. Az Innovátor csoport után 

a Véleményvezetők veszik igénybe a leggyakrabban a rurális turizmus kínálta 

turisztikai lehetőségeket, de amíg az első csoportnál a „valami új kipróbálása” a 

vonzó; számukra a kedvező ár-érték arány a döntő. Mivel mindennapi életvitelük 

folyamán is odafigyelnek életmódjukra, a hajszolt tempó miatt azonban ez főleg az 

étkezésükben nyilvánul meg, hiszen a napi munka után általában már nincs 

energiájuk a sportolásra; ezek a tényezők azonban fontosak maradnak az üdülési 

lehetőségek figyelembevételénél is. Így mindenképpen érdemes számukra aktív 

időtöltést is kínálni a programcsomagban (kirándulás, sport). Ez a korosztály 

azonban kifejezetten nyitott a kulturális ajánlatokra is, hiszen ami évközben 

egyébként kimarad az életükből, azt szeretik a nyaralás alatt bepótolni (például 

hazánk értékeit felfedezni). 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a rurális turizmus keretében: 

§ a minőségi szolgáltatást igénylőknek a falusi vendéglátóhelyeken és a 

bányai Panoráma Panzióban, 

§ csoportoknak a Napsugár Innovációs Központban és Patcán a Katica 

tanyán, 

§ illetve kollégiumokban. 

• Programlehetőségek: 

§ sportolás Kaposvár környékén; 

§ kirándulás és kerékpáros vagy gyalogos túrázás a már említett 

túraútvonalakon és arborétumokban; 

§ lovaglás; 

§ Különleges Asztali Örömök Somogyban rendezvénysorozat, 

§ Élményporták Zselicben: Máté Borház, Nagy-Váldi-Hegy, bőszénfai 

Szarvasfarm; 
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§ kulturális programok: múzeum- és színházlátogatás, városnézés, 

Szentjakabi Nyári Esték, Farsangolás, Festők Városa Hangulatfesztivál, 

Tavaszi Fesztivál.  

 A Családcentrikusok esetében fiatal, dinamikus korosztályról van szó, 

akiknek belföldi- és külföldi programcsomag egyaránt ajánlható. Marketing 

szempontból elsősorban az Interneten és a televízió utazási műsorain keresztül, 

valamint a turisztikai kiállításokon közelíthetőek meg. Érdemes számukra a 

Balaton déli partját, a strandokat és a sekély, homokos tengerpartokat kínálni 

kulturális és aktív időtöltési lehetőségekkel fűszerezve, továbbá gyógy- és wellness 

csomagot a passzív pihenésre vágyóknak. Szálláshelyeknél elsősorban a 

gyermekbarát, családias, tiszta környezetet keresik. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a rurális turizmus keretében, családias panziókban vagy a 

Lovasakadémia vendégházaiban; 

• Programlehetőségek: 

§ a kaposvári és a csokonyavisontai élményfürdők, kiegészítve a wellness 

szolgáltatásokkal; 

§ a patcai bemutatógazdaság és a bányai Alkotóház meglátogatása; 

§ zselici élményporták: Bőszénfai Szarvasfarm; 

§ Papagájzoo Bárdudvarnokon, ahol a nagytestű madarak megtekintését 

követően a papagájtenyésztés érdekességeivel, tapasztalataival 

ismerkedhetnek a látogatók. A portán nyolcvan egyed, ezen belül huszonöt 

papagájfajta található; 

§ látogatás a Virág tanyán, amely felér egy mini házi-állatkerttel: pónik, 

kutyák, törpe tyúkok, Vietnámi csüngőhasúak, mangalicák. A portán 

lovaglási lehetőség is nyílik a kicsiknek. 

 
6.2. A különböző jövedelem-csoportok számára kínálható programcsomagok 

 

 Mivel a jelentősen az átlag alatti jövedelem-csoport tagjainál az ismerősök 

véleménye számít a leginkább üdülési döntéseik meghozatalánál, nagy jelentősége 
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van a turisztikai szolgáltatóhelyek szájhagyományának. Elsősorban a falusi 

turizmus fogadóhelyeit és családias panziókat érdemes a számukra értékesítendő 

csomagba foglalni és felhívni a figyelmüket a térség turisztikai vonzerőire, hiszen 

szívesen kirándulnak a kiválasztott nyaralóhely környékén. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a rurális turizmus keretében, turistaházakban, családias panziókban 

vagy kollégiumokban; 

• Programlehetőségek: 

§ Élményporták a Zselicben: Virág tanya, Papagájzoo, Szarvasfarm, 

Szabadkai arborétum, Sajtfarm; 

§ kézműves-foglalkozások a patcai Katica tanyán és a bányai Alkotóházban; 

§ gyalogos és kerékpáros túrák a kijelölt útvonalakon; 

§ kirándulás Kaposváron és a Szennai Szabadtéri Múzeumban.  

 Mivel főleg közép- és idős korosztályú a valamivel az átlag alatti keresetű 

csoport összetétele, olyan belföldi-, autóbuszos turisztikai utakat érdemes 

összeállítani számukra, amelyben olcsóbb szálláshelyekkel kalkulál az utazási 

iroda (fizetett magánszállás, színvonalasabb kollégium és ifjúsági szálló). Komplett 

programcsomagot célszerű ajánlani nekik, hiszen elsősorban az ismerőseik 

információira és a véletlenre bízzák magukat a nyaralás megtervezésekor. A 

szállás- és az étkezési lehetőségeken túl mindenképpen szerepeljen a programban 

gyógyfürdő és kulturális kikapcsolódás is. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a rurális turizmus keretében, turistaházakban, családias panziókban 

vagy kollégiumokban; 

• Programlehetőségek: 

§ a kaposvári- és az igali termálfürdő, valamint azok gyógy-szolgáltatásai; 

§ Élményporták a Zselicben: Nagy-Váldi-Hegy, Betyártanya, Festő udvar; 

§ kirándulás a környék arborétumaiban: desedai-, kaposdadai- és kadarkúti-; 

§ kulturális programok: városnézés, múzeumlátogatás, a Szennai Szabadtéri 

Néprajzi Gyűjtemény megtekintése, Festők Városa Hangulatfesztivál. 
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 Elsősorban fiatal- és középkorosztálynak való turisztikai termékekben kell 

gondolkodni az átlagos jövedelműek esetében. A szálláshelyek tekintetében a 

mértéktartóbb-, közepes árkategóriájú panziók-, a magánszálláshelyek-, és a két-

három csillagos szállodák-; szolgáltatások közül, pedig az étkezés, a gyógyfürdők 

és a kulturális programok igénybevételével lehet kalkulálni. Az utazások 

alkalmával színesíthető a kínálat hajóúttal és kirándulásokkal (városnézés, túrázás). 

Ez a célpiac könnyen megközelíthető marketing szempontból az Interneten és 

utazási irodai prospektusokon, valamint újsághirdetéseken, televíziós reklámokon 

és utazási műsorokon keresztül. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás családias panziókban, szállodákban; 

• Programlehetőségek: 

§ a kaposvári-, az igali és a csokonyavisontai termál- és élményfürdők, 

valamint azok szolgáltatásai; 

§ Különleges Asztali Örömök Somogyban rendezvénysorozat; 

§ Élményporták a Zselicben: Máté Borház, Betyártanya, bőszénfai 

Szarvasfarm, Papagájzoo, Virág tanya; 

§ a patcai Katica tanya meglátogatása; 

§ gyalogos és kerékpáros túrázás a Zselicben; 

§ erdei iskolák; 

§ kulturális kínálat: városnézés, múzeum- és színházlátogatás, Tavaszi 

Fesztivál, Farsangolás, Szentjakabi Nyári Esték, Festők Városa 

Hangulatfesztivál. 

   A valamivel az átlag feletti jövedelem-csoportnál kap először hangsúlyt a 

minőségi turisztikai szolgáltatások iránti igény. A nyári főszezonra időzített 

nyaralásukat elsősorban a külföldi országok tengerpartjain-, a tavaszi- és őszi 

hosszú-hétvégéket pedig belföldön töltik el. A téli síelésre szintén devizakülföldi 

úticélt választanak. Olyan ajánlatot érdemes kialakítani számukra, ahol a 

szálláshely négy csillagos szállodában, illetve kastély- vagy kúriaszállóban 

található. A minőségi gyógyfürdőkre és a wellness szolgáltatásokra is magas a 
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keresletük. Azokat az utazásokat kedvelik, ahol megismerhetik egy-egy ország 

kultúráját. A helyi ételkülönlegességeket kínáló éttermeket is szívesen látogatják, 

ezért érdemes számukra olyan félpanziós ellátást ajánlani, amelyben nemzetiségi 

est is szerepel. A marketingkommunikációs eszközök közül az Interneten és az 

utazási irodai prospektusokon keresztül juttathatók el hozzájuk a turisztikai jellegű 

információk. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a kastélyszállókban és szállodákban, valamint a Négy Évszak 

Termálüdülőben és Gyógyüdülőben; 

• Programlehetőségek: 

§ a csokonyavisontai termál- és élményfürdő kiegészítve a wellness 

szolgáltatásokkal; 

§ Különleges Asztali Örömök Somogyban rendezvény; 

§ Élményporták a Zselicben: Máté Borház, bőszénfai Szarvasfarm; 

§ a patcai Katica tanya meglátogatása; 

§ lovaglás, lovas táborok; 

§ kulturális ajánlat: Tavaszi Fesztivál, Festők Városa Hangulatfesztivál, 

Szentjakabi Nyári Esték, múzeum- és színházlátogatás. 

 A jelentősen az átlag feletti jövedelemmel rendelkezőket a fiatal 

középkorosztály képviseli. Évente többször is elutaznak, abban azonban minden 

utazásuk azonos, hogy az all-inclusive-, minden részletében megszervezett utakat 

(programcsomagokat) keresik. A főnyaralás szempontjából elsősorban a 

devizakülföldi-, divatos és egzotikus vízparti pihenés jön náluk számításba, 

beleértve az étkezést, a kulturális és a gasztronómiai programokat, valamint a 

sportlehetőség megteremtését. Ez a jövedelem-csoport azonban évközben is több 

alkalommal beiktat 2-3 napos hosszúhétvégéket, amelyek alkalmával a belföldi, 

minőségi gyógy- és wellness-szolgáltatásokkal kibővített programcsomagok 

értékesíthetők számukra. Rendkívül fontos ennél a jövedelem-csoportnál, hogy 

csak magas minőségű turisztikai termékekre realizálódik a keresletük, ezért ennek 

a tényezőnek a számukra összeállított programcsomag minden elemében 
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tükröződnie kell. A marketingkommunikációs politika szempontjából az utazási 

irodai prospektusokon keresztül és az Interneten juttatható el hozzájuk a turisztikai 

kínálat. Mivel csak minőségi, exkluzív utazásokat választanak, ezek megszervezése 

elsősorban az utazási irodákra hárul, azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy 

ez a korosztály már rendkívül széles körben tájékozódik az Internetről. 

Konkrét kaposvári kistérségi programcsomagom a célcsoport számára: 

• Szállás a hencsei golfklubban vagy a kardosfai vadászházban; 

• Programlehetőségek: 

§ a csokonyavisontai termál- és élményfürdő kiegészítve a wellness 

szolgáltatásokkal; 

§ Különleges Asztali Örömök Somogyban rendezvény; 

§ Élményporták a Zselicben: Máté Borház; 

§ vadászat; 

§ kulturális ajánlat: Tavaszi Fesztivál, Festők Városa Hangulatfesztivál, 

Szentjakabi Nyári Esték, múzeum- és színházlátogatás; 

§ sportolási lehetőségek: lovaglás, kocsikázás, tenisz, Aquafitness, repülés, 

sportrepülés, golfozás. 

 

 A fenti példák jól reprezentálják, hogy a kaposvári kistérségben valamennyi 

célcsoport számára (legyen az életmód-csoport vagy jövedelem-csoport) 

kialakíthatók komplett turisztikai programcsomagok, amelyek markáns 

pozícionálással és marketinggel eljuttathatók a megfelelő piaci szegmensekhez; 

egyszóval piaci szegmensalapú termékfejlesztést kell végrehajtani a térségben. 

Célszerű, tehát néhány csoportot kiemelni és koncentrált marketinggel 

megközelíteni. Javaslatom szerint a kaposvári kistérség esetében ezeket a 

célcsoportokat az átlagos és az átlag feletti jövedelmű vendégek alkotják. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Matematikai és statisztikai vizsgálatok alapján kerestem és 

állapítottam meg összefüggéseket a jövedelem és az életmód 

alakulása szerint. 

 

2. Rámutattam arra, hogy a területfejlesztés és a turizmus 

összefüggései kialakulatlanok. Az előrelépést különböző 

termékcsoportok megállapításával igyekeztem elérni, a 

termékcsomagok összeállításával a kistérségi turizmus szereplői 

számára nyújtok gyakorlati javaslatokat a turisztikai célú fejlesztések 

elősegítésére. 

 

3. Elvégeztem a turizmus keresleti és kínálati analízisét, amelyet 

adaptáltam kistérségekre, saját primer adatgyűjtés és feldolgozás 

alapján életmódtípusokat alakítottam ki, amelyeket a 

jövedelemcsoportokkal kombinálva ajánlok további felhasználásra. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 A disszertációban a kaposvári kistérség területfejlesztési szempontú 

turizmusának vizsgálatát tűztem ki célul. A primer kutatások mellett szekunder 

forráselemzést is végeztem. 

 A dél-dunántúli régió rövid jellemzése után a vizsgálatot leszűkítettem a 

kaposvári kistérségi szintjére. Elsőként földrajzi-, majd társadalmi- és gazdasági 

szempontok alapján értékeltem a térséget, végül kitértem a turizmus részletes 

elemzésére. Kaposvár és környéke fejlődő, urbánus statisztikai kistérség. A 

komplett fejlettségi mutató (KFM) segítségével megállapítható, hogy a központ 

(Kaposvár) és a peremterületek között jelentős fejlettségbeli különbség 

tapasztalható, mivel jelentős számú település kerül ki a térségből, amelyek Somogy 

megye legfejletlenebb községei közé tartoznak. A 77 településből 39-et soroltak be 

2001-ben a kedvezményezettek körébe, amely a lakosság 15%-át érinti. A fizikai 

foglalkoztatottak között található a legtöbb munkanélküli. Bár az elmúlt négy 

évben folyamatosan növekedett az adóalap, a befizetett Személyi-jövedelemadó 

mértéke jelentősen nem változott. A vezetékes infrastruktúra kiépítettsége változó, 

az ivóvízzel ellátott háztartások aránya 97% feletti, de a szennyvízelvezetés 

területén még komoly gondok vannak. A közúthálózat tekintetében elmondható, 

hogy három főút érinti a kistérséget, a 61-es-, a 66-os és a 67-es főút. Kaposvár 

körül megépült az északi elkerülőút, amely jelentősen csökkentette a belvároson 

áthaladó forgalmat. Az újonnan épülő M7-es autópálya változást hozhat a térség 

gazdaságába és idegenforgalmába, hiszen könnyebben megközelíthetővé válik, de 

fennáll annak a veszélye is, hogy a horvát tengerpart is könnyebben elérhető lesz. 

A térség tömegközlekedésében az autóbuszjáratok töltenek be jelentősebb szerepet, 

hiszen sok az aprófalvas zsáktelepülés. A vasúti közlekedés nem kielégítő. Nagy 

potenciál rejlik, továbbá a taszári repülőtér polgári hasznosításában is. A Megyei 

Területfejlesztési Tervben komoly fejlesztési elképzelés jelenik meg a kerékpár-

úthálózat tekintetében is. A kereskedelmi szálláshelyeken sajnos csökken a 
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vendégéjszakák és a vendégek száma, bár ez utóbbi nem olyan drasztikusan, de ez 

ellen sürgősen tenni kell.  

 Primer kutatásom kiterjedt a turisztikai kereslet felmérésére, amelynek kapcsán 

636 kérdőívet töltettem ki és, amelyet azután SPSS statisztikai programmal 

elemeztem. A faktor- és a klaszteranalízis elvégzése után 5 életmód- és 5 

jövedelem-csoportot alakítottam ki és ajánlottam számukra a kaposvári kistérség 

turisztikai attrakcióiból összeállított programcsomagot; igazolva ezzel, hogy 

valamennyi célcsoport számára nyújtható megfelelő turisztikai szolgáltatás a 

térségben. Mélyinterjúim során, azonban az is kiderült, hogy a kulturális-, a rurális-

, a bor és gasztronómia-, valamint az aktív turizmuson belül a lovas-, az öko-, a 

vadász-, a kerékpáros-, a horgász- és a golfturizmus érvényesül elsősorban a 

kistérségben.  

 Az életmód-csoporton belül megkülönböztettem Innovátorokat, 

Életmódtudatosokat, Árérzékenyeket, Véleményvezetőket és Családcentrikusokat. 

A jövedelem-csoportoknál: Jelentősen az átlag alatti-, Valamivel az átlag alatti-, 

Átlagos-, Valamivel az átlag feletti- és Jelentősen az átlag feletti jövedelműeket. 

Valamennyi csoportot elemeztem demográfiai jellemzők, utazási szokások és 

életmód alapján. 

 Kutatásomból kiderül, hogy a térségbe vonzható legfizetőképesebb 

célcsoportok az átlagos és az átlag feletti jövedelemmel rendelkező vendégek. 

Vizsgálatomból az is kiderül, továbbá, hogy a területfejlesztési szemléletű 

turizmusnak van jövője a kaposvári kistérségben, csak átgondolt fejlesztésekkel, 

sajátos arculattal, a piac szegmentálásával és hangsúlyos marketinggel kell fellépni 

a kínálati piacon; egyszóval piaci szegmens alapú termékfejlesztést kell 

végrehajtani. A térségnek véleményem szerint nincs versenytársa, hiszen turisztikai 

termékszerkezete egyedi, mozaikszerű.      
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9. SUMMARY 

 

 In my dissertation I decided to observe the possibilities of tourism of Kaposvár 

and its suburbs from the point of view of regional development. I made primary 

researches and used also secondary sources. 

 First I described the Southern Transdanubian Region then I turned my attention 

to the level of Kaposvár and its suburbs. I analysed the area from a social and 

economical point of view and described local tourism in details. Kaposvár and its 

suburbs are a dynamic and improving area. The comprehensive development index 

shows that there is a visible difference between the centre (Kaposvár) and the 

periphery of the area since there are several communities among the boroughs of 

the area which are some of the most undeveloped parts of Somogy County. From 

the 77 communities of the area there were 39 counted among the most granted in 

2001, which influences 15% of the population. The most unemployed can be found 

among manual workers. Although in the last some years the taxable value has 

grown the amount of personal income-tax paid into the budget has not changed 

significantly. The degree of wire infrastructure in the area is diverse. 97% of the 

households are well-equipped with drinking water; but the problem of outlet water 

has not everywhere been solved yet. 

 In the field of public road network it must be mentioned that there are three 

main roads that go through the area (Road 61, Road 66 and Road 67). Around 

Kaposvár a bypass road has been built which significantly reduces the traffic 

passing through the city centre. The new Highway M7 will probably bring changes 

in the area’s economical life and tourism since it will make the area easily 

accessible; but at the same time the Croatian seaside will be easily reachable as 

well. Bus transport has the most important role in the public transport of the area 

since there are several small isolated villages. Railway transport is not satisfactory. 

Moreover, there is a great public potential in the beneficial use of Taszár Airport. 

In the Regional Improvement Plan the improvement of the area’s cycle track 
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network is emphasized. Unfortunately, in tourist accommodations the number of 

guests and visitors has fallen; something must be done also in this field. 

 My primary research was to measure the tourist needs of the area. For this, I 

have had 636 questionnaires filled in then I analysed them with SPSS statistic 

program. After the factor and cluster analysis I created five lifestyle and five 

income groups; and proposed them program packs made from the tourist 

attractions of the area. With this I aimed to show that each group can find 

satisfactory service and programs for themselves in the area. During my interviews 

I realized that the following tourist attractions are the most popular in the area: 

cultural and rural attractions, wine and gastronomy. Among active tourism: 

ecotourism, horse riding and cycling, hunting and fishing and golf. 

 The five lifestyle groups I created are the following: Innovator, Lifestyle 

conscious, Price centered, Opinion teller and Family centric. The five income 

groups are the following: Significantly under the average, A little under the 

average, Average, A little over the average, Significantly over the average. I 

analyzed all these groups according to demographic features, travelling habits and 

lifestyle. 

 The consequences of my research are that the sound groups attractable to the 

area are visitors with average or over the average incomes. Moreover, in my 

research I also proved that the attitude of regional development tourism should be 

applied in the area with well-planned improvements and specific aspects; with the 

segmentation of the market and emphasised marketing. In my opinion this area has 

no competitors since the structure of its tourism is specific and mosaic-like.            
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118 

2. WALTER V. (2002): Somogy megye idegenforgalmának adottságai és a 
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1.3. Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent közlemények  

Idegen nyelven 

1. V. WALTER (2004): The possibilities of domestic tourism in Hungary. IX. 

Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, március 25-26. 
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2. ELŐADÁSOK 
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14. RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZ 

 

Walter Virág 1979. január 29-én született Marcaliban. Az általános iskola 

elvégzése után a Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 

idegenforgalmi és vendéglátóipari speciális világbanki osztályában 

érettségizett. 1997-ben felvételt nyert a Kaposvár Egyetem jogelőd 

intézményébe Gazdasági agrármérnök szakra, ahol 2002-ben Terület- és 

Vidékfejlesztési szakirányon szerezte meg diplomáját jó minősítéssel. Egyetemi 

évei alatt befejezte középiskolájában a technikusi képzést és idegenvezető és 

hostess, valamint idegenforgalmi technikusi végzettséget szerzett. Középiskolai 

tanulmányai óta széleskörű turisztikai gyakorlatra tett szert. 1999-ben elnyert 

egy féléves franciaországi ösztöndíjat a Pay-de-la-Loire finanszírozásában, ahol 

három hónapos turisztikai szakmai gyakorlaton és három hónapos oktatáson 

vett részt Saumurben, majd TS+ vizsgát tett az örökségturizmus területére 

specializálódva. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan középfokú 

szoftverüzemeltetői vizsgát tett. 2002 júliusában felvételt nyert a Kaposvári 

Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolába. 2005. 

decemberében abszolválta doktori szigorlatát summa cum laude minősítéssel. 

2002-2005-ig Ph.D. képviselőként működött közre a Kari-, az Egyetemi- és a 

Doktori Tanács munkájában. Jelenleg 1. évfolyamos Agrár-mérnöktanár szakos, 

levelező tagozatos hallgató a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán. 2002 

óta vesz részt a Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék munkájában, - jelenleg 

egyetemi tanársegédként - ahol Üzemgazdaságtan gyakorlatokat és néhány 

előadást tartott. A 2004/2005-ös tanévben átoktatott a Pedagógiai Főiskolai 
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rendelkezik. 
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15. MELLÉKLETEK 
 
1. Melléklet 
 

3.1. A disszertációban előforduló fogalmak jegyzéke 
 
3.1.1. Turizmus 
 
 A turizmusról elsőként a Manilai Nyilatkozatban (1980) tesznek említést, ott, 
azonban még csak általános formában; a hivatalos, ma is elfogadott definíciót az 
1989-es WTO5-IPU6 Hágai Konferencián rögzítik, amely szerint: „A turizmus 
magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad 
helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott 
szolgáltatásokat.” (Péteri, 2003 pp. 28.) 
 A területi tervezés, fejlesztés és finanszírozás szempontjait is figyelembe véve 
a 2.029/1993. (VIII. 23.) Korm. Sz. határozat alapján az idegenforgalom fogalma a 
következőképpen határozható meg: „Turizmusnak számít minden, állandó 
lakóhelyen kívül végzett, nem tartós munkavégzésre irányuló szabadidős 
tevékenység, amelynek keretében a résztvevők különböző szolgáltatásokat vesznek 
igénybe.” (Péteri, 2003 pp. 28.) 
 
3.1.2. Kereskedelmi szálláshely 
 
 „Engedélyben feljogosított, erre a célra épített vagy átalakított és használt 
létesítmény, amely üzletszerűen, egész éven át vagy idény-jelleggel, folyamatos 
napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.” (Központi 
Statisztikai Hivatal, 2004 pp. 473.) 
 

3.1.3. Idegenforgalmi devizabevételek és kiadások 
 
 „Idegenforgalmi devizabevételek: a külföldiek által Magyarországon elköltött 
pénzösszegeknek a nemzetközi fizetési mérlegben megjelenő része (a Magyar 
Nemzeti Bank adatai alapján). 
 Idegenforgalmi devizakiadások: a magyarok által külföldön elköltött 
pénzösszegeknek a nemzetközi fizetési mérlegben megjelenő része (a Magyar 
Nemzeti Bank adatai alapján).” (Központi Statisztikai Hivatal, 2004 pp. 473.) 
   

 

 

 
5 WTO: World Tourism Organization 
6 IPU: Interparlamentáris Unió 
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3.1.4. Területfejlesztés 
 
 A makroszintű területi politika az ország, mint gazdasági tér megváltoztatására 
irányuló elképzeléseket, ezek megvalósítási rendszerét és mechanizmusát foglalja 
egybe. A területfejlesztés, a területrendezés és a településpolitika az előbbi 
részterületei, amelyek kölcsönösen átfedik egymást és összefonódnak egymással 
(Sarudi, 2003). 
 Faragó L. 1994-es megfogalmazása alapján: „A  területfejlesztés az a politika – 
és az a megvalósító mechanizmus -, amely a társadalom térbeli létének 
befolyásolásával kíván hozzájárulni a társadalmi újratermelés (termelés-elosztás, 
csere, fogyasztás) hatékonyságának a növeléséhez.” Faragó, 1994 pp. 23.) 
 Törvényi szabályozását a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény, az azt módosító 1999. évi XCII. törvény és annak újabb 
módosítása, a 2004. LXXV. törvény, valamint az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióról (OTK) szóló 35/1998. (III. 20.) OGY sz. határozat biztosítja (Péteri, 
2003; Magyar Közlöny 2004). 
 
3.1.5. Régió 
 
 „Tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére (a 
fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő 
területfejlesztési egység.” (Magyar Közlöny, 2004 pp. 9132.)  
 
3.1.6. Kistérség 
 
 „A települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 
alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe 
teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a 
területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. 
Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik.” (Magyar 
Közlöny, 2004 pp. 9132.)  
   
3.1.7. Elmaradott térség 
 
 Az a terület nevezhető elmaradott térségnek, ahol a gazdaság értéktermelő 
képessége, infrastrukturális fejlettsége és a társadalmi mutatói jelentősen 
kedvezőtlenebbek az országos átlagnál (Az Igazságügyi Minisztérium és a 
Miniszterelnöki Hivatal, 1996).  
 
 
 
 
 
 



 179 

3.1.8. Kedvezményezett térség  
 
 Az a statisztikai jellemzők alapján meghatározott térség, ahol - az érvényes 
területfejlesztési célok figyelembevételével – a helyi önkormányzatok, illetve azok 
közigazgatási területén tervezett programok és fejlesztések pénzügyi és/vagy 
gazdasági ösztönzőkkel támogathatók (Az Igazságügyi Minisztérium és a 
Miniszterelnöki Hivatal, 1996).  
 
3.1.9. Mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek) 
 
 „Azok a térségek, ahol jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak, illetve a 
mezőgazdasággal foglalkozók aránya a foglalkoztatási szerkezetben, illetve a 
községekben, továbbá a kisvárosokban élő népesség aránya (Az Igazságügyi 
Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal, 1996 pp. 100).  
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2. a) Melléklet: Környezeti kérdések és a turizmus 

 

 

Korszak Környezeti kérdések Turizmus 

1950-es 

évek 

• Élvezet és használat • A tömegturizmus kez-

detei 

1960-as 

évek 

• A társadalmi érzékenység 

megjelenése, tiltakozások 

• Gyors növekedés, fej-

lődés, 

• A környezet elemei, mint 

attrakciók 

1970-es 

évek 

• Az első környezetvédelmi 

törvények, 

• Vizuális-, lég- és vízszeny-

nyezések előtérbe kerülése 

• Növekedés és fejlődés, 

• A marketing szerepe nő, 

• Az első tudományos 

hatásvizsgálatok  

1980-as 

évek 

• A mérgező anyagok köz-

vetlen megjelenése és hatá-

saik: savas esők, globális 

felmelegedés, ózonréteg vé-

konyodása 

• Világméretű üzlet, 

• Technológiai eredmények 

1990-es 

évek 

• Klimatikus változások, 

• Globális hatások, 

• Elsivatagodás, 

• Az erdők kiirtása 

• Ökoturizmus, 

• A fenntartható fejlődés és 

a turizmus 

Forrás: Puczkó, 1999.       

 

 

 

 

 

 



 181 

2. b) Melléklet 

 

A környezetre gyakorolt pozitív hatások: 

• fontos természeti területek védelme, konzerválása, 

• régészeti lelőhelyek, történelmi helyszínek védelme, 

• a környezet minőségi színvonalának növelése, 

• az infrastruktúra fejlesztése, 

• a környezet tisztelete. 

 

A környezetre gyakorolt negatív hatások: 

• vízszennyezés, 

• levegőszennyezés, 

• zajártalom, 

• vizuális károk, 

• szemét, 

• ökológiai problémák, 

• környezeti katasztrófák, 

• régészeti lelőhelyek, történelmi emlékhelyek pusztulása, 

• területfelhasználási problémák.  
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2. c) Melléklet 

 

Társadalmi-gazdasági pozitív hatások: 

• foglalkoztatottság növelése, 

• jövedelmek növelése, 

• életszínvonal növekedése, 

• migráció csökkenése, 

• devizabevételek növekedése, 

• multiplikátor hatás, 

• szakképzettség növekedése, 

• család modernizációja, 

• konvencionalizmus csökkenése, nyitottság növekedése, 

• helyi értékek revitalizálódása, 

• kultúrák találkozása. 

 

Társadalmi-gazdasági negatív hatások: 

• elmaradt gazdasági haszon, 

• gazdasági/foglalkoztatottsági torzulások, 

• emberek közti ellentét, 

• zsúfoltság, 

• kultúra kommercializálódása, 

• negatív viselkedési formák, 

• szociális problémák 

Forrás: Jandala, 1994, 11-20 pp. 
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3. Melléklet: A turizmus és a társadalmi infrastruktúra alapján az EU-27 regionális  

modellje (2002) 

 

 
Jelmagyarázat: 1. fejlett régiók, 2. közepesen fejlett, 3a. nagyon fejletlen régiók, 

3b. fejletlen régiók 

Forrás: Nyáriné, Budvig, 2005. 
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4. Melléklet: Az EU tagországok belföldi és külföldi vendégéjszakáinak változása  

a kereskedelmi szálláshelyeken 2004. január-szeptember (az előző év  

azonos időszakához viszonyítva) (Belgiumról, Görögországról,  

Írországról és Máltáról nem áll rendelkezésre adat) 

 

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Csehország

Dánia

Németország

Észtország

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Luxemburg

Magyarország

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Nagy-Britannia

Forrás: Az Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 
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5. Melléklet: Az Európai Unió költségvetési kiadásainak megoszlása 2000-2006.  

(1999. évi árakon számítva) 

 
 
 
 
 
 

Megnevezés Milliárd euró Megoszlás, % 

Agrárpolitika 

Ebből: vidékfejlesztés 

297,740 

  30,370 

47,7 

  4,9 

Strukturális műveletek 213,010 34,1 

Belső politika   42,050   6,8 

Külső politika   32,950   5,3 

Igazgatás   33,660   5,4 

Tartalék     4,050   0,7 

EU-15 összesen 623,760 

Csatlakozás előtti támogatás     7,280 

Bővítés   58,070 

Összesen 689,110 

100 

Forrás: Szemlér T. alapján saját összeállítás 
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6. Melléklet: Az egyes nemzetgazdasági ágazatok éves átlagos többletei a  

2005-2010. közötti időszakban (az alap-előrejelzés százalékában) 

 

 

 

 

 

Megnevezés GDP-

termelés 

Beruházá-

sok 

Lakossági 

fogyasztás 
Import 

Építőipar 0,09 0,21 0,06 0,06 

Gépipar 0,08 0,22 0,03 0,29 

Pénzügyi 

szolgáltatások 
0,08 0,19 0,05 0,05 

Szálláshely-

szolgáltatás és 

vendéglátás 

0,07 0,16 0,04 0,03 

Forrás: GKI számítás, 2005. 
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7. Melléklet: A Nemzeti Fejlesztési Terv pénzügyi táblázata 2004-2006. (1999-es 

árakon) 

 

 

 

 

 

 

A Strukturális Alapokból nyújtott EU-s támogatások 

Operatív programok 
Millió euró 

Támogatások 

megoszlása, % 

Gazdasági Versenyképesség 409 23,33 

Humán Erőforrás Fejlesztés 418 23,89 

Agrár- és Vidékfejlesztés 318 18,16 

Környezetvédelmi és 

Infrastrukturális 
289 16,48 

Regionális Fejlesztés 314 17,9 

Technikai segítségnyújtás 4 0, 24 

Összesen: 1752 100 

Forrás: Sarudi, 2003. 
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8. Melléklet: A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia forrásai 2005-2013. (2004-es árakon) 

 

 

Millió Ft, 2004-
es árakon EU Hazai társ-

finanszírozás 

Turisztikai 
célelőirányzat 

* 
Regionális** Helyi (ön- 

kormányzati) Magán 

2005     6 896   2 332     9 157   2 000   238 nincs adat 
2006     8 934   3 022   13 000   3 500   308 nincs adat 
2007   26 305   8 898   14 000   7 456   906   73 925 
2008   28 496   9 639   15 000   7 812   982   80 085 
2009   32 881 11 122   15 500   8 200 1 133   92 406 
2010   35 073 11 864   15 700   8 495 1 208   98 566 
2011   35 073 11 864   16 000   9 094 1 208   98 566 
2012   30 689 10 381   16 300   9 766 1 057   86 245 
2013   30 689 10 381   16 524 10 160 1 057   86 245 
Összesen: 235 034 79 501 131 181 66 483 8 096 616 038 
Mindösszesen: 1 136 333 
* Magyar Turizmus Zrt./nemzeti desztináció-menedzsment szervezet működési költségével  
együtt 

  

** 2007-től a regionális desztináció-menedzsment szervezet működési költségével együtt   
Forrás: Magyar Turisztikai Hivatal, 2005. 
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9. Melléklet: A nemzeti és regionális desztináció-menedzsment szervezetek forrásai 2007-2013. (2004-es árakon) 
 
 
Millió Ft, 2004-es árakon MT Zrt.* Turisztikai TC-ből RIB központi forrásból 
2005   5 000 2 000 
2006   8 000 3 500 
Összesen: 13 000 5 500 
* Regionális Marketing Igazgatóságok működési- és marketing költségével együtt 

A Magyar Turizmus Zrt. és a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok pénzügyi forrásai 2005-2006. 
Forrás: Magyar Turisztikai Hivatal, 2005. 
 
 Regionális desztináció-menedzsment szervezetek (rdmsz)*  
Millió Ft, 2004-
es árakon Nemzeti dmsz Központi 

forrásból 
Ifa 

hozzájárulásból Egyéb ** rdmsz összesen: 

2007   9 000   3 500   3 956 0   7 456 
2008 10 000   3 500   4 312 0   7 812 
2009 10 500   3 500   4 700 0   8 200 
2010 10 500   3 500   4 995 0   8 495 
2011 10 000   3 333   5 594 167   9 094 
2012 10 000   3 333   6 266 167   9 766 
2013   9 524   3 333   6 660 167 10 160 
Összesen: 69 524 24 000 36 483 500 60 983 

* Működési költséggel együtt 
** Tagoktól, értékesítésből, stb. 
Forrás: Magyar Turisztikai Hivatal, 2005.
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10. Melléklet: Intézményrendszer. Függőségi viszonyok a turisztikai és a  

kapcsolódó intézmények rendszerében 

 
 

Magánszféra Közszféra

Országos

Régiós

Megyei

Kistérségi, 
települési

Magyar 
Turisztikai 

Hivatal

OGYIB

Társtárcák

KSH

RFTRIBRMI

Megyei Önkormányzatok 
Turisztikai Hivatalai

Tourinform Kistérségek

Települési önkormányzatok

MT Zrt.

OIB

Országos 
szakmai 

szervezetek

Regionális 
szakmai 

szervezetek

C
i
v
i
l

s
z
e
r
v
e
z
e
t
e
k

 
Forrás: A Turizmus Bulletin különszáma alapján saját összeállítás, 2006. 

 

Jelmagyarázat: 

OGYIB: Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottsága 

OIB:  Országos Idegenforgalmi Bizottság 

RIB:  Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

MT Zrt.: Magyar Turizmus Zrt. 

RFT:  Regionális Fejlesztési Tanács 

KSH:  Központi Statisztikai Hivatal 

RMI:  Regionális Marketing Igazgatóság 
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11. Melléklet 
 

KÉRDŐÍV A HÁZTARTÁSOK UTAZÁSI SZOKÁSAINAK 
FELMÉRÉSÉHEZ 

 
Tisztelt Válaszadó! 
 
A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának Vállalatgazdasági Tanszékén zajló 
tudományos vizsgálathoz kéri Walter Virág, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola hallgatója a segítségét. A kérdések az Ön utazási szokásait vizsgálják, 
amelynek eredményét doktori disszertációm elkészítéséhez szeretném felhasználni. 

Válaszait csak a kutatás statisztikai elemzéséhez használjuk fel.  

A kérdőív kitöltése 8 percet vesz igénybe, a válaszadás önkéntes és név nélkül történik. 
 

Bármilyen kérdéssel forduljon hozzám bizalommal a w.virag@freemail.hu e-mail címen! 
 
1. Szokott nyaralni? Kérem, karikázza be a válaszának megfelelő számot! 
  1. Igen   2. Nem   3. Nem válaszolok 
 
2. Kérem, jelölje meg, milyen gyakran nyaral/üdül? 
  1. Ritkábban, mint évente  3. Évente kétszer, háromszor 
  2. Évente egyszer   4. Egyéb:...............................  
 
3. Milyen évszakban üdül? (Több választ is megjelölhet!) 
  1. Nyáron a főszezonban   3. Télen 
  2. Tavasszal vagy ősszel az utószezonban 4. Egyéb:..................... 
 
4. Belföldön vagy külföldön nyaral szívesebben? Kérem, karikázza be a válaszára  

vonatkozó számot és indokolja választását! 
1. Belföldön     

→Belföldön, melyik régiót, térséget részesíti előnyben? Miért azt választja/választaná? 
................................................................................................................................................... 
 

2. Külföldön 
→Külföldön, melyik országba utazik? Kérem, indokolja meg, miért! 
................................................................................................................................................... 

3. Egyéb:..................................... 
 
5. Kérem, karikázza be, hogy milyen csatornán keresztül figyel fel a nyaralási  

helyszín(ek)re! (Több választ is megjelölhet!) 
1. Ismerősök   5. TV reklám, utazási műsorok 

 2. Utazási iroda   6. Internet 
3. Prospektus   7. Véletlenül 
4. Újsághirdetés   8. Egyéb:........................................ 

  
 
 



 192 

6. Kérem, jelölje meg a megfelelő válasz(oka)t, kivel/kikkel nyaral/üdül! 
1. Család   4. Baráti kör 
2. Partner   5. Munkahelyi közösség 
3. Egyedül   6. Egyéb:........................... 

 
7. Utazási irodán keresztül vagy saját szervezésben utazik szívesebben? 

1. Utazási irodán keresztül 2. Saját szervezésben        
3. Egyéb:.................................. 

 
8. Kérem, karikázza be, hogy az egyéni vagy a csoportos utakat kedveli jobban! 
 1. Egyéni  2. Csoportos  3. Egyéb:........................... 
 
9. Kérem, jelölje meg, hogy az aktív vagy a passzív pihenést részesíti előnyben! 
1. Aktív (túrázás, lovaglás stb.) 2. Passzív (strandolás, olvasás stb.)  
3. Egyéb:............................. 
 
10. Kérem, karikázza be, hogy milyen típusú nyaralást kedvel! (Több választ is  

megjelölhet!) 
1. Kulturális körutazás, városnézés  5. Téli síelés 
2. Kirándulás, túrázás a természetben  6. Falusi turizmus 
3. Gyógyüdülés, fürdők, wellness   7. Bor és gasztronómia turizmus 
4. Vízparti nyaralás     8. Egyéb:........................... 

 
11. Utazása(i) során milyen szálláshelye(ke)t vesz igénybe? (Több választ is  

megjelölhet!) 
1. Szálloda ..............csillagos    9. Turistaszállás 
2. Kastély-, kúriaszálloda  10. Kemping 
3. Gyógyszálloda   11. Kollégium/Ifjúsági szálló 
4. Wellness szálloda   12. Magánház, lakás-bérlemény 
5. Panzió, fogadó   13. Vadászház 
6. Lovaspanzió   14. Rokonoknál, barátoknál,  
7. Falusi turizmus keretében  ismerősöknél vendégségben 
8. Saját nyaraló   15. Egyéb:………………………. 

 
12. Kérem, karikázza be, hogy milyen szolgáltatás(oka)t vesz igénybe a nyaralás  

alkalmával a szálláson kívül! (Több választ is megjelölhet!) 
1. Étkezés    8. Múzeum 
2. Fürdő    9. Sportpályák   
3. Masszázs    10. Lovaglás 

   4. Szauna   11. Sportszerek kölcsönzése 
5. Fodrász/Kozmetikus  12. Helyi tömegközlekedés 
6. Szolárium    13. Idegenvezető 
7. Fitness terem   14. Egyéb:......................... 
     15. Egyiket sem 
 

13. Kérem, jelölje meg, hogy milyen közlekedési eszközzel/eszközökkel megy  
nyaralni! (Több választ is megjelölhet!) 

  1. Személygépkocsi  5. Autóbusz 
  2. Motorkerékpár   6. Vonat 
  3. Kerékpár   7. Repülőgép 
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  4. Hajó    8. Egyéb:………………... 
 
14. Kérem, karikázza be, hogy általában mekkora összeget szán a nyaralásra  

fejenként! 
    1. 10.000 -    30.000 Ft   4. 100.000 -150.000 Ft 
    2. 30.000 -    50.000 Ft   5. 150.000 -250.000 Ft 
    3. 50.000 -  100.000 Ft   6. 250.000 Ft felett 
 
15. Kérem, jelölje meg, hogy mennyit költ átlagosan a nyaralás alatt egy nap a 

szállásköltségen kívül (étkezésre, egyéb szolgáltatásokra stb.)! 

            1. 0 - 2.000 Ft    4. 10.000 -20.000 Ft 
    2. 2.000 -   5.000 Ft   5. 20.000 Ft felett 
    3. 5.000 -  10.000 Ft    
       
A 16. kérdéstől nem a turizmussal, hanem életmódjával kapcsolatos kérdések következnek! 

16.  Kérem, jelölje meg iskolai osztályzatoknak megfelelően, hogy mennyire ért egyet a  
következő általános állításokkal! 

5 teljesen egyetért          4 többnyire egyetért          3 egyet is ért meg nem is                       
2 többnyire nem ért egyet       1 egyáltalán nem ért egyet 
 egyáltalán 

nem ért 
egyet 

 teljesen 
egyetért 

Nem 
tudom/Nem 
válaszolok 

 1. Jobban oda kellene figyelni a 
környezetünkre. 

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

 2. Nagyon optimista vagyok a jövőt 
illetően. 

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

 3. Szeretem, ha változatos az életem.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 
 4. Hiszek a családi tradíciókban és 
értékekben. 

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

 5. A baráti körömben én vagyok a 
véleményvezető. 

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

 6. Rendszeresen sportolok.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 
 7. Figyelek az étkezési szokásaimra.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 
 8. Ügyelek arra, hogy egészségesen 
táplálkozzam. 

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

 9. Fontosnak tartom, hogy megkóstoljam 
a helyi   specialitásokat.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

10. Minden vásárlást gondosan 
megtervezek.  

  1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

11. Általában az elsők között próbálom ki 
az új termékeket.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

12. Leginkább minőségi, jól ismert 
termékeket vásárolok.   1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

13. Általában nagyon odafigyelek az 
árakra. 1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

14. A jobb minőségért hajlandó vagyok 
többet fizetni. 1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 

15. Divatos helyekre utazom nyaralni. 1    –    2    –    3    –    4    –    5 0 
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A válaszadó: 
 
1. Neme:  1. Férfi     2. Nő 
 
2. Hány éves Ön?..................... év 

 
3. Kérem, karikázza be, hogy milyennek ítéli saját jövedelmét az átlagoshoz képest? 

1. Jelentősen az átlag alatt 
2. Valamivel az átlag alatt 
3. Átlagos 
4. Valamivel az átlag felett 
5. Jelentősen az átlag felett 

4. A válaszadó legmagasabb befejezett iskolai végzettsége: 
1. Max. 8 általános 
2. Szakmunkásképző 
3. Érettségi 
4. Főiskola, egyetem   

 
Foglalkozása: 
............................................................................................................ 
 
Lakóhelye (település, megye): 
……………………………………………………………………… 
 
 
Köszönöm, hogy válaszaival segítette kutatómunkámat!    
 
 

Walter Virág 
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12. a) Melléklet 
 

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának látogatói kérdőíve 
 

Kedves Látogatónk! 

 

Ezt a kérdőívet a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága állította össze, melynek 

eredményét a múzeumok, emlékhelyek látogatóinak magasabb színvonalú szolgálata 

érdekében kívánja felhasználni. 

Kérjük, válaszával Ön is segítse munkánkat! 

Közreműködését köszönjük! 

 

Kérjük, adja meg az alábbi adatait! 

Neme: nő  férfi 

Életkora: 15 év alatt - 15-18 év - 19-25 év - 26-45 év - 46-65 év - 65 év felett 

Foglalkozása: diák - szellemi - fizikai - nyugdíjas - egyéb……………………. 

Látogatói státusa: turista  - nem turista 

Iskolai végzettsége: általános iskola - középfokú iskola - felsőfokú iskola 

Somogy megyében lakik-e? igen - nem  

                                        Kaposváron 

                                       a megye egyéb településén  

1. Ön szerint fontos-e, hogy egy városnak, megyének legyenek múzeumai?  

igen, feltétlenül   -  nem, felesleges  - nem tudja 

2. Kérjük, indokolja meg válaszát !  

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

3. Milyen gyakran jár Ön Somogy megyében ill. Kaposváron múzeumba?  

évente …….…alkalommal  - évente  - ritkábban  

 

4. Miért jár Ön múzeumba? / többet is jelölhet /  

művelődés  - szórakozás  - családi program  - kellemes időtöltés - kötelező 

program / pl. iskolai óra, tanulmányi kirándulás / - 

egyéb:…………………………………………………… 

5. Melyeket látogatta már az alábbiak közül?  

1. Rippl-Rónai Múzeum állandó és időszaki kiállításai - Kaposvár 
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2. Rippl-Rónai Villa– Kaposvár                                8. Zichy Mihály 

Emlékmúzeum - Zala 

3. Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum                 9. Berzsenyi Dániel 

Emlékmúzeum – Nikla 

4. Fekete István Emlékház – Gölle                        10. Bencés Apátság romjai – 

Kaposszentjakab 

5. Kőzet- és ásványtani Múzeum – Marcali           11. Történelmi Emlékhely- 

Somogyvár 

6. Őskohó Múzeum – Somogyfajsz                       12. József Attila Emlékmúzeum-

Balatonszárszó 

7. Goszthonyi Mária Emlékhely– Bárdudvarnok    13. Kunffy Lajos 

Emlékmúzeum – Somogytúr 

6. A fentiek közül melyikről hallott még? Kérjük, írja le a sorszámát, sorszámait !  

……………………………………………………………………………………… 

7. Honnan értesül egy-egy új kiállításról? / többet is jelölhet /  

Somogyi Hírlap  - plakát - ismerősök  - tv, rádió  -  honlapunk - egyéb: ………….. 

8. Kérjük, értékelje a táblázatban található kategóriákat 1-től 5-ig /5 a legmagasabb/  

annak megfelelően, hogy mennyire fontosak Önnek az egyes kategóriák, és 

mennyire elégedett Ön itt azokkal? 

                                                                     Fontosság        Elégedettség 

Tárlatvezető udvariassága                                   ……………    ……………. 

Teremőr udvariassága                                         ……………     ……………. 

Teremőr felkészültsége                                       ……………     ……………. 

Kiállítások aktualitása                                         ……………     ……………. 

Kiegészítő szolgáltatások                                     ……………    ……………. 

Kiállítóhely/múzeum és környezete tisztasága    ……………    ……………. 

Kiállítóhely/múzeum infrastruktúrája                  ……………    ……………. 

Internetes elérhetőség / honlap /                           ……………    ……………. 

9. Ön szerint miért nem járnak múzeumba mások?  

nem érdekli  - nincs rá ideje  - nem ismer egyet sem  - belépődíj ára 

egyéb ok: ………………………………………………………………………….. 

10. Ön milyen esetben látogatna el többször? / többet is jelölhet /  

érdekes kiállítások  - érdekes programok  - családi rendezvények alacsonyabb ár  - 

jól érzem magam  - egyéb: ……………………………… 
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11. Múzeumainkban milyen kiállítások, programok keltenék fel az Ön figyelmét? / 

többet is jelölhet / 

            magángyűjtemény  - aukció  - külföldi kiállító  - koncert  - előadóest 

            előadássorozat  - találkozó híres emberekkel  - filmvetítés  - gyerekprogram 

            ásatás megtekintése  - restaurálás megtekintése  - preparálás megtekintése 

            múzeumi túra  - könyvbemutató, dedikálás  - vetélkedő  - jeles napok      

megünneplése /pl. farsang, húsvét /, egyéb / ill. javaslat a  

fentiekre:………………………………… 

12. Szívesen segítené-e Ön a Somogy megyei, kaposvári múzeumaink,  

kiállítóhelyeink munkáját? igen  - nem 

13. Ha igen, milyen módon? / többet is jelölhet / 

       propagandaanyag elhelyezése  - emléktárgy készítés  - adomány  - önkéntes  

munka, gyűjtő munka segítése  - kézműves foglalkozás vezetés,  

egyéb:……………………….. 

Segítőszándéka esetén, kérjük, adja meg elérhetőségét: 

Név:………………………………………………. 

Lakcím:………………………………………………….. 

Telefonszám:………………………………………e-

mail:…………………………………………………… 

14. Mivel elégedett leginkább látogatása során? 

………………………………………………………………………………………. 

15. Milyen szolgáltatást hiányolt leginkább látogatásakor? / többet is jelölhet / 

       kávéház  - múzeumi bolt  - ruhatár  - gyermekmegőrző  - akadálymentesítés  

       több információt múzeumainkról  - idegen nyelvű információ  - bélyegző hely  

- audió idegenvezető készülék /  - érintőképernyős információ  - részletesebb  

műtárgyleírás, egyéb:…………………………………………………………… 

16. Mit vásárolna a múzeumi boltban? / többet is jelölhet / 

       katalógus  - emléktárgy  - CD kiállítási anyagainkról  - reklámanyag /pl.  

matrica, képeslap/, kiállított tárgyak másolatai  - térkép  - kiállítási  

anyagainkhoz kapcsolódó kiadványok, ásványok  - belépődíj bérlet  - egyedi  

ajándék, egyéb:………………………. 

  

Köszönjük válaszait, további kellemes időtöltést kívánunk! 

Viszontlátásra! 
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12. b) Melléklet 
 

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának lakossági kérdőíve 
 

Ezt a kérdőívet a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága állította össze, melynek 

eredményét a múzeumok, emlékhelyek látogatóinak magasabb színvonalú szolgálata 

érdekében kívánja felhasználni. 

Kérjük, válaszával Ön is segítse munkánkat! 

Kérjük, adja meg az alábbi adatait! 

Neme: nő  férfi 

Életkora: 15 év alatt, 15-18 év, 19-25 év, 26-45 év ,46-65 év, 65 év felett 

Foglalkozása: diák- szellemi -fizikai- nyugdíjas -egyéb……………………. 

Látogatói státusa: turista- nem turista 

Iskolai végzettsége: általános iskola- középfokú iskola - felsőfokú iskola 

Somogy megyében lakik e ? igen -nem  

                                         Kaposváron 

                                         a megye egyéb településén 

1. Tudja-e, hogy hol van a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum?  

igen--- nem  

2. Ön melyik múzeumban, kiállítóhelyen járt már Somogy megyében?  

1. Rippl-Rónai Múzeum állandó- és időszaki kiállításai - Kaposvár 

2. Rippl-Rónai József Emlékmúzeum – Kaposvár  

3. Zichy Mihály Emlékmúzeum - Zala 

4. Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

5. Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum – Nikla 

6. Fekete István Emlékház – Gölle  

7. Bencés Apátság romjai – Kaposszentjakab 

8. Kőzet- és ásványtani Múzeum – Marcali  

9. Történelmi Emlékhely- Somogyvár 

10. Őskohó Múzeum – Somogyfajsz  

11. József Attila Emlékmúzeum – Balatonszárszó 

12.Goszthonyi Mária Emlékhely– Bárdudvarnok 

13.Kunffy Lajos Emlékmúzeum – Somogytúr 
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3. A fentiek közül melyikről hallott még? / Kérjük, írja ide a sorszámát, sorszámait /  

……………………………………………………………………………… 

4. Milyen gyakran jár Ön múzeumba?  

évente……alkalommal   - évente   -  ritkábban - soha 

5. Miért szokott múzeumba járni? / többet is jelölhet /  

művelődés -szórakozás -családi program - kellemes időtöltés -kötelező program - 

egyéb ok:………………………………………………………… 

6. Honnan értesül egy-egy új kiállításról? / többet is jelölhet /  

Somogyi Hírlap  - plakát - ismerősök  - család  - tv, rádió  - honlapunk 

egyéb:……………………………………………………………. 

7. Kérjük értékelje az alábbi táblázatban található kategóriákat 1-t ől 5-ig /5 a 

legmagasabb/ annak megfelelően, hogy mennyire fontosak Önnek az egyes 

kategóriák, és mennyire elégedett azokkal a Somogy megyei és Kaposvári 

múzeumok tekintetében ?  

                                                          Fontosság / Elégedettség  

Tárlatvezető udvariassága                               ……………      ……………..  

Tárlatvezető felkészültsége                             ……………      ……………..  

Teremőr udvariassága                                     ……………      ……………..  

Teremőr felkészültsége                                   ……………      ……………..  

Kiállítások aktualitása                                     ……………      ……………..  

Kiegészítő szolgáltatások                               ……………       …………...    

Kiállítóhely/múzeum és környezete tisztasága ……………    ……………..  

Kiállítóhely/múzeum infrastruktúrája            ……………       ……………..  

8. Mi az oka annak, ha Ön nem jár múzeumba? 

nem érdekli  - nincs rá ideje -  nem ismer egyet sem - belépő díjak ára 

egyéb ok: …………………………………………………………………... 

9. Ön szerint miért nem járnak múzeumba mások? 

        nem érdekli - nincs rá ideje - nem ismer egyet sem - belépő díjak ára 

        egyéb ok: …………………………………………………………………….. 

10. Milyen esetben látogatna el? 

      érdekes kiállítások - érdekes programok - családi rendezvények - alacsonyabb  

ár - jól érzem magam - egyéb:……………………………………………… 
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11. Milyen kiállítások keltenék fel az Ön figyelmét? / többet is jelölhet /  

magángyűjtemény  - aukció - külföldi kiállító - kuriózumok /pl.emléktárgyak/ - 

népművészeti - kortárs képző- és iparművészeti   - kismesterségeket bemutató  - 

pl.színpadi jelmezek egyéb / ill. javaslat a fentiekre:………………………………. 

12. Milyen programokon vagy családi rendezvényeken venne részt szívesen? / többet 

is jelölhet /  

élménybeszámoló  - aukció - kézműves foglalkozás  - koncert  - előadóest 

előadássorozat  - találkozó híres emberekkel  - filmvetítés  - gyerekprogram - 

ásatás megtekintése  - restaurálás megtekintése  - preparálás megtekintése  - 

könyvbemutató - egyéb / ill. javaslat a fentiekre:…………………………………... 

13. Milyen szolgáltatást hiányol Ön leginkább a múzeumainkban? / többet is jelölhet / 

         büfé  -múzeumi bolt  - ruhatár  - gyermekmegőrző  - akadálymentesítés  

         több információt múzeumainkról  - idegen nyelvű információ  - bélyegző hely 

         audió idegenvezető / készülék /  - érintőképernyős információ  - részletesebb     

 műtárgyleírás - egyéb:………………………………………………………… 

14. Mit vásárolna a múzeumi boltban? / többet is jelölhet / 

      katalógus  - emléktárgy  - CD kiállítási anyagainkról  - reklámanyag /pl.  

matrica, képeslap / kiállított tárgyak másolatai  - térkép  - kiállítási  

anyagainkhoz kapcsolódó kiadványok - ásványok  - belépődíj bérlet –  

egyéb:……………………………………... 

15. Szívesen segítené-e a Somogy megyei múzeumok munkáját? 

igen    -   nem 

16. Ha igen, milyen módon? 

      propagandaanyag elhelyezés  - emléktárgy készítés  - adomány  - önkéntes  

munka - gyűjtő munka segítése   -  kézműves foglalkozás segítése –  

egyéb:………………………. 

Segítőszándéka esetén, kérjük, adja meg elérhetőségét: 

Név:…………………………………….. 

Lakcím:…………………………………. 

Telefonszám:……………………………. 

e-mail:…………………………………... 

  

Köszönjük válaszait! 
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13. Melléklet: Rotated Component Matrix 

 

 

Component  
1 2 3 4 5

ÁLL_12 ,792  ,216
ÁLL_14 ,790  ,133
ÁLL_11 ,523 ,160 ,291 ,282 -,343
ÁLL_9 ,515 ,180  -,129 ,200
ÁLL_7 ,116 ,906 ,132 
ÁLL_8 ,878 ,123 ,111
ÁLL_6 ,593 -,250 ,251 -,158

ÁLL_13 ,760 
ÁLL_10 ,221 ,128 ,757 
ÁLL_3 ,213 ,148 -,412 ,342 ,247
ÁLL_2 ,157  ,744
ÁLL_5 ,119  ,622
ÁLL_1 ,131 -,131 ,762
ÁLL_4 ,115 ,290 ,324 ,569

ÁLL_15 ,392  ,444 -,460
Forrás: Saját adatgyűjtés 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax 

with Kaiser Normalization. 

A Rotation converged in 6 iterations. 

 

Jelmagyarázat: A félkövér betűtípussal jelölt állítások jellemzik az adott csoport 

véleményét. 

 

A 3-as állításnak (dőlt betű) éppen az ellenkezője igaz a csoportra. 

 

Az állítások jegyzéke megtalálható a 11. melléklet 16. pontjában. 

 

 

 

 



 202 

14. Melléklet: Total Variance Explained 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Component Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2,980 19,866 19,866 2,980 19,866 19,866 2,110 14,069 14,069
2 1,672 11,146 31,012 1,672 11,146 31,012 2,083 13,889 27,958
3 1,643 10,954 41,966 1,643 10,954 41,966 1,616 10,774 38,733
4 1,415 9,435 51,401 1,415 9,435 51,401 1,574 10,494 49,227
5 1,078 7,187 58,589 1,078 7,187 58,589 1,404 9,362 58,589
6 ,936 6,240 64,829
7 ,852 5,677 70,506
8 ,791 5,271 75,777
9 ,712 4,744 80,521

10 ,670 4,464 84,985
11 ,589 3,929 88,914
12 ,547 3,644 92,558
13 ,504 3,358 95,916
14 ,409 2,729 98,645
15 ,203 1,355 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Forrás: Saját adatgyűjtés 
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15. Melléklet: A vonzerőre építhető turisztikai terméktípusok 

 

2161
1258

1028
842
831
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498
496

435
315
310
304
289
267
229
229
222
203

158
150
137
136
125
125
97
86
68
59
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14
13
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Kulturális turizmus

Kirándulások, v árostúrák

Természetjárás

Kastély túrák, műemlékturizmus

Falusi turizmus

Vallási turizmus

Horgászás

Magy ar színes mozaik

Oktatási turizmus

Ökoturizmus

Vadászat

Vízi turizmus

Kerékpáros turizmus

Kempingturizmus

Bortúrák

Zenei turizmus

Körutazások

Lov aglás

Üdüléssel kombinált körutazás

Termálturizmus

Gy ógy turizmus

Rokonlátogatás

Gasztronómiai túrák

Fitness-turizmus

Konf erenciák, kongresszusok

Vásárok, kiállítások

Országhatárokon átny úló közös regionális programok

Bev ásárló turizmus

Incentiv e turizmus

Hagy omány os üzleti utazás

Casinoturizmus

db

Forrás: Nemes és Kozma 1998 alapján saját összeállítás 
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16. Melléklet: A kaposvári kistérség települései 

 

1. Alsóbogát,     40. Kőkút, 
2. Baté,     41. Magyaratád, 
3. Bárdudvarnok,    42. Magyaregres, 
4. Bodrog,     43. Mernye, 
5. Bőszénfa,     44. Mezőcsokonya, 
6. Büssü,     45. Mike, 
7. Cserénfa,     46. Mosdós, 
8. Csoma,     47. Nagybajom, 
9. Csombárd,     48. Nagyberki, 
10. Csököly,     49. Orci, 
11. Ecseny,     50. Osztopán, 
12. Edde,     51. Pálmajor, 
13. Felsőmocsolád,    52. Patalom, 
14. Fonó,     53. Patca, 
15. Gadács,     54. Polány, 
16. Gálosfa,     55. Ráksi, 
17. Gige,     56. Rinyakovácsi, 
18. Gölle,     57. Sántos, 
19. Hajmás,     58. Simonfa, 
20. Hedrehely,     59. Somodor, 
21. Hencse,     60. Somogyaszaló, 
22. Hetes,     61. Somogygeszti, 
23. Igal,     62. Somogyjád, 
24. Jákó,     63. Somogysárd, 
25. Juta,     64. Somogyszil, 
26. Kadarkút,     65. Szabadi, 
27. Kaposfő,     66. Szenna, 
28. Kaposgyarmat,    67. Szentbalázs, 
29. Kaposhomok,    68. Szentgáloskér, 
30. Kaposkeresztúr,    69. Szilvásszentmárton, 
31. Kaposmérő,    70. Taszár, 
32. Kaposszerdahely,    71. Újvárfalva, 
33. Kaposújlak,    72. Várda, 
34. Kaposvár,     73. Visnye, 
35. Kazsok,     74. Zimány, 
36. Kercseliget,    75. Zselickisfalud, 
37. Kisasszond,    76. Zselickislak, 
38. Kisgyalán,     77. Zselicszentpál 
39. Kiskorpád, 

Forrás: KSH alapján saját összeállítás  
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17. Melléklet: A kistérségek fejlettségi típusainak meghatározásához a gazdasági- 

társadalmi helyzetüket és fejlődésüket jól jellemző kilenc mutató 

 

 

 

 

 

 

1. Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi jegyzett tőkéje egy lakosra, 

1998 

2. Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy lakosra, 1998 

3. Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy lakosra, 1998/1988 

4. Működő gazdasági szervezetek ezer lakosra jutó száma, 1998 

5. Működő gazdasági szervezetek száma, 1998/1995 

6. Munkanélküliek aránya, 1998 

7. Vándorlási különbözet ezer lakosra jutó száma, 1990-1998 

8. Távbeszélő főállomások ezer lakosra jutó száma, 1990-1998 

9. Személygépkocsik száma ezer lakosra, 1998 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy, Tolna Megyei  

Igazgatóságai, 2000.  
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18. Melléklet: A főkomponens-analízis kommunalitás értékei 

 

 

Sorszám Eredeti változó 

Az eredeti változó és a 

főkomponens 

kapcsolatának erőssége 

1. Népsűrűség 0,777 

2. 60 év feletti lakosság aránya 0,799 

3. 1000 főre jutó élve születések utolsó 5 évi 

átlaga 

0,708 

4. 1000 főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma 0,791 

5. 1000 főre jutó vendégéjszakák száma 0,332 

6. 1000 főre jutó épített lakások utolsó 10 évi 

átlaga 

0,764 

7. 1000 főre jutó egyéni gazdaságok száma 0,433 

8. 1000 főre jutó vállalkozások száma 0,378 

9. 1 főre jutó SZJA 0,473 

10. 1000 főre jutó személygépkocsik száma 0,316 

Forrás: Sarudi és Molnár, 2004. 

 

 

nTx
XXiKFM 1min

⋅
−

= ∑  

ahol: 

KFM = a települések fejlettségét leíró komplex fejlettségi mutató, 

X min = az adott x változó minimális értéke a települések között, 

Xi = az x változó értéke az adott településen, 

Tx = az adott mutató terjedelme (a legnagyobb és legkisebb értékkel rendelkező 

települések különbsége). 

Forrás: Sarudi és Molnár, 2004. 
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19. Melléklet: A kaposvári kistérség kerékpárútjai 

 

 

 

 
Forrás: Kirándulások Kaposváron és környékén 
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20. Melléklet: A 2002 óta megvalósult idegenforgalmi jellegű projektek a kaposvári kistérségben 

 

Megvalósí-
tási hely, 
település 

Elő-
irányzat 

éve 

Támo-
gatási 

csoport 

Pályázó neve Projekt célja Projekt 
kezdete 

Jóváhagyott 
költség (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Bőszénfa 2003 TTF Bőszénfa Községi 

Ömkormányzat 
Jóléti tó kialakítása 2003 18 804 000 8 000 000 

Cserénfa 2004 MEH Cserénfa Község 
Önkormányzata 

Helyi ünnepi rendezvény 
támogatása 

2004 100 000 100 000 

Ecseny 2004 Somogy 
Megyei 

Köz-
gyűlés 

Sportbiz. 

Ecseny Községi 
Önkormányzat 

Magyarország legerősebb 
faluja 

2004 150 000 80 000 

Igal 2004 SZTP-TU Igal 
Önkormányzata 

Igali Fürdő technológiai 
korszerűsítése 

2004 8 520 000 5 000 000 

Kadarkút 2002 IHM Kadarkút 
Ömkormányzat 

Települési portál kialakítása 2002 2 000 000 2 000 000 

Kaposmérő 2003 IHM Kaposmérő 
Önkormányzat 

Honlap készítés 2003 2 500 000 2 000 000  

Kaposmérő 2003 IHM Kaposmérő 
Önkormányzat 

Honlap készítés 2003 2 500 000 2 000 000  

Kaposújlak 2003 IHM Kaposújlak 
Önkormányzata 

Honlap készítés 2003 2 500 000 2 000 000  

Kaposvár 2002 TTF Kaposvár Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskolában 
Tanétterem és Tanszálloda 
építése 

2002 1 221 404 000 1 189 404 000      
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Megvalósí-
tási hely, 
település 

Elő-
irányzat 

éve 

Támo-
gatási 

csoport 

Pályázó neve Projekt célja Projekt 
kezdete 

Jóváhagyott 
költség (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
 

Kaposvár 
2002 TTF Kaposvár MJV. 

Önkormányzata 
Kaposvári Városi Fürdő 
bővítéséhez kapcsolódó 
tervezés és projektkészítés 

2002 28 000 000 14 000 000 

Kaposvár 2003 TTF Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

Fő utca útfelújítása 2003 14 720 000 10 304 000 

Kaposvár 2003 TTF Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 
 

Városi Fürdő uszodai 
medencetér portál cseréje 

2003 5 139 680 3 597 776 

Kaposvár 2003 GAFO Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Somogy megye 
idegenforgalmi 
koncepciójának 
aktualizálása 

2003 1 750 000 1 138 000 

Kaposvár 2003 INFR Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

„Gugyuló Jézus” műemlék 
faszobor restaurálása és 
másolat készítése 

2003 744 800 440 000 

Kaposvár 2004 MEH Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

EU zászlófelvonás 2004 670 000 400 000 

Kaposvár 2004 MEH Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

EU koncert 2004 2 189 000 1 970 000 

Kaposvár 2004 GYISM Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

Ifjúsági és szabadidős 
közösségi programok 

2004 285 750 200 000 

Kaposvár 2002 GM Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

Újév köszöntő 2002 2 000 000 1 000 000 

Kaposvár 2002 GM Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

SZT-TU-12 Deseda tó 
természeti értékeit bemutató 
kiadvány 

2002 1 321 000 660 000 
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Megvalósí-
tási hely, 
település 

Elő-
irányzat 

éve 

Támo-
gatási 

csoport 

Pályázó neve Projekt célja Projekt 
kezdete 

Jóváhagyott 
költség (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Kaposvár 2002 GM Kaposvár MJV. 

Önkormányzata 
SZT-TU-3 
Magángyűjtemények és 
kiállítóhelyek c. kiadvány 

2002 1 053 000 526 000 

Kaposvár 2002 GM Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

SZT-TU-9 Deseda tó 
turisztikai fejlesztési terve 

2002 4 200 000 2 100 000 

Kaposvár 2003 MEH Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

Kirándulások Kaposváron 
és környékén kiadvány 

2003 1 400 000 900 000 

Kaposvár 2003 SMTT Kaposvár MJV. 
Önkormányzata 

Települési összkép javítás 2003 6 941 000 5 000 000 

Kaposvár 2003 DRIB Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Somogy Megye 
Idegenforgalmi 
Koncepciójának 
aktualizálása 

2003 1 750 000 1 138 000 

Kaposvár 2003 Saját erő Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Somogy Megyei Levéltár 
épület rekonstrukció 

2003 2 067 000 000 0 

Kaposvár 2004 MEH Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Csatlakozási ünnepségek 2004 5 000 000 5 000 000 

Kaposvár 2004 NKA/ 
NKÖM 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Programok, emlékkiállítás, 
emlékkonferencia, 
katalógus, emlékkönyv 

2004 3 000 000 2 000 000 

Kaposvár 2005 BM Újvárfalva 
Önkormányzata 

Vis Maior – Városi Fürdő 
termálkút 
meghibásodásának 
elhárítása 

2005 10 163 100 10 163 100 

Patalom 2005 TRFC Patalom Község 
Önkormányzata 
 
 

Rizsfesztivál 2005 2 300 000 1 000 000 
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Megvalósí-
tási hely, 
település 

Elő-
irányzat 

éve 

Támo-
gatási 

csoport 

Pályázó neve Projekt célja Projekt 
kezdete 

Jóváhagyott 
költség (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Somogy 
megye 

2003 GM Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Különleges Asztali Örömök 
VI. rendezvénysorozat 

2003 9 895 000 4 500 000 

Somogy 
megye 

2005 DDRFT Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Különleges Asztali Örömök 
Somogyban VII. 
rendezvény 

2005 5 807 000 3 830 000 

Somogy 
megye 

települései 

2002 Magyar 
Turiszti-

kai 
Hivatal 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Különleges Asztali Örömök 
Somogyban 2002 VI. 
rendezvény 
 

2002 4 000 000 2 000 000 

Taszár 2002 TTF Kaposvár MJV. Taszári repülőtér polgári 
terminál kialakítása 2. ütem, 
szilárd burkolatok 
kialakítása 

2002 250 500 000 190 727 000 

Újvárfalva 2003 TTF Újvárfalva 
Önkormányzata 

Falusi turizmus támogatása 2003 968 573 678 001 

Forrás: Kaposvári ReMeK adatbázis, 2005. 
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21. a) Melléklet: A kaposvári kistérség turisztikai potenciálja, Forrás: KSH, 2005. 
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21. b) Melléklet: Az idegenforgalmi szállásférőhelyek előfordulása, 2004. 

 

 

 
 

Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal T-STAR adatbázisa alapján Vörös  

Ottó szerkesztette, 2005. 
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22. Melléklet: A Városi Fürdő fejlesztésének várható eredményessége 

 

e Ft 

Megnevezés Kiinduló 2003 2004 2005 2006 2007 

I. Értékesítés nettó árbevétele 209 356 221 917 235 232 249 346 259 320 267 100 

III. Egyéb bevételek     2 500     2 675     2 836     2 977     3 096     3 189 

IV. Anyagjellegű ráfordítások   59 000   63 130   66 918   70 264   73 074   75 266 

V. Személyi jellegű ráfordítások   55 485   59 369   62 931   66 078   68 721   70 782 

VI. Értékcsökkenés   47 100   47 100   47 100   47 100   47 100   47 100 

VII. Egyéb ráfordítások     1 500     1 605     1 701     1 786     1 858     1 914 

A. Üzemi tevékenység eredménye (I+III-IV-V-VI-VII)   48 771   53 388   59 418   67 096   71 664   75 227 

B. Pénzügyi műveletek eredménye      -100     -107       -113      -119      -124      -128 

E. Adózás előtti eredmény (A+B)   48 671   53 281   59 304   66 977   71 540   75 099 

Társasági adó     8 761     9 591   10 675   12 056   12 877   13 518 

G. Mérleg szerinti eredmény (E-adó)    39 910   43 691   48 629   54 921   58 663   61 581 

Cash Flow (G+amortizáció)   87 010   90 791   95 729 102 021 105 763 108 681 

Hozzáadott érték (I-IV-VI) 103 256 111 687 121 215 131 983 139 146 144 733 

Forrás: Városi Fürdő fejlesztésének Megvalósíthatósági Tanulmánya 
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23. Melléklet: VII. Különleges Asztali Örömök Somogyban 2005. 

 
Sorsz Időpont Esemény megnevezése Település Házigazda 

1. április 2. Pálinkafesztivál Magyaratád Takács János 
2. május 28. Megyei Vadásznap – 

Reneszánsz vadászati 
gasztrofesztivál 

Szőcsénypuszta Dr. Diviánszky 
János 

3. június 4. Honfoglalás kori ételek sütő- és 
főzőversenye 

Szőlősgyörök Fábián Istvánné 

4. június 5. Palacsintáskirály-választás Nagyatád Ormai István 
5. június 11. Nyársonsült falatkák Kadarkút Verkman 

József 
6. június 18. Nemzetiségek sütő- és 

főzőversenye 
(horvát, lengyel, orosz, sváb, 
cigány) 

Ecseny Máj Péter 

7. június 25. Sütifesztivál Som Lenkey Tibor 
8. július 2. Krumplis fesztivál Mernye Takács István 
9. július 9. Kalácskarnevál Csokonyavisonta Csik László 

10. július 10. Szárnyas ételek sütő- és 
főzőversenye 

Miklósi Müller Miklós 

11. július 
11/12. 

Somogy Bora választás Szőlőskislak - 

12. július 16. Csülökparádé Nemesvid Dr. Árvai Tibor 
13. július 23 Balatoni halászléfőző verseny Balatonboglár Dr. Kovács 

Miklós 
14. július 24. Rétesfesztivál Mesztegnyő Nemes László 
15. július 30. Prósza-parádé Segesd Dr. Mohr 

Tamás 
16. augusztus 

4. 
Turizmusbarát 
Polgármesterek Napja 

Nagyszakácsi Kövér István 
Attila 

17. augusztus 
5-6-7. 

Királyi Szakácsok Nyomdokán Nagyszakácsi Császár Bíró 
János 

18. augusztus 
13. 

Babparádé Babócsa Késmárki Tibor 

19. augusztus 
14. 

Rizsfesztivál Patalom Keszler Ferenc 

20. augusztus 
27. 

Vadétkek sütő- és főzőversenye Balatonendréd Péter István 

21. augusztus 
28. 

Kenyér és langalló fesztivál Nagybajom Horváth Gábor 

22. szeptember 
3. 

Buncekfesztivál és 
káposztaétkek 

Tarany Somosi József 

23. szeptember 
10. 

Halétkek sütő- és főzőversenye Háromfa Papp Jánosné 

24. szeptember 
17. 

Csuszafesztivál Csurgó Bihariné 
Asbóth Emőke 
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 Időpont Esemény megnevezése Település Házigazda 
25. szeptember 

17. 
Dráva-menti Kulturális és 
Gasztronómiai Találkozó 
(magyar-horvát-cigány-német) 

Barcs Feigli Ferenc 

26. szeptember 
18. 

Diófesztivál Lengyeltóti Papszt Lajos 

27. szeptember 
24. 

Nemzetközi főzőverseny Bőszénfa Nyitrai István 

28. szeptember 
24. 

Tüzes lecsó Bőszénfa Nyitrai István 

29. október 2. Prézliparádé Zamárdi Kiss Jenőné 
30. október 8-

9. 
Töklámpás fesztivál Szőlőskislak Szalai Tünde 

31. október 15. Gálaest Kaposvár Frank Dezső 
 
EGYÉB TURISZTIKAI PROGRAMOK 

1. február 12-
14. 

Turisztikai Kiállítás és Vásár Kaposvár Dr. Kelemen 
László 

2. március 
17-20. 

Kaposvár Tavaszi Nemzetközi 
Vásár 

Kaposvár Domján Tamás 

3. július 9. Aratófesztivál Orci Szlávik József 
4. július 30. Kovács-találkozó Vése Bertók László 
5. szeptember 

eleje 
Alpoktól az Adriáig Kiállítás és 
Vásár 

Kaposvár Dr. Kelemen 
László 

Forrás: Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség 

 

Jelmagyarázat: 

Félkövér: kiemelt jelentőségű rendezvények 

Félkövér, dőlt: kaposvári kistérségben megrendezett események  
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24. Melléklet: A kaposvári kistérség SWOT-analízise  
 

Erősségek 
- Egyedülálló táji-természeti adottságok, 
- A kistérség gazdag turisztikai vonzerőkben, 
- Az attrakciókat felfűző úthálózat, kerékpárút a térségben, 
- Kialakult és jelzett zselici túraútvonalak, 
- Több évtizedes hagyományra épülő vadászturizmus és vadászházak, 
- Falusi turizmus folyamatos fejlődése, 
- Személyi és vendéglátó-ipari szolgáltatások bővülése, 
- Polgári repülőterek (Kaposújak, Taszár), 
- Önszerveződő szervezetek, hagyományőrző körök jelenléte, 
- Erős helyi identitástudat, 
- Innovációs bázis kiépítése: Bányai Panoráma Egyesület, 
- Kaposvár közelsége, foglalkoztatási és gazdasági lehetőségei, 
- Viszonylag kedvező árszínvonal, jó ár/érték arány, 
- Jó közrend és közbiztonság.   
 

Gyengeségek 
- A falvakban magas munkanélküliség, 
- A települések közti átjárhatóság hiánya, a települések 

viszonylagos elzártsága, 
- A népesség korösszetétele romlik, 
- A gazdaságilag aktív népesség aránya alacsony, 
- A feldolgozóipari fejlesztésekhez szükséges képzettség hiánya, 

a korszerű technológiák hiánya, 
- A kistérségben nincs a vendégfogadásnak szervezete, 

marketingje (a piaci és marketing ismeretek alacsony 
szintje), 

- Hiányzik az image kialakítása, 
- A turisztikai értékek csak szűk körben ismertek, 
- Az éjszakai szórakozóhelyek szinte teljes hiánya a 20-30 éves 

korosztály számára (zenés, táncos szórakozóhelyek), 
- Az infrastrukturális ellátottság általában gyenge, 
- A szervezett és ellenőrzött szennyvízelvezetés nem megoldott, 
- Szakemberek hiánya, az értelmiségiek alacsony szintje, 
- Hiányzik a turisztikai önszerveződés, 
- Nem kedvező a befektetőket vonzó gazdasági „klíma”,  
- A nagykereskedők, hipermarketek megjelenése miatt több 

kisebb bolt és vállalkozás megszűnt (helyi érdekeket 
sértő nagy beruházások), 

- A megye és a város érdekei nem mindig azonosak, 
- A szakmai és nemzetközi kapcsolatok általában csak 

protokolláris szinten maradnak. 
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Lehetőségek 
- Összefogás a kistérség fejlesztésére, érdekeinek hatékonyabb 

megjelenítésére, szorosabb gazdasági együttműködés létrejötte, 
- Befektetés-ösztönző kistérségi gazdasági környezet kialakítása, 
- Az információs kapcsolatok kiépítése a mikrotérségek és a települések 

között, 
- Regionális, megyei és kistérségi együttműködés támogatása, 
- A hazai és az EU-s pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználása, 
- Munkahelyteremtő támogatások, ágazati támogatások rendszere, 
- A táji-természeti adottságok jobb kihasználása, a környezet megóvása, 
- Szennyvíz- és hulladékkezelést támogató kormányzati politika, 
- Az agrárstruktúra korszerűsítése, termelési szerkezetváltás, a  
- biogazdálkodás szélesebb körű alkalmazása és a helyi ökológiai 

adottságokhoz igazodó speciális növénykultúrák termesztése 
(például: gyógynövények), 

- A kistérségben kiemelt alapanyagok feldolgozottsági szintjének 
emelése, 

- Az emberi erőforrások fejlesztése, a képzettség növelése, 
- A kistérségi marketing fejlesztése, egységes regionális 

marketingstratégia kialakítása, 
- A turizmus fejlesztése, 
- Piacképes turisztikai termékek kialakítása, 
- Esély a belföldi turizmus növelésére, 
- Külföldi kapcsolatok kiépítése, erősítése, 
- Kaposváron, mint iskolavárosban a diákok visszatérő vendégekké 

formálása, 
- A lakossági identitástudat növelése, 
- Széles körű reklám, a programok szélesebb körben való 

megismertetése, 
- A Balaton-part közelsége. 

Veszélyek 
- A fejlesztési források esetlegessége, bizonytalansága, 
- A külső gazdasági, piaci szervezetek egyoldalú erőfölénye, 
- A térség gyenge gazdasági pozíciói, tőkehiány, a tőkebeáramlás 

lassú, 
- A kistérség hagyományos termékeinek piacvesztése folyamatos, 
- A fejlődéssel a környezetszennyezés megjelenése, 
- A kistermelő ágazatok dominanciája a térségben, 
- A települések szűkös bevételi forrásai, 
- A népességmegtartó erő romlása, 
- A fiatalok és az értelmiségiek eláramlása a kistérségből, 
- A szemléletváltás, a gondolkodásmód megváltoztatásának 

lassúsága, 
- A kereskedelmi egységek, vállalkozások sokszínűsége megszűnik, 

kínálatuk homogenizálódik, 
- A minőségi turizmus fejlesztéséhez még fejleszteni kell az 

adottságokat, 
- A kistérség nem jelenik meg a külföldnek szánt turisztikai 

kínálatban, 
- Az értékek önmagukban nem jelentenek vonzerőt, és mivel nincs 

propagandájuk, kiegészítő programok sem épülnek rájuk. 
- Hiányoznak a komplett turisztikai programcsomagok. 

Forrás: A Zselica Szövetség alapján saját összeállítás 
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25. Melléklet: Marketingkommunikációs eszközök a turizmusban 

 

Megnevezés van készül kell 
Papír alapúak 
Útikönyvek 
Vonattal Magyarországon X   
Vendégváró – Látnivalók Somogy megyében X   
Százszorszép Somogy X   
Kaposvár és környéke (3 nyelvű) X   
Kiadványok 
országos 
Magyarország lépésről lépésre (4 nyelvű) X   
Világörökségek (5 nyelvű) X   
Magyarország image (2 nyelvű) X   
Magyarország leporelló (16 nyelvű) X   
Magyarország – Budapest - Balaton térkép (3 nyelvű) X   
Nemzeti parkok (3 nyelvű) X   
Gyógy + wellness ajánlatok 2006 (3 nyelvű) X   
Kultúra (6 nyelvű) X   
Pannónia (5 nyelvű) X   
Bor és gasztronómia (2 nyelvű) X   
Vasutazó Magazin  X   
Eseménynaptár 2006 (3 nyelvű) X   
Ifjúsági szálláskatalógus (3 nyelvű) X   
Lovas szolgáltatók, lovasiskolák (4 nyelvű) X   
régiós 
Falusi vendégfogadók X   
Hétvégi kirándulások X   
Élő hagyományok X   
Kempingek X   
Horgászvizeink X   
Bortúrák X   
Fesztiválok X   
Gasztronómiai kalauz X   
Ökoturisztikai térkép X   
Turisztikai térkép X   
Szálláskatalógus   X 
megyei 
Hagyományőrző települések Somogyban X   
Múzeumok és kiállítóhelyek Somogyban X   
Falusi vendéglátás Somogyban X   
Somogy prospektus X   
Somogyi falusi szálláshelyek X   
Bringával Somogyban X   
Somogyi gasztronómiai kalauz X   
Somogyi farsangoló  X  
Szálláskatalógus   X 
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Megnevezés van készül kell 
Éves programfüzet   X 
kistérségi 
Kaposvári Városi Fürdő (3 nyelvű) X   
Deseda-tó (3 nyelvű) X   
Szentjakabi romok (3 nyelvű)   X 
Múzeumok és kiállítóhelyek (3 nyelvű)   X 
Vaszary emlékház   X 
Kaposvárt bemutató összefoglaló kiadvány X   
Éves programfüzet   X 
Szálláskatalógus (3 nyelvű)   X 
Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény (3 nyelvű)   X 
Térkép 
Magyarország térkép gyerekeknek (6 nyelvű) X   
Megyei X   
Megyei turisztikai térkép (ingyenes) X   
Városi X   
Városi turisztikai térkép (ingyenes) X   
Régiós turisztikai térkép X   
Elektronikus formátumúak 
Honlap 
Dél-Dunántúli régió X   
Somogy megye X   
Kaposvár város X   
Tourinform Kaposvár   X 
CD X   
Bemutatkozó videofilm – Ezerarcú Somogy II. X   
Bemutatkozó videofilm Kaposvár   X 
Bemutatkozó DVD  - Felénk szalad Somogy X   
Bemutatkozó DVD Kaposvár   X 

Forrás: Tancsik, 2004 alapján saját összeállítás 

 

A Tourinform Iroda a kiadványok költségeit három forrásból finanszírozza: 

• önkormányzati forrás, 

• Magyar Turizmus Rt. pályázati forrás, 

• Somogy megye idegenforgalmi pályázati forrás. 
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26. melléklet 

 
ÁRAK 

 
Golfturizmus (2005) 

Szállás € Ft 
Szoba/éj 70 17.000 
Szoba a kastélyban/éj 90 22.000 
Lakosztály/éj 130 32.000 
Egyágyas felár/éj 20 5.000 
Gyerek 12 év alatt/éj 10 2.500 
Programcsomag/fő (reggelivel és vacsorával) € Ft 
7 napos csomag 6 golfjátékkal 560-700 140.000-175.000 
5 napos csomag 4 golfjátékkal 400-500 100.000-125.000 
3 napos csomag 2 golfjátékkal 240-300 60.000-75.000 
Egyágyas felár/fő/éj 20 5.000 
Golfjáték € Ft 
9 lyukú pályán 35 8.500 
18 lyukú pályán 55 13.500 
Szállóvendégeknek 45 11.250 
Felszerelés € Ft 
Cipő 8 2.000 
Golfautó 6 1.500 
Ütőszett  10 2.500 
Labdák 4 1.000 
Egyéb szolgáltatások € Ft 
Teniszpálya/óra 10 2.500 
Konferenciaterem/nap 60 15.000 
Szauna és jacuzzi/óra 15 3.750 
Masszázs és szépségterápia Megegyezés szerint 

Forrás: Hencsei Golfcentrum, 2005. 

 

Lovas turizmus (2005) 
Szolgáltatás megnevezése Mértékegység Ár 
Lovagoltatás futószáron Ft/óra 1.500 
Lovagoltatás osztályban Ft/óra 1.500 
Tereplovaglás Ft/óra 2.500 
Hintózás Ft/óra/hintó 5.000 
Lovas szánkózás Ft/óra/szán 5.000 
Túralovaglás Ft/fő/nap 8.000 
Lovas napközi Ft/fő/nap 2.500 
Lovas tábor Ft/fő/nap 5.000 
Betyár est Ft/fő 2.500 
Lovas bemutatók Ft 30.000-75.000 

Forrás: Dél-Dunántúl minősített lovasturisztikai ajánlatai 
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Vadászturizmus (2005) 

Vadászház neve Szállás 
reggelivel Ft/fő 

Félpanzió Ft/fő Teljes panzió 
Ft/fő 

Kardosfa 8.625 12.075 15.525 
Ellátás szállás igénybevétele nélkül Ft/fő 
Reggeli 2.013 
Ebéd, vacsora 3.450 
Terepi közlekedés Ft/km Ft/óra 
Terepjáró vadászathoz 200 - 
Fogat, szán vadászathoz - 3.000 
Trófeakikészítés Ft/db 
Muflon, bika, dámbika 3.000 
Őzbak 1.500 
Kan, koca 1.250 
Vadbőr (nyers, sózott állapotban) Ft 
Őzbőr 5.750 
Szarvasbőr 9.200 
Dámbőr, muflonbőr 8.050 
Vaddisznóbőr 11.500 

A trófeabírálati díj az elejtőt terheli a Megyei Trófeabíráló Bizottság díjtételei 
szerint.  
Forrás: SEFAG Rt., 2005. 
 
Horgászturizmus (2006) 

Megnevezés Ft 
Éves parti jegy 18.000 
Parti napi jegy 1.800 
Csónakos éves jegy (saját csónakból) 25.000 
Csónakos napi jegy 2.500 
Ifjúsági éves jegy (14-18 év) 8.500 
Gyermek éves jegy (14 év alatt) 1.000 

Forrás: Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége, 2006. 
 
Rurális turizmus (2005) 

Szolgáltatás megnevezése Mértékegység Ár 
Szállás falusi szállásadónál Ft/fő/éj 2.500 
Reggeli Ft/fő 600 
Vacsora Ft/fő 1.000 
Szállás turistaházban ágyneműhuzat nélkül Ft/fő/éj 1.200 
Szállás turistaházban ágyneművel Ft/fő/éj 1.450 

Forrás: Miszlang Á., és Katica tanya, 2006. 
 
Gasztronómiaturizmus (2006) 

A Különleges Asztali Örömök Somogyban rendezvénysorozatra a belépés díjtalan. 


