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Előszó  

 

a „Folytatás vagy újrakezdés a turizmusban” 
 

XII. Nemzetközi Turizmus Konferencia tanulmánykötetéhez.  
 

 

Kedves Olvasó, Tisztelt Érdeklődő!   
 

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának Turizmus 

Tanszéke minden évben megrendezi nemzetközi turizmus konferenciáját, amelyet a 

koronavírus helyzet következtében, a biztonsági előírásokat is figyelembe véve, 2021. 

novemberében online módon lehetett megtartani. 

A XII. Nemzetközi Turizmus Konferencián elhangzott előadások után, a határidőre 

beérkezett tanulmányok lektorálására került sor, majd a lektorok javaslatai alapján a 

módosított tanulmányok közül a szerkesztő bizottság 20 tanulmányt fogadott el, 

amelyek megjelennek a konferencia tanulmánykötetében. 

A tanulmányok ezúttal is sokszínűek, számos érdekes nézőpontból közelítik a 

feldolgozott témákat a turizmus területéről, így hasznos és tanulságos publikációkkal 

gazdagítják a turizmus folyamatosan bővülő szakirodalmát.  

   Köszönjük szépen a támogatást Dr. Dézsi Csaba András polgármester úrnak, Győr 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, a Duna Takaréknak, a Széchenyi 

István Egyetem vezetésének, valamint minden dolgozójának, akik elősegítették a  

konferencia megszervezését és lebonyolítását, és a tanulmánykötet megjelenését.  

Kiemelt jelentőséggel köszönjük szerzőinknek a színvonalas tanulmányokat, nélkülük 

nem jöhetett volna létre a tanulmánykötet.  

 

 
A konferencia szervezői, a tanulmánykötet szerkesztői,  

a Széchenyi István Egyetem 

 Turizmus Tanszékének munkatársai.  
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Fejlesztések, avagy covid- tűzoltás turizmus módra  

3 vidéki város tekintetében 

 

Fire fighting contra covid with tourism investments  

in 3 Hungarian cities 

 

Darabos Ferenc1- Horváth Ágnes2 

 

Absztrakt 

 

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma országosan a 2019-es 31,5 millióról 2020-ban 13,7 

millióra esett vissza (ksh.hu 2021.10.20), ami hatalmas érvágás volt az ország 428 ezer főt (ksh.hu 

2021.10.21) foglalkoztató iparágnak. Ez a visszaesési folyamat Budapestet érintette a legsúlyosabban; 

és a kérdés, hogy vidék milyen mértékben szenvedte meg.  

Tanulmány célja, hogy 3 vidéki város összehasonlításával azt vizsgálja, hogy milyen hatásai voltak 

Győr, Szeged és Nyíregyháza tekintetében COVID járványnak. Összevetésre került 2019, ami a járvány 

előtti állapot és 2020. A kutatás célja volt, hogy felderítse milyen turisztikai fejlesztések jöttek létre a 

vizsgált településeken. 

Kulcsszavak: belföldi turizmus, COVID 19, turizmusfejlesztések, desztináció, élményközpontú 

márkaépítés  

 

Abstract 

 

Nights spent in touristic accommodation establishments dropped from 31, 5 million (2019) to 13, 7 

million (2020), which was a great loss for the area which employed 428 thousand people. This dropping 

was in Budapest the worst, the questions is how serious it was outside of the capital. 

The aim of this study is to investigate the effect of the pandemic of COVID, involving 3 Hungarian 

cities, Győr, Szeged and Nyíregyháza. Comparison was made between 2019, which was prior COVID 

and 2020, during COVID. The idea of the research was to see what kinds of investments were made in 

the cities investigated.  

Keywords: internal tourism, COVID-19, tourism investments, destination, experience based brand 

strategy 

 

 

 

                                                           
1 Dr. Darabos Ferenc, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, darabos.ferenc@sze.hu  
2 Horváth Ágnes, PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, agneshorvath2028@gmail.com 

mailto:darabos.ferenc@sze.hu
mailto:agneshorvath2028@gmail.com
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BEVEZETÉS 

 

Publikációnkban azt elemeztük, hogy milyen fejlesztések segítik a belföldi, vagy a nemzetközi 

turizmus fellendülését a COVID előtt, alatt és után? Milyen trendek lépnek fel a COVID előtti 

és utáni időszakban? Az általunk vizsgált városok: elsősorban Győr, összevetve 

Nyíregyházával és Szegeddel. 

2019-ben Magyarország még soha nem látott turistalátogatást realizált. Budapesten 16 millió 

látogató fordult meg a budapesti reptéren. A külföldiek átlagos tartózkodási ideje 2-3 nap volt. 

Az utazások száma országosan 2010 óta 40 millióról 61,4 millióra nőtt (ksh.hu 2021.10.21). 

Ezt az állapotot amúgy is nehéz volt fenntartani, de a Turizmus Stratégia 2030 célja, a 

márkafejlesztés, hogy Budapest kitörjön a city break imázsból, hogy a vidék márkaépítésbe 

kezdjen, hogy az Európai Turisztikai Bizottság stratégiájával összhangban élményközpontú 

desztinációk jöjjenek létre jó úton haladt.  

Az önmagában sok, kihívásokkal teli helyzetre jött egy még nagyobb kihívásokkal 

rendelkező szituáció: COVID-19-nek hívják. A COVID-19 járványválság gazdasági 

szempontból az egyik legsúlyosabb csapást a gazdasági ágazatok közül a turizmusra mérte 

(Turizmus2.0). A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma országosan a 2019-es 31,5 

millióról 2020-ban 13,7 millióra esett vissza, ami hatalmas érvágás volt az ország 428 ezer főt 

foglalkoztató iparágnak (ksh.hu, 2021.10.21.). Ez a visszaesési folyamat Budapestet érintette a 

legsúlyosabban; és a kérdés, hogy vidék milyen mértékben szenvedte ezt meg.  

 

1. A VÁROSI TURIZMUS ELHELYEZKEDÉSE A TURIZMUS 

RENDSZERÉBEN 

 

   A városi turizmus fontossága már a 17. században körül kibontakozott, amikor a fiatal 

nemesek a „Grand Tour” keretében 3 évig látogatták Európa kulturális helyszíneit (Lengyel 

2004).   

Napjainkban pedig még nagyobb teret nyert, mert az európai lakosság 70%-a városokban él, 

rutinosan mozog a város kínálta lehetőségekben, gyakorlott fogyasztó. Előszeretettel keresi fel 

a számára sokrétű kínálatot tartalmazó helyet, azonban motivációja nehezebben definiálható, 

mint például az egészségturizmus tekintetében. Ennek számos oka lehet, például az, hogy 

nemcsak egy, hanem többfajta motivációval is rendelkezik. (Michalkó et al., 2011) 

Elsődlegesen a kulturális, incentív és konferenciaturizmust tekinthetjük városi turizmusnak 

(Michalkó 1999), de kiegészítésként más is hozzájárulhat például konferencia esetén a város 

megtekintése. Itt jegyezzük, meg hogy ismerünk tradicionális fürdőkultúrára építő városokat is. 

A turisztikai termék egy olyan szolgáltatáshalmaz, amelynek célja a turista szükségleteinek 

teljes kielégítése (Lengyel 2004). A városokban ez sokszor sokrétűbben jelenik meg és szorosan 

összefonódik a helyi közösség szükségleteivel. 

Az alábbi ábra a többnapos belföldi utazásokon eltöltött időt szemlélteti a felállított motivációs 

csoportok szerint. Az ábrán látható a városnézést is tartalmazó turisztikai aktivitások kimagasló 

szerepe a többnapos belföldi utazások terén. 
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1. ábra: Többnapos belföldi utazásokon eltöltött idő fő motiváció szerint 

 

Forrás: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html#alakossgbelflditurisztikaiutazsai 

 

 

2. A TURIZMUS ÁTÉRTÉKELŐDÉSE A COVID IDEJE ALATT ÉS A COVID 

UTÁNI IDŐSZAKBAN 

 

A Magyar Turisztikai ügynökség, ahogy az Európai Turizmus Bizottság is azonnal kész volt a 

covid generálta változások ellensúlyozására a helyzet adta megfelelő stratégiával. Európai 

szinten az „OpenUpToEurope” (ETC) és a „We are Europe” (ETC) kampány arra törekedett, 

hogy az európai emberek újra utazzanak, a magyarországi turizmus nagy részét azonban a 

belföldiek teszik ki. Ennek figyelembevételével fogalmaztuk meg a kutatási kérdéseinket. 

A Turizmus 2.0 stratégia általunk vizsgált részére a következő meghatározások érvényesek:  

Az egészség és higiénia jelentősen felértékelődött a járvány következményeként, tehát azok a 

desztinációk, ahol jobban megtartható a távolságtartás, keresettebbek lehetnek. Ebben a 

vidéknek, az általunk vizsgált városoknak van jelentősége, felértékelődnek a szabadidő- és 

sport turizmus, vagy a szabadtéri kulturális turizmus lehetőségek.  

A járvány következtében az emberek félelme a légi utazás iránt felerősödött. A visszaeső légi 

forgalom a károsanyag kibocsájtás csökkenésével járt, ami azonban kedvezően befolyásolta a 

globális éghajlatváltozás negatív tendenciáit. Egyúttal határlezárástól függően a környező 

országok beutazó turizmusa, valamint a belföldi turizmus nagyobb szerepet kapott. 

A jövőben a digitalizáció, a hatékony működés, másrészt a különböző szolgáltatások 

összekapcsolása a cél, ezzel a partnerség még szorosabbra fűzhető. Ehhez hozzájárul még a 

fenti stratégia azon eleme, hogy az értékesítés jelentősége is megnő, aminek fontos eszközei a 

jól átlátható és jól megszerkesztett digitális platformok. 

 

 

 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html#alakossgbelflditurisztikaiutazsai
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3. MÓDSZERTAN 

 

A tanulmány elkészítésekor 3 olyan települést (Győr, Szeged, Nyíregyháza) választottunk, 

amik hasonló turisztikai termékeket képviselnek. Az általunk választott városoknál figyelembe 

vettük a lakosság számát és azt, hogy turisztikai kínálatában mindenképp legyenek 

kapcsolódási pontok. Kutatási kérdéseinket a következőképpen fogalmaztuk meg: 

 Hogyan változott a Győr, Szeged, Nyíregyháza települések turizmusa 2017-2019, a 

COVID előtt? 

 Hogyan változott a vizsgált települések turizmusa 2020-ban, a COVID alatt? 

 Hogyan változott a vizsgált települések kereslete egymáshoz képest ugyanebben az 

időszakban?  

 Mely turisztikai beruházások szolgálták-e a turizmus fejlődését a vizsgált 

településeken? 

 Először megvizsgáltuk a városok keresletét. Ezt szekunder adatok gyűjtésével és saját 

szerkesztésű táblázatokkal dolgoztuk fel, rámutatva arra, hogyan reagáltak a külföldi és belföldi 

turisták a COVID okozta változásokra, szigorításokra. A kutatás második részében 

összegyűjtöttük azokat a fejlesztéseket, amik közvetlen vagy közvetve segíteni tudnak a 

kialakult COVID okozta károk enyhítésére. A vizsgált városok, Nyíregyháza, Győr és Szeged 

mindhárom megyeszékhely és lakossága 120000- 160000 közé esik. Mindhárom település 

turisztikai kínálatába beletartozik az állatkert, a fürdő, a kultúra és sport.  

A vizsgált mutatók tekintetében összevetettük 2017-2020 közötti változásokat 

visszaeséseket. Górcső alá vettük a városok vendégszámát, és a vendégéjszakák számát. A 

következő lépésben szétválasztottuk külföldi és belföldi vendégéjszakákat, ennek a COVID 

okozta határlezárásoknál nagy szerepe van. Utolsó statisztikai elemzésünkben a kül- és belföldi 

tartózkodási idő szerepeltek. 

 Primer kutatásban interjút készítettünk és adatokat elemeztünk a nyíregyházi Sóstó- és 

Gyógyfürdőktől  

 Interjút készítettünk Rózsavölgyi Lászlóval, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai 

Bizottság elnökével  

 Interjút készítettünk Vörös Bernadettel, Győr város turisztikai referensével 

 Interjút készítettünk Tatár Anikóval, a nyíregyházi TDM szervezet Front Office 

Menedzserével 

A szegedi turisztikai referenssel külső okok miatt nem tudtunk interjút készíteni, így legtöbb 

szegedi adatunk szekunder forrásokból tevődik össze. 

 

4. A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK KERESLETELEMZÉSE 

 

4.1. A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK VENDÉGFORGALMNÁNAK ÖSSZEVETÉSE 

2017-2020.  

A KSH vonatkozó adatai alapján 2017-ben Győr, Szeged és Nyíregyháza volt a sorrend a 

vendégéjszakák rangsorában. Az első két település azonos nagyságrendet képvisel (400 000 

vendégéjszaka, + 2000 Győr), Nyíregyháza teljesítménye kevesebb, mint fele az előző kettő 

teljesítményének (2. Ábra).  

2017-ben a vendégszám vonatkozásában hasonló a helyzet a három település egymáshoz 

viszonyított aránya tekintetében, azonban Szeged áll az első helyen (200 000 fős nagyságrend 

mellett). A különbség Győrhöz azonban jelentősebb, mint a vendégéjszakák terén (+18 000 fős 
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nagyságrend Szeged javára). Nyíregyháza kiadta a Sóstó- Gyógyfürdők (Tófürdő, a Fürdőház, 

a Júlia Fürdő és az Élményfürdő és Parkfürdő) éves vendégforgalmi adatait 2017-2021-ig. 

Ezekből megállapítható, hogy a fürdőkben az 500 000 fős nagyságrendű éves vendégszámok 

átlagban 60%-a a főszezonból származik. A fürdők látogatottságával azonban a nyíregyházi 

szálláshelyeken, éves szinten csak 100 000 fős nagyságrend állítható párhuzamba (2. Ábra). 

A fenti adatokból következően az átlagos tartózkodási idő 2017-ben Győrben volt a 

legmagasabb (2,2 nap), majd Szeged 2 nappal és Nyíregyháza 1,9 nappal következnek. A 

hosszú átlagos tartózkodás, ami a kívánt 3-4 nap fölötti időintervallumot jelentené mindhárom 

település esetén elmaradt.  

Szegeden szállt meg a legtöbb vendég a kereskedelmi szálláshelyeken, azonban a 

vendégéjszakák száma kevesebb volt, mint Győrben, így az átlagos tartózkodási idő nem tudta 

meghaladni a 2 napot. 

2018-ban mindhárom település esetén nőtt a vendégéjszakák száma. A különbség azonban 

nőtt a leszakadó Nyíregyházához (több mint 2,4 szeres Győr esetében). Győr 30 000 

vendégéjszakával tovább növelte a különbséget Szegedhez képest (összesen + 32 000 

vendégéjszaka). Szeged így is 2,3 szoros különbséget mutatott Nyíregyházához viszonyítva. 

A vendégszámok terén a Szeged és Győr közötti különbség csökkent (+12 000 vendég Szeged), 

és 2,1 szeres a különbség Nyíregyházához viszonyítva.  

Az átlagos tartózkodási idővel kapcsolatban Győr növelte csak (2,3 napra) a tartózkodás 

idő intervallumát.  
2019-ben Nyíregyháza tudta csak tartani a vendégéjszakák növekedésének ütemét. Így a 

település különbsége Szegedhez 2 szeresre csökkent, Győrhöz pedig 2,1 szeresre. Győr és 

Szeged különbsége 12 000 vendégéjszakára csökkent Győr javára. 

A vendégszámok különbsége 14 000 főre nőtt Győr és Szeged vonatkozásában, utóbbi javára, 

önmagában növekvő győri vendégszám mellett (8000 fő). A különbség Nyíregyházához 

kétszeres Szeged javára.  

Győrben az átlagos tartózkodási idő 2,1 napra csökkent, a másik két településen 1,9 napra 

állt be. 

2020-ban a pandémia éreztette hatását, és ez Győr esetében okozta a legszembetűnőbb 

változást. A vendégéjszakák száma 61,8 %-kal esett vissza a 2019-es értékhez viszonyítva, és 

63,7 %-kal a 2018-as csúcsértékhez viszonyítva. Így 2020-ban már Szegeden regisztrálták a 

legtöbb vendégéjszakát (234998), +62 000 Győr viszonylatában. Ezzel együtt Szegeden is 

visszaesés mutatható ki, melynek mértéke azonban „csak” 46,6 %-os 2019-hez képest. 

Nyíregyházán azonban mindössze 22,9 % volt a visszaesés, így a különbség 1,4 szeresre 

mérséklődött a vezető Szegedhez. A vendégéjszakák nagyságrendje Nyíregyházán azonos lett 

Győrrel (+9 000 Győr 172733).  

A vendégszám vonatkozásában szintén Győrben volt a legnagyobb visszaesés 2019-hez, 

63,8%-os (különösen a belföldi vendégszám esett vissza a felére). Szegeden a vendégszám 

„csak” a felére csökkent, így az első helyen állt 112149-cel (+33000 Győrhöz viszonyítva). 

Nyíregyházán a vendégszám megelőzte a győrit (81 000/79000). A csökkenés mértéke ott csak 

28,6% volt. 

A tartózkodási idő Szegeden 2,1, Nyíregyházán 2, Győrben 2,2 nap volt 2020-ban. 
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2. ábra: A vizsgált települések vendégforgalmi adatai a kereskedelmi szálláshelyeken 

 

Forrás: ksh.hu, saját szerkesztés 
 

 

 

4.2. A VENDÉGÉJSZAKÁK ÉS A TARTÓZKODÁSI IDŐ KÜL- ÉS BELFÖLDI BONTÁSÚ 

VIZSGÁLATA TELEPÜLÉSENKÉNT 2017-2020. 

 

A belföldi vendégéjszakák száma Győr kivételével nagyobb a külföldi vendégéjszakáknál.  De 

2018-ban Győrben is több belföldi vendégéjszakát regisztráltak, mint külföldit. A belföldi 

vendégek vendégéjszakái Szegeden és Nyíregyházán voltak kimagaslóak (3. Ábra). 
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3. ábra: A kül- és belföldi vendégéjszakák száma a vizsgált települések kereskedelmi 

szálláshelyein 

Forrás: ksh.hu, saját szerkesztés 

Győr 2019-ben a 9. Szeged a 10. lett az összes vendégéjszaka tekintetében az országos fürdős 

listában (külföldi v.éj: 7.,10.hely, belföldi Szeged 9.hely). Az összes vendégéjszaka terén 2020-

ban Szeged zárt a 11. helyen. Szeged a 10., Nyíregyháza a 12. helyet érte el országos szinten a 

termálfürdővel rendelkező települések belföldi vendégéj rangsorában 2020-ban. A külföldi 

vendégéjszakák terén a 2020-as visszaesés ellenére Győr országos szinten a termálfürdővel 

rendelkező települések rangsorában az 6., Szeged a 7. helyen zárt.  

A külföldi vendégek tartózkodási ideje egyedül Nyíregyházán volt magasabb a 

belföldiekénél, ahol a legkevesebb külföldi a legtovább tartózkodott (4. Ábra) Győr esetén a 

külföldi éjszakaszám nem párosul tartósabb jelenléttel. Viszont a belföldi tartózkodási idő 

Győrben a legmagasabb (leszámítva a 2020-as visszaesést, 4. Ábra). 
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4. ábra: A kül-és belföldi tartózkodási idő a vizsgált települések kereskedelmi szálláshelyein 

 

 

Forrás: ksh.hu, saját szerkesztés 

4.3. A TELEPÜLÉSENKÉNTI ÉVES VENDÉGFORGALMI ELEMZÉSEK 

ÖSSZEGZÉSE 

 

Összességében megállapítható, (2017 és 2019 között) hogy a vendégéjszaka számok, a külföldi 

vendégéjszakák, és az átlagos tartózkodási idő Győrben voltak a legmagasabbak, azonban a két 

másik településhez mért különbségek egyre csökkenő mértéket mutatnak. Mindez 

figyelmeztető jel a jövőbeli állatkerti és fürdőfejlesztések megvalósításának égető 

szükségessége vonatkozásában. Az átlagos tartózkodási idő egyik településen sem kimagasló, 

de Győrben a legmagasabb. A vendégszám terén Szeged áll az élen, növekvő különbséggel 

Győrhöz képest. A vendégéjszakák terén a növekedés üteme az időszak elején 2018-ban még 

Győrben volt a legnagyobb, azonban 2019-re már Nyíregyháza felzárkózása volt a 

legszámottevőbb. 

A pandémia évében (2020.) átrendeződött a sorrend, Szeged a vendégéjszakák terén is 

vezető pozícióba került, és Nyíregyháza is megelőzte Győrt a vendégszám vonatkozásában (az 

időszak elején fele volt a győrihez mért nyíregyházi vendégszám), így Győr a 3. helyre szorult. 

A visszaesés a kül- és belföldi vendég éjszakaszámban egyaránt kimutatható. Azonban a 

helyzet érdekessége, hogy a külföldi vendégéjszakák csökkenése országos viszonylatban mégis 

mérsékeltnek mondható. Lásd fentebb Győr és Szeged Top 6.,7. helyezései.  
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5. GYŐR-SZEGED- NYÍREGYHÁZA TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSEI 

 

A következő három táblázatban településenként foglaltuk össze a vizsgált időszak lezárult és 

folyamatban lévő fontosabb turisztikai fejlesztéseit, majd az interjúk elemzésére kerül sor. A 

termékfelosztásnál figyelembe vettük a termékek tevékenység szerint felosztott turisztikai 

rendszerét (Darabos 2020). 

 

1. táblázat: Győr város turisztikai fejlesztései 

 
Fejlesztés  Város Részletesebb 

ismertetés 

Turisztikai termék 

Cultacross  Győr 1 499 500 000 Ft 

támogatással 

fesztiválok 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Fesztivál turizmus 

Zöld város III. Győr vízparti rekreációs 

fejlesztés 

400.000.000 Ft-os 

befektetés 

Vízi turizmus, 

evezős (kajak, kenu) 

turizmus 

Csallóköz szíve-

Pannontáj 

Győr 55847,14€ 

támogatásból Interreg 

program, határon 

átnyúló kultúra és 

természet megismerése 

Kulturális és 

ökoturizmus 

Kerékpár utak 

fejlesztése 

Győr Győr- Pannonhalma, 

Győr- Abda kerékpárút 

Kerékpáros turizmus 

Modern városok 

Program keretében a 

győri Rába Quelle 

Gyógy-, Termál- és 

Élményfürdő 

fejlesztése 

Győr 21.3 milliárd forint 

állami támogatással 

teljesen átépül a Rába 

Quelle Gyógy-, 

Termál- és 

Élményfürdő, továbbá 

árvízvédelmi zóna is 

hozzáépül, parkoló, 

élménypark és 

medencék 

Gyógy- és wellness 

turizmus 

Modern városok 

Program keretében 

Xantus János Állatkert 

Győr 3 milliárdos fejlesztés, 

pingvin és törpevíziló 

bemutató, új 

műhelyépület, tároló és 

takarmány feldolgozó 

helyiség. 

Szabadidős, 

állatmegfigyelő 

turizmus 

Modern városok 

Program keretében 

ugyanebben a 

projektben győri 

kultúrnegyed 

Győr 3 milliárdos 

fejlesztésen belül 

megújul a Győri 

Színház, 

hangversenyterem és 

konferenciaközpont 

Kulturális turizmus  

Forrás: www.gyorprojekt.hu, saját szerkesztés 

  

http://www.gyorprojekt.hu/
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2. táblázat: Szeged város turisztikai fejlesztései 

Fejlesztés  Város Részletesebb 

ismertetés 

Turisztikai termék 

Fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés 

Szegeden 

Szeged Kerékpárút- Baktó-

Új- Petőfi telep, 

Újszeged, Tarján, 

Belváros alprojekt 

Kerékpáros turizmus 

Zöld fejlesztés a 

város vizes élőhelyén  

Szeged Zöld város 

kialakítása a Vértó és 

környéke területén 

Ökoturizmus, 

természetjáró 

turizmus 

Elefántház építése a 

Vadasparkban 

Szeged Elefántot és ázsiai 

állatokat bemutató 

együttes építése. A 

projekt része egy 

Dél- Délkelet Ázsia 

természetvédelmi és 

kulturális értékeit 

bemutató rendszer is. 

480 millió forint 

Szabadidős, 

állatmegfigyelő 

turizmus 

A szegedi Móra 

Ferenc Múzeum és 

Vár turisztikai célú 

fejlesztése 

Szeged Interaktív 

természettudományi 

kiállítás, interaktív 

Móra kiállítás  

899 millió forint 

Kulturális turizmus 

A Szegedi Partfürdő 

turisztikai 

szolgáltatásainak 

bővítése 

Szeged A víz felől érkező 

vendégek fogadására 

alkalmas úszóműves 

kikötőállás, 

akadálymentes 

közlekedés 

fejlesztése, 

rekreációs és 

pihenésre vágyók 

részére fejlesztések 

299 950 000 forint 

Rekreáció és sport 

turizmus 

Forrás: www.szegedvaros.hu, saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

http://www.szegedvaros.hu/
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3. táblázat: Nyíregyháza turisztikai fejlesztései  

Fejlesztés  Város Részletesebb ismertetés Turisztikai termék 

Jégkorszak 

beruházás 

Nyíregyháza Nyíregyházi Állatpark 

részeként, pingvinkifutó, 

jegesmedve medence, 

akváriumok, és 

animatronic technikával 

életre keltett jégkorszaki 

állatok 3,2 milliárd 

forint 

Szabadidős, 

állatmegfigyelő 

turizmus 

India ház  Nyíregyháza Nyíregyházi Állatpark 

részeként, az indiai 

szubkontinens 

bemutatása, india 

orrszarvúak bemutatása, 

cápamedence és 

madárröpde, 

teknősbemutató, 

közösségi és oktató tér 

820 milliós projekt 

Szabadidős, 

állatmegfigyelő 

turizmus 

Modern városok 

Program keretében 

Kállay-kúria 

felújítása 

Nyíregyháza A felújított Kállay –

kúriában kapott helyet 

Nyíregyháza 

várostörténeti kiállítás. 

594 millió forint a kúria, 

további 400 millió forint 

a mellette lévő épület 

felújítása. 2018-ban 

fejeződött be. 

Kulturális és 

konferencia 

turizmus 

Terület- és 

Településfejlesztési 

Operatív Program 

Nyíregyháza-

Sóstógyófürdő 

821 millió forint 

értékben alakítanak ki 

kerékpársávokat. A 

program 2020 őszén 

fejeződött be 

Szabadidő- és sport 

turizmus 

Nyíregyházi Sóstói 

Múzeumfalu 

Nyíregyháza 

Sóstó 

900 millió forintból újult 

meg a Múzeumfalu, 

ezáltal modern 

rendezvényeknek ad 

otthont, 

látogatóközpontot 

kapott, a szabadtéri 

színpad, továbbá a 

Szabolcs-Szatmár- 

Bereg megye 

tájegységeiről kiállított 

lakóházakat is 

megújították. 2020-ban 

befejeződött a projekt. 

Szabadidő és 

kulturális turizmus 
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Nyíregyháza 

kultúrnegyed 

fejlesztések 

Nyíregyháza 756 millió forintból 

megújult a színház és 

környéke, magában 

foglalva színháztörténeti 

múzeumot, 

pódiumszínpadot, 

éttermet és 

rendezvénytermet 

Kulturális turizmus 

Sóstó Fejlesztési 

Projekt, Modern 

Városok Program 

részeként 

Nyíregyháza 3.1 milliárd forintos 

támogatással Hunguest 

Hotel Sóstó, 4 csillagos 

wellness- és 

konferenciaszálloda 

épitése. A szállodát 

2019. októberében adták 

át. Külön előny, hogy 

össze van kötve az 

Aquarius Élmény- és 

Parkfürdőbe 

Gyógy- és wellness 

turizmus 

Pangea Ökocentrum 

és Szálloda 

Nyíregyháza A 6.7 milliárd forint 

értékű beruházás részei: 

Pangea és hópárduc-

kifutó, a park új bejárata 

és egy, a park által 

üzemeltetett 4 csillagos 

szálloda is. A projekt 

2018-ban befejeződött. 

Szabadidő turizmus 

Forrás: interjú Nyíregyháza TDM 
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A vendégéjszakákat tekintve az időszak végére ahogy fent is írtuk, Győrben történt a 

legnagyobb visszaesés, ami nagyobbrészt az üzleti turizmus hanyatlásának volt köszönhető. Ezt 

Rózsavölgyi László is megerősítette. Egyrészt a határok lezárása, másrészt az Audi 

konferenciaterem teljes zárlata, ami egyébként a mai napig is tart, az üzleti turizmus online 

térbe szorítását jelentette.  

Mivel Győr az üzleti és sport turizmus tekintetében a legerősebb, így ezt a kettőt különösen 

sújtotta a COVID okozta helyzet kialakulása. Amint a vendégéjszakák tekintetében is látszik, a 

legnagyobb visszaesés Győrben történt a többi városhoz képest. Ahhoz, hogy ez a helyzet a 

jövőben versenyelőnybe forduljon a Kulturális, sport és Turisztikai Bizottság véleménye szerint 

a fesztiválok szervezése jelenthet megoldást. Rózsavölgyi László bizakodó, szerinte az 50000 

gyermeket magával ragadó Győrkőc fesztivál, a bor és csokoládé fesztivál hozni fogja a várt 

vendégéjszakákat, de csakis a Covid után. Hiába számlál a győri Árkád egymillió látogatót, ez 

sajnos nem mutatkozik meg a vendégéjszakákban. Ehhez fesztiválok és sportesemények 

kellenek. A sportesemények tekintetében az EYOF jó példának bizonyult, sikere számottevő, a 

rendezvény a jövőbeni tervekben szerepel. Ennek hatására el is készült egy sport szálloda a 

helyszínen, ami évekre előre le van foglalva, viszont kicsi és kevés. Arra a kérdésre, hogy lesz-

e még egy sportszálloda Győrben, a válasz pozitív volt, a tervek megvannak, de csakis COVID 

után és megfelelően finanszírozva.  

Másik lehetőségként a most 21.3 milliárd forint értékben megújuló győri Rába Quelle 

Gyógy- Termál és Élményfürdőt említette még lehetőségként. A megújuló fürdő el lesz látva 

árvízvédelmi rendszerrel, ami nem az eredeti projekt része, de a költségvetés belekalkulálta és 

elbírja. Arra a kérdésre, lesz-e gyógyszálloda Győrben, nem kaptunk határozott igen választ. 

Az biztos, hogy nem a projekt része, és szintén COVID helyzetfüggő. Pedig ahogy Nyíregyháza 

esetében látjuk, minden attrakciót egy szállodával támogattak meg. Az állatkertet a Pangea 

Ökocentrum és szállodával, a Aquarius Élmény- és Parkfürdőt pedig a Hunguest Hotel Sóstó, 

a termékhez megfelelő 4 csillagos szállodával egészítették ki. Ez utóbbi direkt összeköttetésben 

van az említett fürdővel. Ez jelentős előrelépés, különösen azért, mert így akár egy 

fürdőköpenyben is át lehet sétálni az egyik objektumból a másikba. 

Vörös Bernadettel folytatott interjúnk során megtudtuk, hogy a Győr eddigi, fő profilját adó 

üzleti turizmus nagymértékben eltűnt, helyette azonban megjelent a szabadidőturizmus. A 

megjelenő újfajta vendégkört továbbá a koreaiak képviselik. Ennek oka valószínűsíthető abban, 

hogy Komárom közelében egy akkumulátor gyár épül.  Kiemelte, hogy Győr városa továbbra 

is az üzleti turizmust tartja legkézenfekvőbbnek a COVID után és egyelőre erre szeretnék 

fektetni a hangsúlyt. Arra a kérdésre, hogy épül-e gyógyszálloda Győrben azt a választ kaptuk, 

hogy jelenleg nem, a jövőben lehetséges. Arra a kérdésre pedig, hogy milyen az együttműködés 

a Győr városon kívüli, ugyanabban a térségben lévő turisztikai szolgáltatókkal azt a választ 

kaptuk, hogy ugyan közös weboldalt nem terveznek, de keresztmarketinggel népszerűsítik a 

környéken lévők kínálatát. 

Nyíregyházán az interjú során azt is megtudtuk, hogy a kapcsolt szálláshelyfejlesztéseken 

túl, habár sikeres a Nyíregyházi Állatpark is, ők nem szeretnének egy lábon állni, inkább több 

lábon. Vagyis inkább többfajta turisztikai terméket fejlesztenek és népszerűsítenének.  
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ÖSSZEGZÉS 

 

     Publikációnkban az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Hogyan változott a Győr, Szeged, 

Nyíregyháza turizmusa 2017-2019 között a COVID előtt? Hogyan változott mindez 2020-ban, 

a COVID alatt? Érdekelt bennünket a települések egymáshoz viszonyított kereslete is a fenti 

időszakokban. Vizsgálatunk tárgyát képezte továbbá a főbb turisztikai fejlesztések 

számbavétele. 

2017-2019 között mindhárom település javuló tendenciát mutatott a vendégszámok és 

vendégéjszakák terén. A vendégéjszakák nagyságrendje országos összevetésben a TOP 10-es 

fürdős települési lista végének elérésére volt elegendő Győr és Szeged vonatkozásában. A 

pandémia éve a vizsgált települések vendégforgalmi mutatóinak visszaesését eredményezte 

változó mértékben. (Az országos - főleg Budapesten jelentős - visszaesés miatt így is előkelő 

TOP 6. és 7. helyezés a vendégéjszakák terén). 

2017-2019 között a vendégéjszakák terén covid előtt Győr, Szeged, Nyíregyháza volt a 

sorrend, a vendégszám terén azonban Szeged állt az első helyen. A vezető települések közel 

egyforma nagyságrendű teljesítményével Nyíregyháza 50 %-os nagyságrendje volt szembe 

állítható. 

2020-ra a vendégéjszakák terén Szeged Győr Nyíregyháza, a vendégszám vonatkozásában 

Szeged, Nyíregyháza Győr lett a sorrend. A jelentős átalakulást Győr vonatkozó mutatóinak 60 

% -ot is meghaladó jelentős visszaesése eredményezte. Ezzel azonban szembe állítható 

Nyíregyháza mindössze 22.9 %-os és 28,6 %-os csökkenése 2019-hez képest. 

Szegeden és Nyíregyházán kisebb volt a visszaesés mértéke a vendégforgalmi adatok 

tekintetében, mert a belföldi turizmus nagyobb hangsúlyt kapott már a COVID előtt is. Győrben 

a pandémia előtti időszakban a külföldiek által realizált vendégéjszakák és a belföldiek közel 

azonos mennyiségben szerepeltek. Szeged esetében már nagyobb volt a különbség, 

Nyíregyháza esetében a legnagyobb a belföldiek javára. Ezen két városnál egyértelműen a 

belföldi turizmus volt a domináló. A fentiek következtében a pandémia sem csökkentette 

annyira a mutatókat, mint Győrben. A „találkozások városában” a határzár és az Audi üzleti 

találkozóinak megszűnése miatt kiestek az üzleti turizmusban érdekelt külföldiek, emiatt 

jelentősebb volt a visszaesés mértéke.  

A fejlesztéseket tekintve mindhárom város a szabadidős turisztikai termékekben (állatkerti 

fejlesztések, fürdők, kultúra) látja a jövőképet, illetve Győrben a hivatásturizmusnak (üzleti, 

„kemény” sport turizmus) továbbra is megvan a létjogosultsága. Tehát a három város 

fejlesztései idomulnak a COVID adta változásokhoz, de a kínálatban, különösen szállodaépítés 

és fejlesztés terén, Nyíregyházán jellemzőek a jelentősebb beruházások. Különösen a vírussal 

megszűnő hivatásturizmus hívja fel a figyelmet a szabadidős turizmust kiszolgáló fejlesztésekre 

Győrben. Ezek között szerepel még egy sportszálló építése, EYOF szintű sportesemény 

szervezésével együtt a COVID időszak megszűnését követően. Hasznos volna meglátásunk 

szerint egy gyógy- és wellnesshotel építése is, továbbá a Szigetköz-Győr-Pannonhalma 

turisztikai térséggel való kooperáció jövőbeli kiterjesztése.  

 

 

 

 



 

22 
 

IRODALOMJEGYZÉK 

Darabos, F.(2021). A rurális terek szerepe hazánk átalakuló turizmusában In: Albert-Tóth A.–

Happ É.–Printz Markó E. (szerk.): „Változó világ, változó turizmus” XI. Nemzetközi Turizmus 

Konferencia. Széchenyi István Egyetem, Győr. 90–100. ISBN 978-615-5837-87-6  
 

Lengyel, M. (2004). A turizmus általános elmélete. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és 

Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ISBN 963 336 637-2 

 

Michalkó, G. (1999). A városi turizmus elmélete és gyakorlata. Budapest: MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézet ISBN 963-7395-85-7  

 

Michalkó G.–Boros Sz.–Csapó J.–Happ É.–Horváth P.–Husz A.–Jónás-B.–Lőrinc K.–Máté 

A–Printz-Markó E.–Priszinger K.–Rátz T.–Remenyik B.–Szabó G.–Kalmárné Rimóczi Cs. 

(2011). Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem. 

http://www.eturizmus.pte.hu/szakmaianyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9

s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e164 letöltés dátuma: 2021.10. 

Internetes források: 

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/index.html, 4. ábra, letöltés dátuma: 

2021.10.20. 

 

mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon, letöltés dátuma: 2021.10.21. 

 

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html, letöltés dátuma: 2021.10.20. 

 

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html, 5. tábla letöltés dátuma: 

2021.10.21. 

 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2.0, 213. és 214. ábra  

 

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/index.html, 4. ábra, letöltés dátuma: 

2021.10.21. 

 

mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon, letöltés dátuma: 2021.10.21. 

etc-corporate.org/campaign/openuptoeurope/, letöltés dátuma: 2021.10.25. 
 

etc-corporate.org/campaign/we-are-europe-campaign/, letöltés dátuma: 2021.10.25. 

Turizmus 2.0 9- pp. 12, letöltés dátuma: 2021.10.25. 

 

www.szegedvaros.hu/varosi-kozlekedesfejlesztes-2-utem/, letöltés dátuma: 2021.10.26. 

 

www.szegedvaros.hu/elefant-haz/, letöltés dátuma: 2021.10.26. 

 

www.szegedvaros.hu/mfm-var-turisztikai-fejlesztese/, letöltés dátuma: 2021.10.26. 

 

www.szegedvaros.hu/partfurdo-turisztikai-bovitese/, 

 

novekedes.hu/hirek/europaban-is-egyedulallo-fejlesztes-indul-a-nyiregyhazi-allatparkban, 

letöltés dátuma: 2021.10.26. 

http://www.eturizmus.pte.hu/szakmaianyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e164
http://www.eturizmus.pte.hu/szakmaianyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e164
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/index.html
https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/index.html
https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon
https://etc-corporate.org/campaign/openuptoeurope/
https://etc-corporate.org/campaign/we-are-europe-campaign/
http://www.szegedvaros.hu/varosi-kozlekedesfejlesztes-2-utem/
http://www.szegedvaros.hu/elefant-haz/
http://www.szegedvaros.hu/mfm-var-turisztikai-fejlesztese/
http://www.szegedvaros.hu/partfurdo-turisztikai-bovitese/
https://novekedes.hu/hirek/europaban-is-egyedulallo-fejlesztes-indul-a-nyiregyhazi-allatparkban


 

23 
 

 

Tömegturizmus és nemzeti park - 

Egy világörökség helyszín kínálata Liguriában 

 

Mass tourism and national park - 

The supply of a World Heritage site in Liguria  

 

Donka Attila1 

 
Absztrakt 

 

Liguria egyetlen nemzeti parkja ott helyezkedik el, ahol egy különleges településcsoport is fekszik. A 

területre egy egyesült államokbeli utazási vállalkozó hívta fel a világ figyelmét, az utóbbi bő két 

évtizedben azonban további tényezők is szerepet játszottak abban, hogy a Cinque Terre vendégforgalma 

rohamos növekedésnek indult. Ilyenek voltak az UNESCO Világörökség listára történt felvétel, a 

mediterrán cruise-ok megállása La Speziában, vagy a kínai turisták érdeklődésének fokozódása. A 

vendégek azonban általában nem a nemzeti park élővilága miatt érkeznek, hanem az öt falut látogatják 

meg – többnyire egy nap alatt, miközben a térség rendkívül változatos kínálattal rendelkezik. Így azok 

a vendégek, akik el akarják kerülni a tömeget, találnak az igényeiknek megfelelő kínálatot. 

 

Kulcsszavak: tömegturizmus, Liguria, Világörökség, Cinque Terre, alternatív turizmus 

 

Abstract 

 

The only national park in Liguria is home to a special group of towns. A US travel wrier drew the 

world’s attention to the area. In the last two decades, other factors have played a role in the rapid growth 

of tourist arrivals in the Cinque Terre. These included the inclusion in the UNESCO World Heritage 

List, the stop of Mediterranean cruises in La Spezia, or the increase the interest of Chinese tourists. 

However, guests usually do not arrive because of the natural treasures of the national park, but day visit 

the five villages – mostly in one day, while the area has so much to offer. This way, guests who want to 

avoid the crowd will be able to safely find the offers that suit their needs. 

 

Keywords: mass tourism, Liguria, World Heritage, Cinque Terre  

 

BEVEZETÉS 

 

Európa turizmusa csökkenő arányt képvisel a világ turizmusában, de a kontinensen belüli 

utazások szerepe továbbra is igen jelentős. A tömegturizmus káros határai ellen egyre több 

desztinációban igyekeznek fellépni. Mivel azonban a magas vendégszám miatt jelentős 

bevételek keletkeznek, átfogóan csak lassan történnek hatékony intézkedések arra vonatkozóan, 

hogy az alternatív turisztikai formákat helyezzék előtérbe. A tapasztalatok szerint ezért az 

alternatív turizmusnak azokban a desztinációkban van nagyobb esélye teret nyerni, ahol a 

turizmus tömegessége nem jellemző. A szakirodalomban többnyire a fejlődő országok 

turizmusa kapcsán foglalkoznak az alternatív turizmussal. 

A tanulmányban egy olyan desztináció vizsgálatának eredményei kerülnek bemutatásra, 

ahol a tömegturizmus jelenléte ellenére egyre nagyobb hangsúlyt próbálnak helyezni az 

alternatív kínáltra. 

                                                           
1 Donka Attila, egyetemi tanársegéd, Kodolányi János Egyetem, donka@kodolanyi.hu 

mailto:donka@kodolanyi.hu
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MÓDSZEREK 

 

A tömegturizmus kezelésére tett kísérletek világszerte a figyelem középpontjában vannak. 

Európa egyik legjelentősebb desztinációja azonban sokkal inkább más szempontból van szem 

előtt. Elsődlegesen az alternatív turizmus elméleti hátterének szakirodalmát kellett 

tanulmányozni. Annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a Cinque Terrén az alternatív 

kínálat megerősítése érdekében tett erőfeszítésekről és az annak következtében megindult 

folyamatokról, több éven át készítettünk interjúkat a helyi turizmus szereplőivel (utazási 

irodával, szálláshely-szolgáltatókkal, vendéglátósokkal, örökségvédelmi egyesületek 

munkatársaival), amit összevetettünk a szakirodalomban található, más desztinációkra 

vonatkozó tapasztalatokkal. Mindezeket egészítettük ki terepbejárással, megfigyeléssel a nyári 

főszezonban és az elő-, illetve utószezonban egyaránt. Emellett vendégforgalmi statisztikai 

adatokkal igyekeztünk alátámasztani a turizmus egészére vonatkozó megállapításainkat. 

 

1. AZ ALTERNATÍV TURIZMUS ELMÉLETI HÁTTERE 

 
Az alternatív turizmus vagy a lassú turizmus kifejezések egyre gyakrabban jelennek meg mind 

a szakirodalomban, mind pedig a hétköznapi használatban. Divatos kifejezések, azonban a 

szerzők többnyire nem törekednek a kifejezések meghatározására. Abban viszont egyetértenek, 

hogy – különösen az alternatív turizmusnak – rugalmasak a keretei. A lassú turizmus – a 

történeti előzmények, a slow mozgalmak és azok továbbfejlődésének alapos feltártsága miatt 

(Pécsek, 2014) – már sokkal inkább közeledik a közmegegyezés-szerűen elfogadott 

keretrendszer felé (Watts, 2008, Dickinson–Lumsdon, 2010, Lumsdon–Mcgrath 2011, Bagnoli, 

2016). Bár meg kell jegyezni, ha kiindulópontnak azt tekintjük, hogy valami ellentéteként jött 

létre, akkor felmerül a kérdés, vajon mit értünk gyors turizmus alatt, mi az, amihez képest – a 

teljesebb élmények reményében – lassulásra ösztönözzük a turistákat. Összességében 

megállapítható, hogy az öko-címke és az ökoturizmus népszerűségének1 az elmúlt évtizedekben 

megfigyelt hirtelen növekedéséhez hasonló pálya vár a lassú turizmushoz kapcsolódó 

szolgáltatásokra is. 

Az alternatív turizmus (és annak részeként a lassú turizmus) nem fogalmazható meg 

egyszerűen úgy, hogy a tömegturizmus ellentéte volna. A fókuszban a minőségi és minél inkább 

egyedi élmény (Jackson et al., 2009, Goolaup–Nunkoo, 2021) nyújtása szerepel, miközben a 

környezeti, de legalább olyan mértékben a társadalmi fenntarthatóság elvei is érvényesülnek.  

Bár bizonyos változások időnként bekövetkeznek a turisták motivációjában (Lipp, 2004), a 

turizmus résztvevői a mindennapok egyhangúsága megszakítása céljából kelnek útra, ezért a 

szabadidő eltöltését egyre inkább az aktív pihenés határozza meg (Michalkó, 2005). Az aktív 

turizmus növekvő kínálata világszerte vezető helyen van a termékek között (Turco et al., 2002), 

hasonlóan dinamikusan fejlődik, mint a turizmus egésze (Dreyer, 2002). A Cinque Terre 

példája jól mutatja, hogy a gyakran az alternatív turizmus körébe sorolt aktív turizmus nem 

feltétlenül sorolható önmagában a lassú turizmus körébe (Somogyi, 2019). A falvak feletti 

túraösvényeken a turisztikai főszezonban nem ritkák az egyébként a hegyvidéki területekre csak 

igen ritkán jellemző tömeges jelenetek. Az útvonalak túlterheltek, a túrázók már egymást is 

zavarják, nem csak a természeti környezetet.2 

 

                                                           
1 Többnyire persze nem magának az ökoturizmusnak mint turisztikai terméknek a népszerűségéről van szó, sokkal 

inkább a fogalom használata vált közkedveltté, a mögöttes tartalom egységes elfogadottságának hiányában is. 
2 Néhány éve, az egyre gyakoribbá váló balesetet megelőzése érdekében kénytelenek voltak megtiltani a korábban 

bevett gyakorlatot: a túraútvonalakat már csak zárt túracipőben lehet látogatni. Korábban sokan a strandokról 

vágtak neki a nem könnyen járható ösvényeknek. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Jackson%2c+C.%22
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2. A TERÜLET BEAZONOSÍTÁSA 

 

A vizsgált desztináció Olaszország északnyugati részén, Liguria tartomány keleti részén 

(Liguria Levante) fekszik. A terület fő természetföldrajzi jellemzője, hogy a félsziget 

meghatározó domborzati eleme, az Appennin-hegység itt még a tengerpartig húzódik, így 

látványos formavilág jellemzi, ami egyúttal geomorfológiai szempontból kockázatokkal is jár 

(Raso, et al., 2021). Társadalomföldrajzi szempontból Olaszország legfejlettebb régiói közé 

tartozik (a 21 régió közül a 8. helyen), ami éppen a sokáig elzárt helyzet miatt a nemzetközi 

turizmus által történt feltárásig nem volt jellemző. 

A Cinque Terre területét öt falu alkotja, melyek Pisa és Genova között félúton, La Speziától 

nyugatra találhatóak. A néhány száz fős települések egymás mellett elhelyezkedő kis 

völgyekben fekszenek, a terület teljes part menti kiterjedése csupán 10 km. A terület – a 

környező hegyvidékekkel és a tenger partközeli részeivel – kultúrtájként az 1999-ben 

létrehozott Cinque Terre Nemzeti Park része. A nemzeti parkot más olasz nemzeti parkhoz 

képest elsősorban nem a természetes élőhelyek védelmére hozták létre, hanem a történelmi 

teraszos táj megőrzésére (Santoro et al. 2021). 

 

1. ábra: Cinque Terre elhelyezkedése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

Kelet-Liguria településeinek a középkorban kevés kapcsolatuk volt a tengerrel. A mai Cinque 

Terre térségének települései a hegyvidék magaslatain jöttek létre és gazdálkodásukat is ezek az 

adottságok határozták meg. A XIII. században, amikor Genova megerősödött, kiterjesztve 

védernyőjét ezekre a vidékekre is, lehetővé vált, hogy a falvak lakói a tengerhez közelebb 

települjenek. Ez azonban nagy feladat volt, mivel a kis völgyekben egyáltalán nem volt 

megművelhető földterület és kikötésre alkalmas öblök is csak néhol.  

A települések lakói óriási erőfeszítések árán teraszok építésébe kezdtek, megteremtve ezzel 

szárazföldi gazdálkodásuk alapjait, ami természetesen kiegészült az új tevékenységgel, a 
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halászattal (cinqueterre-travel.com). Ma a teraszos művelés és maguknak a falvaknak a szintén 

teraszos elrendezésű házsorai jelentik az elsődleges vonzerőt ezekben a falvakban. 

A XIX. század végi vasútépítés ellenére a Cinque Terre még évtizedekig periférikus rurális 

térség volt. Az 1960-as évekig a turizmus sem fedezte fel. Ekkor elkészült a partközeli út, 

valamint sorra jelent meg a terület tengerentúli útikalauzokban.  

Nemzetközi hatókörű turisztikai célterületté válása viszonylag későn történt meg. Az 1970-

es években egy ma is aktív egyesült államokbeli médiaszereplő kezdte el ismertté tenni az öt 

települést. Ennek ellenére akkor még nem figyelt fel rá a turisztikai szakma, vélhetően annak 

köszönhetően, hogy a világ turisztikai forgalma még csak töredéke volt a jelenleginek, és ezt a 

keresletet még bőségesen ki tudták elégíteni egyrészt a történelmi–kulturális értékekben gazdag 

városok és az azokhoz közel elhelyezkedő, már a korábbi évtizedekben ismertté vált tengerparti 

területek (például Velence és környékén a lagúnák vidéke, Nápoly és környékén a Sorrentói-

félsziget környéke vagy Firenze, Róma, Bologna, Verona stb.). Nyilvánvalóan az UNESCO 

Világörökség listára felkerülés (1999) is hozzájárult a forgalom hirtelen növekedéséhez. 

A Cinque Terre még 2007-ben sem volt a nagy vendégforgalmú olasz desztinációk 

versenytársa, de aztán éveken belül felzárkózott azokhoz. Olyan események gyorsították a 

népszerűségét mint hogy a közeli La Spezia városa a cruise-ok megállóhelye lett. Ennek 

köszönhetően az egy napos látogatók száma a nyári időszakban megtöbbszöröződött.  

A látogatószám növekedésével párhuzamosan az elmúlt évtizedekben felgyorsult a teraszok 

pusztulása. A turizmusra ez nem volt hatással, mivel az érkező vendégek túlnyomó többsége 

sokáig csak az öt falu főutcáin sétált végig az egy napos látogatása során. A közösségi 

összefogással megvalósuló terasz-megőrzési projekt (Raso, 2019) kapcsán számos tájékoztatás 

is történt a nagyközönség felé. Ezek egyikének előre nem látott módon további forgalomnövelő 

hatása lett. A 2000-es években a térség – a hagyományos teraszos művelés megmentése 

érdekében – büszkén hirdetni kezdte a turisták számára ezt a különleges értéket. Az egyszerű 

kommunikáció érdekében egy számszerű értékkel, az öt faluban a teraszokat alkotó kőfalak 

teljes hosszával jellemezték különleges adottságukat (6700 km), a Kínai Nagy Falhoz 

hasonlítva annak kiterjedését. Nem számítottak azonban arra, hogy ez a kínai turisták olyan 

mértékű érdeklődését indítja be a terület iránt, amely néhány éven belül szinte kezelhetetlené 

fokozta mennyiségüket, ami annál is inkább kellemetlen volt, mivel ez a szegmens kifejezetten 

alacsony költési hajlandóságú. 

 

4. A FELTÁRT PROBLÉMÁK 

 

Az egyes térségek eltérő adottságokkal rendelkeznek, és ezeket az adottságokat eltérő módon 

hasznosítják a turizmusban. Az adottságok turisztikai értéke azonban időről időre változhat, 

kedvező esetben növelve az adott térség vonzerejét. Egy évszázadokon át periférikus 

helyzetben lévő, elmaradott térség a hagyományos társadalmi adottágaival, fennmaradt 

építészeti értékeivel, népszokásaival, a hagyományos tevékenységi formákkal a globális 

turisztikai kereslet növekedésével előtérbe kerülhet. Különösen igaz ez a legtöbb európai 

néprajzi tájegységre, melyek ennek a folyamatnak különböző állomásain tartózkodnak. A 

folyamat elején lévők még vágyódnak a turizmus beindulására és így az életminőség remélt 

javulására. Az érett szakaszban lévők azonban sok esetben már a tömegturizmus hátrányainak 

mérséklésével vannak elfoglalva. 

Mivel a megközelíthetőség és turisztikai infrastruktúra további elemei is rohamosan 

fejlődtek, óriási mértékű tömegturizmus alakult ki. Az éves vendégforgalom az összesen 4000 

lakosú térségben 3 millió fő (Parco Nazionale delle Cinque Terre, 2019). Bár ez nagy gazdasági 

hasznot hozott a térségnek, a Cinque Terre olyan telítettségi szintet ért el, ami már veszélyezteti 

az eredeti értékeket (Vegnuti, 2020). A terület annyira jellegzetes tömegturisztikai desztináció, 
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hogy egyes kutatások a Cinque Terre példáján igyekeztek számszerűsíteni a mediterrán 

desztinációk turisztikai teherbírását (Candia, et al. 2018). A vendégforgalmat főleg külföldi 

vendégek jellemzik, a belföldi kereslet csekély (2. ábra). 

 

2. ábra: A vendégéjszakák számának alakulása Riomaggiore-ban 2019-ben 

 
Forrás: Istituto Nazionale di Statistica, 2021 

 

Önmagukban azonban nem a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák jelenik a nagy 

terhelést. Méretét tekintve az öt település lakosságszáma közel azonos Hévíz népességével. Ám 

míg itt 6-700 ezer vendégéjszakát mérnek évente, Hévízen ez az érték egymillió körüli. Míg a 

másfél millió lakosú Liguria tartományban 15 millió vendégéjszaka keletkezik, a Cinque Terre 

öt falujában a 4300 lakosra 615ezer vendégéjszaka jut (2019). Tehát az egy lakosra jutó 

vendégéjszakák száma közel 15-szörös a régió egészéhez képest. A szálláshely-kapacitások 

korlátozottak, így ez a vendégkör önmagában nem tömeges (1. táblázat). A több napra érkező 

vendégek számos szolgáltatást igénybe vesznek, tehát ők jelenik a valódi megélhetési forrást is 

a helybelieknek. Az egy napra van annál rövidebb időre érkezők jelentik az igazi terhelést.  

 

1. táblázat: Cinque Terre településeinek mérete és vendégforgalmi adatai (2019) 

 

 

  

Terület 

(km2) 

Lakosság 

(fő) 

Vendégéjszakák 

száma (2019) 

Riomaggiore 2,0 1366 

231 481* 

Manarola 1,5 353 

Corniglia 1,5 195 

138 889* 

Vernazza 1,5 852 

Monterosso 4,0 1480 245 005 

ÖSSZESEN 10,5 4246 615 375 

Forrás: Istituto Nazionale di Statistica, 2021 

* Közös önkormányzatok 
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Évente 2,5 millió látogató érkezik az öt településre, többségük vasúton, mivel a közúti 

megközelíthetőség nehézkes, különösen autóbuszok számára, a tengeri megközelítés pedig 

korlátozott. A terhelés már a turisták érkezésekor megjelenik, mivel a sűrű járatok egy-egy 

alkalommal 3-400 utast hoznak, akik egyszerre indulnak a falvak főutcája felé. Emellett a hajók 

is 80-100 emberrel érkeznek. 

Az utóbbi években már egyre gyakrabban merült fel a helyi közösségek részéről a turisták 

számának korlátozása, azonban mivel több belépőpont is van a területre, ez nehezen 

kivitelezhető. Egyelőre a turisták által igénybe vett szolgáltatások árának emelésével 

próbálkoznak visszafogni a mennyiségi növekedést. A terület kezelője a Cinque Terre Nemzeti 

Park. Ők szabályozzák a túraösvények látogathatóságát, illetve ők adják ki az engedélyeket a 

tengerre is a kisebb hajók számára. A kisméretű hajók számát már évekkel ezelőtt szigorúan 

korlátozták. 

A turisták nagy része minimális költéssel távozik, miközben jelenlétükkel terhelik a műszaki 

infrastruktúra mellett a természeti és a társadalmi környezetet is. A vendégforgalom 

összetételére jellemző, hogy csak a külföldiek száma növekedett, a belföldi turisták száma 

évtizedek óta állandó. Így míg 1996-ban a külföldi vendégek aránya 52% volt, ez napjainkban 

már 88% felett van (és egyharmaduk az Egyesült Államokból érkezik). 

A területnek azonban nem csak a tömegturizmus jelenti a problémát. A természeti erők 

oldaláról a földcsuszamlások és a villámárvizek jelentenek kockázatot (Raso, 2019, Scopesi, 

2020), míg társadalmi szempontból az elvándorlás. A térségben így egyre nagyobb figyelmet 

kap a helyi közösség értékeinek megőrzése (Hall et al. /eds/, 2021).  

 

 

5. MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK A KÍNÁLAT FEJLESZTÉSÉRE 

 

Mivel a vendégforgalom jelen van, a helybeliek nem szívesen mondanak le a turistáktól 

származó jövedelmekről. Így elkezdtek kialakulni a kínálatnak olyan elemei, amelyek kevésbé 

tömegesek, azonban a különleges élmények által magasabb költésre is ösztönzik őket. Ez nem 

csökkenti a helyben maradó bevételeket, azonban a párhuzamosan bevezetésre kerülő szigorú, 

de észszerű szabályok által (megemelt helyi közlekedési díjak, díjfizetéses túraútvonalak, 

flipflop-tilalom az ösvényeken stb.) mérsékelhető lehet a látogatók száma. Az pillanatnyi 

látványon túli élmények pedig a hosszabb időre érkező vendégek által szerezhetőek meg. Ők 

azok, akik nem rövid idő alatt rohannak végig a falvakon, hanem megállva megpróbálják átélni 

a hely hangulatát, bejárva a mellékutcákat, betérve a helyiek által látogatott bárokba, kipróbálva 

a helyiek által végzett hagyományos tevékenységeket, illetve lassú közlekedési eszközöket.  

Mind a nemzeti park, mind pedig a települési önkormányzatok korlátozásokkal igyekeznek 

mérsékelni a forgalmat, miközben a szolgáltatók a kínálat színvonalának emelésével, a 

különleges élmények ígéretével próbálják megőrizni bevételeiket (3. ábra). 
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3. ábra: Kilátás Corniglia felé egy olívaligetben elhelyezkedő, kizárólag helyi alapanyagokat 

használó és a fő turistaáramlási útvonalaktól távolabb elhelyezkedő étterem teraszáról 

 

 
Forrás: saját felvétel 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Cinque Terrét a tömegturizmus uralja, mégis a kínálatban széleskörűen jelen vannak a slow 

turizmus elemei. Ezek a rövid, többnyire egy napos tartózkodási idővel jellemezhető 

tömegturisztikai kínálathoz képest hosszabb tartózkodási idővel valósítják meg. Bár a 

desztinációban jelentős túlterhelést jelent a turizmus, a tömegturizmus uralma révén, annak 

minden hátrányával, mégis komoly vonzerő az alternatív turizmus iránt érdeklődő keresletnek 

is (olíva szüreten való részvétel, főző kurzusok, kerékpártúrák stb.). Ennek alapja egyrészt a 

helyi termelők kínálata, másrészt pedig a nemzeti park védett területei. A települések törekvései 

arra, hogy minimalizálják a káros hatásokat, illetve az alternatív kínálat kialakítására és 

értékesítésére, jó példát jelentenek a kelet-európai desztinációk számára is. 

Bár mennyiségi növekedésre is kell gondolni, sokkal inkább a területi dekoncentrációra, 

valamint a minőség fejlesztésre. Ennek lépései szezonról szezonra tapasztalhatóak Cinque 

Terrén. A minőségi fejlesztés (illetve Liguria esetén a minőségi kínálat iránti jelentősebb 

érdeklődés felkeltése) azért lényeges, mert ezzel a turizmusból származó fajlagos bevételek 

fognak növekedni, tehát kisebb környezeti (természeti, kulturális, gazdasági-társadalmi) 

terheléssel azonos vagy magasabb bevételeket érhetnek el. A területi dekoncentrációval eddig 

új helyeken is megjelenhet a turizmus, ami egyből minőségi lehet. 

Az egyes szolgáltatók olyan kínálat megteremtésére törekszenek, amelyet főleg a több napra 

érkező vendégek tudnak igénybe venni. Ilyenek a kizárólag helyi alapanyagokat használó és 

különleges fekvésű éttermek, privát és kis csoportos, a fenntarthatóság szempontjait 

maradéktalanul figyelembe vevő túrák, ahol a turisták közvetlen kapcsolatba kerülnek a helyi 

lakosokkal, részvételükkel közvetlenül a helyi közösségeket támogatva (festő kurzus, bortúra, 

tengeri kajak túra, siklóernyőzés, pesti készítő kurzus, főzőkurzusok, olívaszüreten való 
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részvétel). Különösen figyelemre méltó, hogy a magyarországi utazásszervezők még nem 

ismerték fel azokat a lehetőségeket, amit ez a térség nyújt az utasok számára. Azok az 

utazásszervezők, amelyek érintik a Cinque Terrét, kizárólag egy napot szánnak az öt falura. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Jelen tanulmány, illetve a mögötte álló kutatás a cinqueterre-travel.com és a cinqueterre.hu 
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Pálinkás Tamarát, aki tanácsaival és személyes kapcsolataival, továbbá rendkívüli 

helyismeretével segítette a kutatás létrejöttét. Hozzájárult továbbá ahhoz, hogy egy hetes, a 

lassú turizmus alapelveit követő programokat valósítsunk meg a Cinque Terrén, a hazai 
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Alkalmazkodási lehetőségek és kényszerek a szállodaiparban a 

Covid-19 járvány idején 

 

Adaptation opportunities and constraints in the hotel industry 

during the Covid-19 

 

Dr. Szalók Csilla1 – Dr. Juhász-Dóra Katalin2 

 
Absztrakt 

 

Az elmúlt évtizedben globális szinten a turizmus volt az egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági 

ágazat, azonban a Covid-19 világjárvány megjelenése rendkívüli csapásként érte. Hazánkban a még 

2019-ben is rekordteljesítményt nyújtó ágazatot eddig a pandémia sújtotta a legnagyobb mértékben.  

A tanulmány célja a folyton változó környezethez való adaptáció vizsgálata, az a szállodaiparban 

alkalmazott válságkezelési módszerek bemutatása.  

Az elemzés összegyűjti azokat a nemzetközi gyakorlatokat, amelyek a piaci környezethez való 

alkalmazkodás során bevezetésre kerültek. A tanulmány célja azoknak a jó gyakorlatoknak és stratégiai 

javaslatoknak a bemutatása, amelyek mintául szolgálhatnak a jelen válsághelyzetben a 

szállodavállalatok optimális működtetéséhez, hogy visszaállítható legyen a szektor versenyképessége. 

 

Kulcsszavak: Covid-19, válságkezelés, szállodaipar, katasztrófa, stratégia 

 

Abstract 

 

Over the past decade, tourism has been one of the fastest growing sectors of the global economy, 

however, the emergence of the Covid-19 pandemic resulted in an extraordinary shock. The tourism 

sector in Hungary, which has previously achieved record performance even in 2019, has been hit the 

hardest by the pandemic so far.  

The aim of the study is to examine the adaptation to the constantly changing environment in the hotel 

industry, aiming to present the applied crisis management methods. 

The analyzis collects the best practices that have been introduced to adapt to the market environment. 

The aim of the study is to present the good practices and strategic responses that can serve as a model 

for the optimal operation of hotel companies in the current crisis situation in order to restore the 

competitiveness of the sector. 

 

Keywords: Covid-19, crisis management, hotel industry, catastrophe, strategy  

 

BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt évtizedben globális szinten a turizmus volt az egyik legdinamikusabban növekvő 

gazdasági ágazat, azonban a Covid-19 világjárvány megjelenése rendkívüli csapásként érte. A 

turizmus hazánkban számtalan válságos helyzettel került szembe az elmúlt évtizedekben: 

természeti katasztrófák (pl. a Duna áradása Budapesten 2013), háborúk (pl. délszláv háborúk 

1991-2001), krízishelyzetek (pl. csernobili atomerőmű-baleset 1986), terrortámadások (pl. 

2001. szeptember 11.), járványok (SARS-járvány 2002), pénzügyi és gazdasági válságok (pl. 
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világválság 2008-2009), azonban a pandémia sújtotta a legnagyobb mértékben. Az 

egészségügyi válság súlyosan érintette az egész világgazdaságot (Fotiadis, 2021, Seraphin, 

2021). A válságok akár egy teljes iparágat is romba dönthetnek, a turizmus interszektorális 

jellegéből adódóan a válság több iparágra is kiterjedhet (Seabra et al., 2020), a turisztikai ágazat 

nehéz helyzete továbbgyűrűzik az egész gazdaságra. 

A turizmus egy nagyon összetett rendszer, a nagyvállalatok mellett a vállalkozások 90%-a 

KKV. A katasztrófa hatására a vállalkozásoknál működési zavarok léptek fel, 

forgatókönyveiket a folyamatosan változó bizonytalan helyzethez kényszerültek igazítani, 

sokan fennmaradásukért küzdöttek (Garrido-Moreno et al., 2021). Az eddigi gazdasági hatások 

becslése meglehetősen komplex és összetett feladat. A nemzetközi turizmusban több mint 100 

millió vendéglátóipari állás van közvetlen veszélyben az Utazási és Turisztikai Világtanács 

szaktanácsadóinak becslése szerint (WTTC, 2020). Az Egyesült Nemzetek Világszervezetének 

jelentése szerint (UNWTO, 2021) a nemzetközi turistaérkezések száma 74%-kal csökkent 

2020-ban, ami egy előre nem várt radikális hatás az idegenforgalmi bevételekre (Garrido-

Moreno et al., 2021). Európában 51,4 százalékkal csökkent a turisztikai ágazat hozzájárulása a 

GDP-hez 2020-ban (WTTC, 2021), a világjárvány hatása az ázsiai és csendes-óceáni térségben 

eredményezte a legnagyobb mértékű csökkenést az ágazat GDP-hez való hozzájárulásában 53,7 

százalékkal. 

A korlátozások és a járványügyi intézkedések miatt világszerte rohamosan csökkentek a 

turisztikai vállalkozások bevételei, a szállodák is nehéz helyzetbe kerültek (Herédia-Colaco – 

Rodrigues, 2021). A negatív hatásokat hosszú távon tovább súlyosbítja a szállodai dolgozók 

bizonytalan helyzetének következtében kialakuló attitűd- és viselkedés változások (Stergiou – 

Farmaki, 2021). 

A Covid-19 a turizmus DNS-ére mért csapást (Rivera, 2020). A járvány elleni védekezés által 

elvárt attitűd ellentétes a turizmust működtető folyamatokkal (Baum – Hai, 2020). A 

vendéglátás lényege, hogy egyedi élményeket teremt, gyakran a vendégekkel való kapcsolaton, 

valamint a személyzettel és fizikai környezettel való interakción alapszik (Garrido-Moreno et 

al., 2021). A vendégélmény meghatározó részét képezi mind a fizikai környezet, mind az 

emberi interakció dimenziói (Walls et al., 2011). A kialakult helyzet a szállodákat ismeretlen 

területre kényszerítette, megkövetelve tőlük, hogy egyedi szolgáltatásaikat, a teljes 

értékteremtési   folyamatot és a fizikai környezetet adaptálják az új egészségügyi 

szabványoknak való megfelelés érdekében. A szállodáknak át kellett alakítaniuk működésüket, 

hogy teljesen érintésmentessé vagy részben érintésmentessé váljanak, és ehhez kellett 

igazítaniuk teljes szolgáltatási folyamatukat (Sigala, 2020).  

Jelen tanulmány célja a Covid-19 világjárvány alatt bevezetésre került válságkezelési stratégiák 

ismertetése, a folyton változó környezethez való adaptáció vizsgálata és a szállodaipar által 

adott válaszok bemutatása.  

 

1.  VÁLSÁGOK ÉS A VÁLSÁGKEZELÉS ELMÉLETI KERETE 

 

A válságok, krízisek és a katasztrófák gyakran vizsgált és széles körben kutatott jelenségek 

(Brown et al., 2018, Faulkner 2001, Ritchie 2004, Zenker – Kock, 2020). Válságként 

azonosítható minden olyan cselekvés vagy mulasztás, amely megzavarja a szervezet folyamatos 

működését, a célok elérését, életképességét, vagy túlélését, vagy amely káros hatással van a fő 

érintettekre (Ritchie, 2004). A válságok keletkezésének oka lehet a megfelelő tervezés és az 

irányítás hiánya (Kim et al., 2005).  

Katasztrófaként definiálható az a helyzet, amikor egy kiszámíthatatlan, előre nem tervezett, 

hirtelen nagymértékű változás, csapás következik be, amely előre nem megjósolható és nem 

befolyásolható (Scott – Laws, 2005). A fő tényező, amely megkülönbözteti a válságot a 
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katasztrófától az, hogy a kialakult helyzetet magának a szervezetnek tulajdonítja-e, belső 

okokra vagy szervezeten kívüli okokra vezeti vissza (Ritchie, 2004). A katasztrófa olyan nem 

várt változásokkal jár, amelyekre általában csak az esemény után lehet reagálni, reaktív módon 

vagy készenléti tervek végrehajtásával (Kim et al., 2005). Ugyanakkor a katasztrófa is egy 

válsághelyzet, amit kezelni szükséges. A koronavírus-járvány természeti, de emellett 

társadalompolitikai, ember okozta katasztrófaként is azonosítható (Zenker – Kock, 2020).  

Ennek az összetett helyzetnek a megfelelő kezelése óriási erőfeszítéseket követel a turisztikai 

vállalkozások vezetőitől. Támogatni szükséges őket a válságos helyzetből való kilábalásban és 

a megfelelő válaszadási stratégiák kialakításában (Sigala, 2020). A világjárvány globális 

léptékű hatásai hosszú távon jelentős változásokat idéznek elő a turizmusban. A turisztikai 

ágazat csak békés környezetben sikeres és virágzó (Mansfeld – Pizam, 2006), a politikai, 

társadalmi, egészség-, biztonság- és természetvezérelt katasztrófák elrettentik a turistákat az 

utazástól (Sönmez et al., 1999).  

A válságok tipizálása több szempont mentén történhet, időbeli és tartalmi szempontok is 

megkülönböztethetőek (Thiessen, 2011). Santana (2004) megfogalmazása szerint a turizmus 

kontextusában vizsgálva a válság nem esemény, hanem egy olyan folyamat, amely a saját 

logikája mentén fejlődik. A válság olyan folyamatként jellemezhető, amelynek három vagy 

több fő fázisa is lehetséges. Coombs (2012) a válságesemények három fázisát azonosítja: a 

válság előtti, válság alatti és a válság utáni időszakot (Shaluf et al., 2003). A válság okozója 

szerint megkülönböztethető természet vagy ember okozta válság, a földrajzi kiterjedtség szerint 

beszélhetünk helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi válságról, gyakoriság szerint pedig 

egyszeri, ismétlődő, egymást követő vagy folyamatos válságtípusok különíthetőek el.  

Az 1. Táblázat Faulkner (2001) és Huang et al. (2008) elméleti keretrendszerére támaszkodva 

különböző értelmezések alapján szemlélteti a válságkezelés folyamatelemeit és fázisait.  

 

1. Táblázat: A válságkezelés folyamata 

 
Időbeli 

kategorizálás 

Stratégiai 

megközelítések 

Irányadó 

válságkezelési 

folyamat 

Katasztrófa 

folyamatának 

fázisai 

Katasztrófavédelmi 

folyamat elemei 

Akciók 

Válság előtt Proaktív 
(üzleti innováció, 

helyreállítási stratégia, 

akvizíció) 

 

Kialakítás 

Esemény előtti Előjelek Csökkentés 

Prodromális 

(tünetek 

észlelése) 

Mozgósítás Készenlét 

Válság 

közben 

Reaktív 
(sürgősségi átalakítás, 

kormányzati politika, 

egészségügyi és 

biztonsági 

intézkedések, 

szolgáltatások 

változ(tat)ása) 

 

Végrehajtás 

Vészhelyzeti Akció 
Válasz 

Átmeneti Felépülés 

Válság után  

Értékelés 

Hosszú távú – 

rehabilitáció 

Rekonstrukció és 

újraértékelés 
Felépülés  

Megoldás   

Felülvizsgálat 

Forrás: saját szerkesztés Faulkner (2001), Huang et al. (2008), Le – Phi (2021) alapján 
 

A turizmus számos zavaró eseményt és különböző válsághelyzeteket vészelt át a közelmúltban, 

de a Covid-19 járvány hatásai egyediek (Gössling et al., 2021). A világjárvány hatásaiból való 

kilábalás újszerű és innovatív intézkedéseket igényel (Garrido-Moreno et al., 2021).  

A tanulmányban a teljesség igénye nélkül kerülnek bemutatásra a szállodaiparban a 

válsághelyzet következtében bevezetett nemzetközi jó gyakorlatok.  
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2. VÁLSÁGKEZELÉS A SZÁLLODAIPARBAN 

 

A szállodaipar, ahogyan a turizmus iparág is, nagy mértékben ki van téve a váratlan katasztrófák 

jelentette veszélyeknek, mint például járványok, természeti katasztrófák és terrortámadások 

(Jiang – Wen, 2020). A különböző típusú katasztrófák arra késztetik a szállodatulajdonosokat 

és üzemeltetőket, hogy felkészültek legyenek a különféle váratlan kihívások leküzdésére. 

A válságkezelés vizsgálata a szállodaiparban a SARS-járványt követően vált kiemelten aktuális 

kutatási témává, a következő évtizedben számos kutatás született több tudományterületen, 

érintve a turizmust is.  

A 2. Táblázat időrendi sorrendben, strukturáltan összegzi az elmúlt években született 

tudományos folyóiratokban megjelent szakcikkek kutatási témái alapján rendezve a 

szállodaiparban leggyakrabban alkalmazott válságkezelési technikákat.  

A kutatások fókuszába az egészségügyi kitettség okán a járványügyi korlátozásoknak 

megfelelő higiéniai intézkedések, új technológiai megoldások alkalmazása, új 

szegmenseket és a meglévő ügyfeleket megcélzó marketing tevékenység, a költségek 

csökkentése és a szakképzett munkaerő-megtartása kerültek. A világjárvány következtében 

megváltozott a fogyasztók magatartása, új típusú fogyasztó jelent meg. A korlátozások miatt a 

közkedvelt szabadidős tevékenységtől, az utazástól megfosztott fogyasztók új hobbikat kezdtek 

keresni, a környezet ismétlődő hatásai folytán életstílusuk megváltozott, egyre nagyobb 

figyelmet fordítanak a fizikai és a mentális jólétre. Erre az igényre reagálva új szolgáltatások 

kialakítása egyedi csomagajánlatok bevezetése vált szükségessé.  

 

2. Táblázat: A szállodaiparban alkalmazott fő válságkezelési javaslatok összegzése  

a nemzetközi szakirodalom alapján 
 

 

Téma 

 

 

Szerző 

 

 

Módszer 

 

Válságkezelési javaslatok 

 

Fokozott 

higiéniai 

intézkedés, 

takarítási 

protokoll 

Költség-

csökkentés 

Média-

figyelés 

és 

kezelés 

Fokozott 

marketing- 

tevékenység

belső és 

külső 

kommuni-

káció 

Munkatársi 

képzési 

programok, 

tréningek 

Szolgáltatási 

feltételek 

módosítása,  

új 

szolgáltatások 

egyedi 

csomagajánlat 
A SARS-

járvány hatása a 

szállodaiparra 

Chien – 

Law 

(2003) 

elméleti 

tanulmány 

 
x  x   x 

A SARS-

járvány hatása a 

szállodákra 

(HR) 

Leung – 

Lam 

(2004) 

 

esettanulmány 

(Hongkong) 
x x  x x  

A SARS hatása 

a koreai 

szállodákra 

Kim et al. 

(2005) 

esettanulmányok 

6 luxusszálloda x x  x x  
Szállodai 

gyakorlatok a 

SARS-

katasztrófa 

túléléséhez 

Lo et al. 

(2006) 

kvalitatív kutatás 

(6 szálloda) x   x  x 

Az ebola 

járvány hatása a 

turizmusra 

Novelli et 

al. (2018) 

gyors 

helyzetelemző 

kutatás 

(Gambia) 

x x x x  x 

A Covid-19 

hatásai a 

vendéglátásra 

Sigala 

(2020) 

 

elméleti 

tanulmány x     x 
A COVID-19 

hatása a 

szállodaiparra 

Hao et al. 

(2020) 

szakirodalmi 

összegzés 

(Kína) 
x   x  x 

Az üzleti 

modell 

innovációjának 

szerepe 

(COVID-19) 

Breier et 

al. (2021) 

esettanulmányok 

(Ausztria) x   x  x 
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Szállodavezetői 

felfogások és 

stratégiák 

(COVID-19) 

Herédia-

Colaco – 

Rodrigues 

(2021) 

kvantitatív 

elemzés, 

nemzetközi 

mintavétel 

 

x  x x  x 

Stratégiai 

intézkedések a 

szállodaiparban 

(COVID-19) 

Garrido-

Moreno et 

al. (2021) 

kvantitatív 

felmérés 

(Spanyolország) 
x x  x x x 

Felépülés a 

vendéglátás 

területén-  

vezetői 

perspektíva, 

fenomenológiai 

megközelítés 

Vij et al. 

(2021) 

kvantitatív 

elemzés 

(Egyesült Arab 

Emírségek) 

 x  x  x 

Forrás: saját szerkesztés, Garrido-Moreno et al. (2021) alapján szerkesztve 

 

A tudományos szakirodalom elemzése rámutat arra a hiányosságra, hogy a legtöbb vizsgált 

szállodavállalat esetében nem állt rendelkezésre készenléti terv a válsághelyzetek kezelésére 

sem. (Brown et al., 2018). A szállodák a válságos helyzetre először többnyire reaktív módon 

reagáltak, többféle stratégiai választ adtak. A járvány elleni óvintézkedések közös területeit a 

nemzetközi szállodavállalatok által alkalmazott jó gyakorlatok mutatják. 

A 3. Táblázat a Covid-19 járvány elleni óvintézkedéseket ismerteti a legnagyobb nemzetközi 

szállodavállalatok esetében. A vizsgált nemzetközi szállodavállalatok által alkalmazott jó 

gyakorlatok három fő csoportba sorolhatóak: új eszközök és felszerelések gyors bevezetése, 

a társadalmi távolságtartás szabályainak hatékony kialakítása, továbbá tisztítási és 

fertőtlenítési intézkedések végrehajtása. A vizsgált intézkedések a szállodai holnapokon 

elérhető tájékoztatók és információk alapján kerültek rendszerezésre.  

(A belső folyamatokra és stratégiai döntésekre a vizsgálat nem terjedt ki.) 

 

3. Táblázat: A Covid-19 járvány elleni óvintézkedések nemzetközi szállodavállalatok 

esetében 
Covid-19 

óvintézkedések 

Accor 

 

Hilton 

Worldwide 

 

Hyatt Intercontinental Marriott 

Eszközök és 

felszerelés 

 

- Hőszkennerek a 

főbejáratnál 

- Egyedi 

fertőtlenítőszerek, 

törlőkendő és 

maszkok 

- Vendégek 

testhőmérsékletének 

mérése, fertőtlenítő 

szőnyegek a 

bejáratnál 

 

- Hőszkennerek a 

főbejáratnál 

- Elektrosztatikus 

permetezők 

használata 

(elektrosztatikusan 

töltött köd 

permetezése útján 

fertőtlenít) 

- Ultraibolya fény 

alkalmazása a 

felületek és 

tárgyak 

fertőtlenítésére 

 

 

 

- Hőszkennerek a 

főbejáratnál 

- Eszközök 

tisztítása és 

fertőtlenítése 

- Szállodában jól 

látható helyekre 

fertőtlenítő 

állomások 

kihelyezése 

 - Kollégák 

részére 

meghatározott 

védőeszközök 

viselése a 

szálloda területén 

 

- Hőszkennerek a 

főbejáratnál 

- Útmutató a 

védőeszközök 

használatához a 

szállodai 

alkalmazottak 

számára 

- 

Kézfertőtlenítőszer 

és törlőkendők 

kihelyezése a 

szálloda magas 

érintkezésnek 

kitett területein 

- Fertőtlenített 

kulcskártyák és 

papírmentes 

kijelentkezés 

- Hőszkennerek a 

főbejáratnál 

- Kézfertőtlenítőszer 

kihelyezése a szálloda 

több pontján 

- Válaszfalak a 

recepciónál 

- Ultraibolya 

fénytechnológia 

alkalmazása a 

kulcskártyák és a 

szálloda munkatársai 

által használt eszközök 

felületeinek a 

tisztítására 

Társadalmi 

távolságtartás 

- Társadalmi 

távolságtartás a 

közössági terekben 

- Érintésmentes 

fizetési 

megoldás és 

íróasztal nélküli 

bejelentkezés ahol 

megoldható 

- 1 méter távolság 

tartása az asztalok 

- Érintésmentes 

bejelentkezés 

(digitális kulcs 

technológia) 

-A vendégek 

egyidejű 

számának a 

korlátozása a zárt 

terekben (pl. 

fitneszterem) 

- A liftekben és a 

közösségi 

terekben 

létszámkorlátozás 

-„Knock-and-go” 

érintésmentes 

szobaszervíz 

- Plexiüveg falak 

kihelyezése a 

magas 

érintkezésnek 

kitett területeken 

- Társadalmi 

távolságtartásra 

vonatkozó 

protokollok 

bevezetése (pl. 

tárgyalterem 

elrendezése) és a 

jó gyakorlatok 

végrehajtása a 

közösségi terekben 

- Társadalmi 

távolságtartásra 

- A lobbiban jelzések a 

távolságtartás 

betartására 

- Bútorok és 

berendezések 

átrendezése, 

helyenként az 

eltávolítása 

- Asztalok 2,5 m 

távolságra helyezése 

egymástól, 

asztalonként 
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között, maximum 8 

vendég asztalonként 

figyelmeztető 

üzemeltetési 

jelzések 

- Különböző 

étkezési opciók 

biztosítása: 

egyszemélyes 

kiszolgálás és 

előrecsomagolt 

ételek 

maximum 4 vendég 

(étterem 

befogadóképességének 

60%-ra történő 

csökkentése) 

- Érintkezések 

számának csökkentése 

bizonyos 

szolgáltatásokon 

keresztül (pl. 

mobilbejelentkezés, 

mobilkulcs, és 

mobilkérések) 

Tisztítás és 

fertőtlenítés 

- ALLSAFE 

tisztasági 

protokollok és 

intézkedések 

bevezetése 

- Fokozott 

szobatakarítási 

protokollok, 

gyakran érintett 

felületek 

fertőtlenítése 

- Közösségi terek 

tisztítása 

megnövekedett 

gyakorisággal  

 

 

 

- Hilton CleanStay 

Program 

bevezetése 

- A papír 

bekészítések 

eltávolítása 

- RB & Mayo 

Klinikával 

együttműködés az 

új tisztítási és 

fertőtlenítési 

sztenderdek 

kialakításában. 

- Közösségi terek 

tisztítása 

megnövekedett 

gyakorisággal 

- Fokozott 

szállodai takarítás 

és tisztántartás 

 

- Közösségi 

terekben az 

elektrosztatikus 

fertőtlenítő 

gyakori 

használata 

- Gyakori 

érintésnek kitett 

tárgyak 

eltávolítása a 

vendégszobákból 

- Gyakran érintett 

felületek fokozott 

tisztítása 

(nyomonkövetés 

és rögzítése) 

- Szobákban 

vendégek részére 

egyéni higiéniai 

bekészítés 

- Szobákban IHG 

információs kártya 

elhelyezése a 

tisztítási 

folyamatokról 

- A szálloda 

felületeinek 

fertőtlenítése kórházi 

elektrosztatikus 

permezetővel  

- A tisztítások és 

fertőtlenítések 

gyakoriságának 

növelése 70%-os 

alkoholtartalmú 

fertőtlenítőpermettel 

Forrás: saját szerkesztés, Kim – Han 2022, alapján 

 

3. A VÁLSÁGKEZELÉS  HAZAI  ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

A hazai szállodaipart eddig sem kímélték a válságok, még napjainkban is számos legenda 

kering például az 1963-ban vesztegzár alá került Royal szállodáról, amely során a 

szállóvendégeket és az alkalmazottakat hatósági karantén alá helyezték a luxusszállodában 

himlőveszély miatt.  Majdnem három hétig tartott az elkülönítés és a lezárás, a krízishelyzet 

unikális lehetőséget biztosított az alkalmazottak számára. Együtt mulattak a vendégekkel 

„himlőbált” rendeztek a rendkívüli körülmények között. A krízisek legtöbb esetben nem 

lehetőségeket, hanem kényszerhelyzeteket szülnek. A krízishelyzeteket nem mindig sikerül 

gyorsan és eredményesen megoldani.  

A turizmus hazánkban 2019-ben is rekordteljesítményt ért el, a veszteségek így még 

látványosabbak. A 4. Táblázat a Covid-19 világjárvány terjedésének hazai állomásait, továbbá 

a nemzetközi és hazai intézkedéseket, a világjárvány megfékezése céljából bevezetésre került 

szabályokat összegzi 2020-ban. 
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4. Táblázat: A Covid-19 világjárvány fő eseményei, a nemzetközi és hazai 

intézkedések összegzése 2020-ban 

 
2020 január - március április - június július - szeptember október - december 

nemzetközi 

események 

és 

intézkedések 

- ismeretlen járvány 

kitörése Kínában 

- WHO (Egészségügyi 

Világszervezet) globális 

egészségügyi 

vészhelyzetet hirdet 

- Dél-Európában gyors 

terjeszkedésnek indul a 

járvány 

- EU lezárja külső határait 

az unión kívüli országok 

állampolgárai előtt 

- IMF (Nemzetközi 

Valutaalap) világméretű 

gazdasági recessziót jelez 

2020-ra 

- WHO felgyorsítja az 

oltások és kezelések 

fejlesztését 

- EU tagállamai 

fokozatosan feloldják az 

utazási korlátozásokat 

- ismét magasabb az új 

fertőzések száma az EU 

tagállamaiban  

- szept. 2. az új fertőzések 

száma eléri a márciusi 

szintet 

- WHO bejelenti, hogy mely 

gyógyszerek nem hatásosak 

a betegség gyógyításában 

- delta variáns megjelenése 

Angliában 

hazai 

események 

és 

intézkedések 

- Koronavírus-járvány 

Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs 

megalakulása, akcióterv 

bemutatása 

- egészségügyi 

védőmaszkok gyártásának 

megkezdése 

- március 4. első regisztrált 

koronavírusos beteg 

Magyarországon 

- március 11. vészhelyzet 

kihirdetése 

- március 27. kijárási 

korlátozások bevezetése az 

ország területén 

- adóteher csökkentés 

bejelentése a járvány 

gazdasági hatásainak 

mérséklésére 

- május 4. kijárási 

korlátozás feloldása, 

Budapest és Pest megye 

kivételével kinyithatnak a 

vendéglátóegységek külső 

teraszai 

- május 18-29. 

vendéglátóegységek belső 

részei is kinyithatnak  

- június 18. vészhelyzet 

megszüntetése 

- vendéglátóhelyeken 

kötelező maszkviselés, 

rendezvények 500 főig 

- az operatív törzs 3 

kockázati kategóriába 

sorolja az országokat (a 

sárga és piros kockázati 

besorolású országok 

esetében az utazás 

feltételekhez kötött) 

- szept. 1. Magyarország 

határainak ismételt 

lezárása, beutazási 

korlátozások bevezetése 

- nyitvatartási időkorlát a 

vendéglátó- és 

szórakozóhelyeken 

 

- V4 országok esetében 

beutazást megkönnyítő 

rendelkezések 

- Országgyűlés szigorította a 

hatósági házi karantén 

megsértésének bírságolását 

- szigorított maszkviselési 

szabályok bevezetése 

- rendkívüli jogrend életbe 

lépése 

- nov. 10. részleges kijárási 

tilalom, gyülekezés betiltása, 

éttermek nem fogadhatnak 

vendéget 

 

Forrás: saját szerkesztés ÁSZ (2021) alapján 

 

A turisztikai ágazat finanszírozási kihívásai a járványhelyzet következtében felerősödtek (NTS 

2030). Az elmúlt időszakban az ágazat fejlődésének motorja az EU-s és az állami támogatási 

források voltak. Az ágazat fejlesztésére fordított állami források meghaladták a 329 milliárd 

forintot, amelynek több, mint 80%-át a Kisfaludy Program biztosított (NTS 2030).  A Magyar 

Turisztikai Ügynökség egy Covid-19 kézikönyv, útmutató összeállításával segíteni kívánta a 

turizmusban érdekelt szálláshelyeket és vendéglátóipari egységeket. A kézikönyv általános 

javaslatokat, majd részlegenként specifikus ajánlást fogalmaz meg kifejezetten a szálláshelyek 

számára (Front Office, vendéglátó-egységek, éttermek, műszak és karbantartás, Housekeeping 

és takarítás, fürdőegységek és wellness terület, közösségi terek, közös helyiségek és egyéb 

szabadtéri helyszínek).  

A válságkezelési technikák elméleti keretrendszerére és a nemzetközi szállodavállalatok által 

alkalmazott jó gyakorlatokra támaszkodva kibővült a válságkezelés elméleti keretrendszere (5. 

Táblázat).  
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5. Táblázat: A Covid-19 válságkezelésének elméleti keretrendszere a szállodaiparban 

 
Szakasz/fázis 1. 2. 3. 4. 5. 

Covid-19 fázisai Esemény előtti és 

korai előjelek 

Vészhelyzet Krízis Helyreállítási 

szakasz 

Döntési 

Hatásszint Alacsony Magas Csúcspont Magas Alacsony 

Covid-19 

példaesetek 

Tünetek,  

új betegség 

fenyegetése, helyi 

szinten alacsony a 

megbetegedések 

száma 

Megbetegedések, 

halálozások 

számának 

növekedése  
foglalási 

lemondások 

számának 

növekedése 

Széles körben terjedő 

fertőzés 

szigorítások, 

korlátozások, bezárások 

Alkalmazkodás a 

kialakult 

helyzethez, 

csökken a helyi 

megbetegedések 

száma, nő a 

belföldi utazások 

száma 

Covid-19 vakcina 

új megbetegedések 

fenyegetése, 

gazdasági recesszió 

veszélye 

Válságkezelés 

folyamata 

Megtakarítás 

 

multilokális, eszköz- 

és költségcsökkentő 

stratégia, forgótőke 

felszabadítása 

Túlélés 

 

további 

költségcsökkentő 

intézkedések, 

biztonsági és 

egészségügyi 

intézkedések, 

lobbitevékenység 

kormányzati 

támogatásért 

Hibernálás, 

szolgáltatások 

változ(tat)ása, 

új stratégiák 

bevezetése 

 

üzemszünet, korlátozott 

nyitvatartás, 

funkcióváltás, 

karanténszálloda, 

márkázás a CSR révén 

Felépülési és 

innovációs 

stratégia 
 

fókusz: sales és 

marketing, 

egészségügyi és 

biztonsági 

intézkedések, 

szolgáltatások 

automatizálása és 

innováció 

Tanulás és 

transzformáció 

 

válság utáni 

tudásmenedzsment, 

akvizíciók, 

rezilienciára 

összpontosító 

stratégia 

Stratégia Proaktív Reaktív Reaktív Proaktív Proaktív 

 Kontextuális tényezők 

(szálloda mérete, források, kormányrendeletek és támogatások mértéke) 

Forrás: saját szerkesztés Le – Phi (2021) alapján kiegészítve 

 

A válságkezelés első fázisára az esemény előtti és korai tünetfázisban a megtakarítás, a 

költségek csökkentése, az eszközcsökkentő stratégia alkalmazása a fő jellemző, nagyvállalatok 

esetében a forgótőke felszabadítására való törekvés. A nemzetközi szállodavállalatoknál már a 

járvány előtti időszakban is a létesítménygazdálkodás során megfigyelhető volt az ingatlan 

tulajdonlása helyett a menedzsment-szerződések előnyben részesítése. A válsághelyzet 

alacsony hatásszintje esetén a leginkább jellemző válaszadási reakció, a költségcsökkentő 

stratégia. Közepes és kisebb üzemméretű szállodák esetében a fő cél a túlélés érdekében az 

üzleti hatékonyság javítása, a legtöbb esetben a kevésbé fontos felújítások elhalasztása, rövid 

távon. 

A válsághelyzet második fázisában, a vészhelyzet erősödésével a foglalások lemondásának a 

növekedése további költségcsökkentő intézkedéseket kényszerít ki, a szállodavállalatok 

fokozott egészségügyi és járványügyi intézkedéseket vezetnek be, majd kormányzati és egyéb 

támogatásokért lobbitevékenységbe kezdenek. Nemzetközi és hazai szinten alkalmazott 

szállodai gyakorlatok a személyzet munkaidejének csökkentésétől a fizetés nélküli szabadság 

alkalmazásáig terjednek. Számos szállodatulajdonos döntött az ingatlan eladása mellett, 

üzemszünetet hirdettetek, üzemeltető-váltásra is volt példa, és azok a vállalatok, akinek volt 

lehetőségük, felújításokba kezdtek. A szállodák külföldön esetekben karanténhotelekké 

alakultak, hazánkban elterjedt az irodai szolgáltatás biztosítása, és a szobák irodai egységként 

történő napi értékesítése.  

A válsághelyzet harmadik szakaszában, a krízishelyzet kezelése során a legtöbb üzemeltetőnek 

két választási lehetősége volt, a hibernálás (üzemszünet/felújítás) vagy a szolgáltatások 

transzformációja és új stratégiai irányelvek megfogalmazása. A bizonytalan helyzetben a 

nemzetközi és a hazai kormányzati előírások határozták meg a ki- és beutazási szabályokat, a 

külföldi beutazó szegmens a vészhelyzet ideje alatt a korlátozások miatt nullára csökkent. A 

fejlett országokban (például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában 

és Svájcban) ösztönző csomagokat vezettek be a turizmus megmentése céljából, bértámogatást, 

adókedvezményeket, rugalmas hitelkonstrukciókat biztosítottak, lehetővé téve a 
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szállodavezetők számára a tömeges elbocsátás elkerülését (Le – Phi, 2021). Az étteremmel és 

vendéglátó-egységekkel rendelkező szállodák házhozszállítási lehetőséget biztosítottak a helyi 

közösségek számára. A járványhelyzet kiszámíthatatlan hullámai miatt bevezetésre kerültek 

különböző hosszú lejáratú akciók, utalványok, CSR programokon keresztül számos szálloda az 

egészségügyi dolgozók részére ingyenes szállásszolgáltatást biztosított, továbbá 

adománygyűjtésbe kezdtek. Nem csak a fizikai térben, de online is számos marketingkampány 

indult, koncertek, irodalmi felolvasásosok, online főzőtanfolyamok színtereivé váltak a 

karanténhelyzet miatt kihasználatlan szállodai terek. 

A válsághelyzet negyedik szakaszában, a cél a jelenlegi helyzethez való alkalmazkodás. A 

kormányok ebben az időszakban lazítottak az utazási korlátozásokon, a helyi megbetegedések 

csökkeni kezdtek, és a belföldi utazások száma emelkedett. A világjárvány a szolgáltatások 

transzformálásán keresztül felgyorsította az üzleti innovációt, az érintésmentes folyamatok 

elősegítése miatt számos technológiai újítás került bevezetésre, számos új automatizált 

folyamat jelent meg (érintés nélküli be-/kijelentkezés, digitális menük, online 

szolgáltatásrendelés, mobil concierge). A digitalizációs megoldások lehetővé teszik a szállodák 

számára a fizikai interakciót, egyúttal a fertőzési kockázatok csökkentését, miközben a 

személyre szabott szolgáltatásokkal a vendégelégedettség biztosítására törekszenek (Le – Phi, 

2021). 

A válság ötödik szakaszának fókuszában a döntés ill. a megoldás áll, a következő hullámokra 

való esetleges felkészülés. Egy katasztrófa vagy válság után előfordulhat, hogy az előzőleg 

megfelelően működő rendszer soha nem tér vissza a normál állapotba, mivel a rendszer egyes 

részei megváltoztak (Scott – Laws, 2005). A fertőzések további hulláma és az azt követő 

recesszió veszélye miatt a társadalmi távolságtartásra való felkészülés szerepe kiemelten fontos. 

Kihívást jelent az új, megváltozott körülmények között megtalálni a megfelelő egyensúlyt a 

szolgáltatások automatizálása és a szolgáltatás személyes nyújtása között (Rivera, 2020). A 

nagyobb szállodaláncok számára lehetőség a tagszállodák közötti együttműködés és az 

erőforrások megosztása, a kis- és közepes üzemméretű szállodák számára nagyobb kihívás az 

erőforrások biztosítása. Azok a szállodaláncok és szállodavállalatok, amelyek a válsághelyzet 

előtt már megtakarítási és eszközcsökkentési stratégiát alkalmaztak, pénzügyi forrásaik miatt 

hamarabb lesznek képesek kilábalni a válságból. A válsághelyzet csúcspontjában a kis- és 

közepes méretű turisztikai vállalkozások többsége a szakképzett munkaerő elbocsátására 

kényszerült, jelenleg munkaerőhiánnyal küszködnek. A nemzetközi szállodavállalatoknak 

lehetőségük volt a munkaerő átcsoportosítására, a betanított munkaerő megtartására.  

Az ágazat sikeres újraindulásához elengedhetetlen a piaci szereplők visszatérése. Az új 

alkalmazottak toborzása, a betanítási költségek, a visszaállás folyamata azonban időbe telik. 

Azokban az országokban, ahol a turisztikai vállalkozások kevesebb támogatásban részesültek, 

a nemzetközi versenyben lemaradásból indulnak, és a rehabilitációs folyamat, az erőforrások 

integrálása, a piacra lépés hosszabb folyamat eredménye lesz. A digitalizáció és a technológiai 

megoldások csak részben nyújthatnak megoldást az élőmunka-igényes ágazatokban a  

válsághelyzetből való kilábalásban. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖSSZEGZÉS 

 

A járványhelyzetet megelőző évek rekordéveknek számítottak a turisztikai teljesítmény terén, 

azonban már változásra utaló jelek voltak megfigyelhetők. A válsághelyzet előtt hazánkban 

számos új „trend” jelent meg: új stratégiák, új üzleti modellek (hibrid szállodák, 

kombószállodák), globálisan terjeszkedő nemzetközi vállalatok (helyi szinten eltérő 

üzemeltetési és tulajdonlási feltételek), multilokális és eszközcsökkentő stratégiák alkalmazása. 

Számos új „tünet” is tapasztalható volt: példaként említve a turizmus egyre nagyobb 

koncentráltságát, az overtourism jelenséget, a Budapestre és Balatonra koncentrálódó 

turizmust. Nemzetközi kutatások is rámutatnak arra, hogy a járványhelyzet nem minden hatása 

teljesen új számunkra (Zenker – Kock, 2020), a világjárványt megelőző években már 

tapasztalhatóak voltak a növekedés ellentmondásai (például: a legnagyobb turisztikai bevételt 

generáló országok listája nem változott).  

A járványhelyzet következtében a szállodaiparban négy fő probléma azonosítható: a drasztikus 

visszaesés, a hullámzás (kiszámíthatatlanság), a külföldi vendégforgalom és a  beutazó turizmus 

ideiglenes megszűnése, és a változó/eltérő mértékű  állami támogatások.  

2021 év végéig a szállodapiac válaszai a következők voltak:   

tulajdonosváltás, üzemeltetőváltás, üzemszünetre való átállás, funkcióváltás és/vagy megfelelő 

pénzügyi eszközök (támogatások, pályázati lehetőségek) esetén felújítás. A felújítási láz és a 

külföldi befektetők aktivitása a luxusszállodák piacán Budapest városszöveti átrendeződését 

eredményezte. A kialakult irodai övezetek és luxusnegyedek a szállodák újrapozicionálásához 

vezetett. A járványidőszakban előtérbe kerülő belföldi turizmus a vidéket, a helyi turizmust 

erősítette, a belföldi szálláshelyforgalmat élénkítette, főleg a vidéki fürdővárosokban indult 

meg a szálláshelyek fejlesztése.   

A krízis lehetőséget nyújt a megújulásra és a transzformációra: vannak olyan folyamatok, 

amelyek már a járványhelyzet előtt megoldásra vártak, és vannak kifejezetten a járvány 

következtében kialakult problémák. A szállodaipar működésében meglévő ciklikusság ezeket a 

folyamatokat még jobban felerősíti. 

  A szállodaiparban alkalmazott válságkezelési gyakorlatok között nagyon sok válaszadási 

lehetőség van. Megfigyelhetők a nemzetközi gyakorlattal azonos és azoktól nagyban eltérő 

lokális példák. A turizmus valamennyi szereplőjének közös érdeke, hogy a szakma ebből a 

súlyos válságból minél előbb talpra tudjon állni, el tudjon indulni. A nemzetközi és hazai példák 

mintául szolgálhatnak a turisztikai vállalkozások és a szállodaipar számára a legjobb 

megoldások megtalálásában. Ehhez nemzetközi együttműködésre, a tudomány támogatására, a 

turizmus iparág valamennyi szereplőjének összefogására van szükség. A problémák hosszú távú 

kezeléséhez és megoldásához teljes paradigmaváltás kell.  

Jelen tanulmány nem tér ki a szállodaipar teljesítményének elemzésére, célja a válságkezelési 

gyakorlatok rendszerbe szedése. A közös kihívások vizsgálata, a válság tanulságainak 

összegyűjtése segíti felkészülni a szállodákat, hogy reziliensebbé és versenyképesebbé váljanak 

a jövőben. 
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Hazai turisztikai térségek kialakításának szempontjai és 

márkázási lehetőségei 

 

Aspects of the development of Hungarian tourist destinations and 

branding opportunities 

 

Nemes Nikoletta1 
 

Absztrakt 

 

A desztinációk kialakítását és a turisztikai fejlesztési irányok meghatározását ma Magyarországon a 

turisztikai térségekről szóló jogszabályi környezet határozza meg, amely kimondja, hogy a 

desztinációfejlesztés alapegysége a turisztikai térség, illetve nevesíti is ezeket a területeket. Az egyes 

térségeket számba véve megállapítható, hogy a 11 nevesített turisztikai desztináció némelyike termék 

alapon egyértelműen leírható (pl. Pécs-Villány), azonban van, ahol a termékalapú megközelítés nem 

célra vezető, mert az utazási döntést nem egy-egy turisztikai termék, hanem a komplex élmény jelenti 

(pl. Balaton). 

 

Kulcsszavak: desztinációfejlesztés, földrajzi lehatárolás, márkázás, értékesítés 

 

Abstract 

 

The establishment of destinations and the definition of tourism development directions in Hungary today 

are determined by the legal environment of tourist regions, which states, that the basic unit of destination 

development is the tourist region itself, while naming these areas also. Taking the individual regions 

into account, it can be determined, that some of the 11 named tourist destinations can be clearly 

described on a product-basis (eg Pécs-Villány), however, there are instances, where the product-based 

approach is not expedient, because the decision to travel is not necessarily based on individual tourism 

products, but rather on having a complex experience (eg Lake Balaton). 

 

Keywords: tourist destination development, spatial delimitation, branding, sales 

 

BEVEZETÉS 
 

A turizmus napjainkban a globalizáció, illetve az információs és technológiai forradalom 

hatásainak köszönhetően már nemcsak a klasszikus szabadidős célú utazások helyszínein 

érhető tetten, a turista jól megkülönböztethető térhasználó a világ bármely pontján2. Bár 

évtizedes vita tárgya, hogy a turisztikai terek lehatárolásának önszerveződő vagy felülről 

irányított folyamatnak szükséges-e lennie, tény, hogy a hazai turisztikai típusú térszerveződés 

nem független a mindenkori nemzeti kormány település- és térségfejlesztésre vonatkozó 

terveitől, a jogszabályi környezet változásaitól. 

                                                           
1 Nemes Nikoletta, PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 
ddrmi.nemes@gmail.com  
2 Zsarnóczky M. (2018): A turizmus térhasználatának sajátosságai, „nem tér” és „mindenképpen látni kell” 

pontok a Butler-modellben;„Gazdasági és társadalmi útkeresés” XIII. KHEOPS Nemzetközi Tudományos 

Konferencia tanulmánykötete, Mór; 

https://www.researchgate.net/publication/330292347_A_turizmus_terhasznalatanak_sajatossagai_nem_ter_es_m

indenkeppen_latni_kell_pontok_a_Butler-modellben; letöltve: 2021.12.28.; 48-61. 

mailto:ddrmi.nemes@gmail.com
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A turisztikai desztinációk kialakítása és fenntartható, sikeres működtetése különösen a 

turisztikai intézményrendszer átalakításában fordulópontot jelentő területi szintű strukturális 

átalakítás óta élvez kiemelt figyelmet, amelyet a helyi és térségi szintű turizmusirányítási 

rendszer (TDM-rendszer) kiépítési kísérlete és ezzel párhuzamosan a kapcsolódó európai uniós 

fejlesztési források lehívása határozott meg. 

A hazai szakirodalomban a „turisztikai desztináció” közel másfél évtizede kedvelt és sokat 

kutatott téma. A vizsgálatok és elemzések alapvetően két nagy típusra oszthatók: egy részük a 

menedzsment és intézményi rendszer hatékony működésének feltételeivel foglalkozik, döntő 

többségük pedig a desztinációk versenyképességi ismérveinek meghatározásával. Az 

elemzések zöme megállapítja, hogy a sikeres desztinációk egyik alaptulajdonsága a további 

térségektől való megkülönböztethetőség, amelyet az adott területért felelős menedzsment 

szervezet hatékony márkázási, pozicionálási és értékesítési tevékenysége biztosít. De vajon a 

földrajzi elhelyezkedésen és az eredeti kínálaton (pl. táji adottság, történelmi épített örökség) 

túl mitől válik az adott desztináció valóban megkülönböztethetővé versenytársaitól? A 

szakirodalomban a témát érintően a hazai turisztikai desztinációk teljesítményen túli, egyéb 

szempontokat is figyelembe vevő összehasonlítására (a korábbi, régiós szintű turisztikai típusú 

lehatárolásokat is figyelembe véve) kevés példa akad.  

Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás első lépése, amelynek célja, hogy megállapítsa, hogy 

lehetséges-e egy olyan általános, turisztikai célú fejlesztési modell kidolgozása, amely 

iránymutatást ad a hazai desztinációk döntéshozói számára a turisztikai térségek egyediségét 

hangsúlyozó és a megkülönböztetést elősegítő fejlesztési irányok kijelöléséhez egy-egy 

desztináció egyéni adottságai, a területre irányuló turisztikai kereslet mutatószámai és 

sajátosságai, továbbá a lehatárolt célcsoportok fogyasztói ismérvei alapján. 

A kutatás megalapozásához kiemelten fontos a jelenlegi hazai desztináció-lehatárolási 

gyakorlat, továbbá az egyes turisztikai térségek márkázási és értékesítési terveinek 

megismerése és megértése. A területi lehatárolásokról szóló döntéshozás megértését 

elősegítendő, ezért a tanulmány a ma hatályos turisztikai desztinációk kialakításának legfőbb 

szempontjait ismerteti, röviden bemutatva őket, majd kiemelve az egyes desztinációk legfőbb 

terméktípusait és egymástól való megkülönböztethetőségét.  

A tanulmány négy fejezetből áll: az első rész a hazai turisztikai térszerveződés éppen fél 

évszázados történetét tekinti át, amelyet a desztinációs lehatárolás kritériumrendszerének 

bemutatása követ. A harmadik fejezet a 11 nevesített turisztikai térséget mutatja be röviden, 

majd befejezésként az egyes desztinációkat önmagukban és egymáshoz mérten is vizsgáló, 

párhuzamos értékesítési lehetőségeket ismerteti a legfrissebb nemzeti turisztikai stratégia, a 

„Turizmus 2.03” alapján. 

 

1. A HAZAI TURISZTIKAI TÉRSZERVEZŐDÉS RÖVID TÖRTÉNETI 

ÁTTEKINTÉSE 

 

A hazai területi lehatárolásokban az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési 

Koncepció4 jelentette az első meghatározó mérföldkövet, amely ugyan csak marginális 

gondolatok erejéig, de már foglalkozott a turizmussal, annak intézményi szintjén a 

következőképpen: „az idegenforgalmi jellegű központokban biztosítandók a helyi lakosság 

ellátásán túlmenően az idegenforgalmi és üdülő népesség ellátási igényeinek megfelelő 

                                                           
3 Turizmus 2.0. (2021); https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf; letöltve: 

2022.01.08. 
4 1007/1971. [III. 16.] Korm. számú határozat az országos településfejlesztési koncepcióról. Törvények és 

rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1971. Budapest, 1972. 549–551 
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szolgáltató intézmények és létesítmények”5. Alig egy évtizeddel később a Minisztertanács 

2006/1979 évi. rendelete6 már 4 kiemelt üdülőkörzetet nevezett meg (Balaton, Velencei-tó, 

Dunakanyar, Mátra és Bükk), amelyhez később csatlakozott Sopron-Kőszeghegyalja, illetve a 

rendszerváltozás időszakában Mecsek-Villány. 

Az 1980-as években a turizmus teljesítményét regisztráló statisztikai rendszerek fejlődésével 

párhuzamosan több, a térségi turisztikai célú fejlesztések számára iránymutató tanulmány 

készült, többek között a kormányrendeletben is rögzített, a VÁTI (Városépítési Tudományos és 

Tervező Intézet), a BKI (Budapesti Területi és Környezettervezési Intézet) és az OIH (Országos 

Idegenforgalmi Hivatal) közreműködésével „A turizmus ágazati és területfejlesztési 

koncepciója” c. dokumentum, amely a fejlesztéseket illetően 3 kategóriát különített el: 

 

 kiemelt üdülőkörzetek 

 regionális jelentőségű üdülőterületek 

 helyi és kistérségi jelentőségű üdülőterületek7 

 

Kiemelt prioritásként a koncepció Budapest és Balaton mellett a vidéki gyógy- és 

termálfürdőket kezelte.  

A turisztikai területi lehatárolás egyik szemléletes és mai lehatároláshoz egyébként hasonlító 

formáját jelenti az 1989-ben második alkalommal kiadásra került Magyarország Nemzeti 

Atlasza8 című, nagy nyilvánosság számára is elérhető kötet az országot az 1984. évi besorolás 

alapján 28 idegenforgalmi tájegységre osztotta (1. ábra), amelyen belül 4+1 kiemelt 

(fejlesztendő) tájegységet határozott meg a következők szerint (a kiemeltek a listában 

kivastagítva):  

 a Dunántúlon: Szigetköz, Nyugat-Dunántúl, Őrség, Zalai-dombság, Bakony, Balaton, 

Somogy-Tolnai-dombság, Mecsek-Villány, Alsó-Duna; 

 Közép-Magyarországon: Vértes-Gerecse, Velencei-tó, Dunakanyar, Budapest, 

Budai-hegység, Gödöllői-dombság, Ráckeve; 

 Kelet-Magyarországon: Cserhát-Karancs, Mátra-Bükk, Aggtelek, Zemplén, Felső-

Tiszavidék, Nyírség, Közép-Tiszavidék, Hortobágy, Köröszug, Hármas-Körös, 

Szanazug, Alsó-Tisza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Slachta K. (2014): A „magyar vircsaft”. A Kádár-kori idegenforgalom sajátosságai; Metszetek, 

Társadalomtudományi folyóirat, 2014/2. szám, 104. 
6 Aubert A. (2001): A turizmus és a területfejlesztés stratégiai kapcsolata Magyarországon; Turizmus Bulletin 

(2001); 1. szám; https://mtu.gov.hu/documents/prod/T_bulletin_2001_01.pdf; letöltve: 2022.01.03.; 91. 
7 Aubert A. (2001): A turizmus és a területfejlesztés stratégiai kapcsolata Magyarországon; Turizmus Bulletin 

(2001); 1. szám; https://mtu.gov.hu/documents/prod/T_bulletin_2001_01.pdf; letöltve: 2022.01.03.; 92. 
8 Magyarország Nemzeti Atlasza (1989); Kartográfiai Vállalat, Budapest; 1989; 

https://www.nemzetiatlasz.hu/1989/MNA1989.html; letöltve: 2022.01.08.; 283; 
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1. ábra: Idegenforgalmi tájegységek látogatottsága (1984) 
 

 
Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) 

 

Az uniós alapelvekhez9 (és támogatási kritériumokhoz) igazodó, állam által meghatározott 

térfelosztás alapját a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény10 

jelenti ma is, amelyet az 1999. évi XCII. és a 2004. évi LXXV. törvény módosít, illetve erősít 

meg.  

A területfejlesztési törvény 5. § e), f), illetve i) pontja a különböző területtípusokat az 

alábbiak szerint kategorizálja: 

 e) régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott NUTS-2. szintű területi egység 

 f) kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott 

területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt 

kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos 

érdekek fűződnek 

 i) térség: különböző területi egységek (az ország, a régió, a megye, a kiemelt térség, a 

járás, valamint ezek területének egy része) összefoglaló elnevezése 

 

 

 

 

                                                           
9 Az egységes statisztikai szabványok létrehozása érdekében, illetve a strukturális alapokkal összefüggésben az 

Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) 1988-ban hozta létre a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúráját. A NUTS szintjeit a népesség-küszöbértékek határozzák meg. 
10 a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600021.tv; letöltve: 2022.01.20. 
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2. ábra: Magyarország régióinak tervezési-statisztikai, illetve turisztikai besorolása 
 

  
Forrás: KSH 

 

A turisztikai területfelosztás új egységeként az idegenforgalmi régiók a 28/1998. (V.13.) 

IKIM-rendelet1112 alapján kerültek lehatárolásra, mint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok 

(RIB) működési területei. Ez a felosztás a statisztikai célú területi egységek közös 

nómenklatúrájának (NUTS) második, azaz NUTS-2 szintjétől, a tervezési-statisztikai régióktól 

annyiban tért el, hogy az alkotók a tervezési régiókat kombinálták a kiemelt üdülőkörzetekkel. 

A turisztikai célú fejlesztések emellett egészen 2016-ig a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) lehatárolása szerint történtek. 
 

2. RÉGIÓKBÓL DESZTINÁCIÓK 
 

Mindamellett, hogy a támogatási források elosztása régiós szinten történt, a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-201313, illetve a 2007-2013-as uniós tervezési időszakra 

szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjainak14 2. számú 

prioritástengelyei a globális turisztikai térlehatárolási és intézményi rendszer trendjeihez 

igazodva a turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek (TDM-ek) felállítását célozta. A 

TDM-ek15 intézményi rendszerének kialakítását támogató pályázati konstrukciók a helyi TDM 

kialakításának alapkritériumaként minimálisan 20 ezer vendégéjszakát határoztak meg, 

azonban egyetlen dokumentum sem rendelkezett a területi lehatárolás kérdéseiről, azokat az 

alulról szerveződő térségek számára nyitva hagyta.  

A hazai turizmus szereplői számára mérföldkövet jelentett a Magyar Turisztikai Ügynökség 

(MTÜ) 2016. évi megalakulása, illetve a turizmus nemzeti szempontból történő stratégiai 

szintre emelése, amely nemcsak korábban sosem látott (hazai és uniós) fejlesztési forrásokat 

                                                           
11 28/1998. (V.13.) IKIM-rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális 

Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól; 

http://jogiportal.hu/index.php?id=abuqkzt96g8ex1jw4&state=20150604&menu=view; letöltve: 2022.01.20. 
12 A rendelet 9 turisztikai régiót nevez meg (4. ábra): Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Balaton, Dél-

Dunántúl, Budapest-Közép-Dunavidék, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld 
13 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013 (2005); https://2010-

2014.kormany.hu/download/4/5c/20000/NemzetiTurizmusfejlesztesiStrategia.pdf; letöltve: 2022.01.08.; 112-

122. 
14 A 7 tervezési-statisztikai régió 2007-2013 időszakra szóló operatív programjaiban a 2. prioritás tengely 

minden esetben a turizmus fejlesztése volt, amelyen belül a TDM-szervezetek létrehozása, mint cél nevesítésre 

került 
15 A helyi TDM szervezetek döntően turisztikai szempontból frekventált településeken alakultak meg; több 

település összefogására abban az esetben került sor, ha egy település önmaga nem érte el a kritériumként 

meghatározott 20 ezer vendégéjszakát. Térségi TDM-ek esetében a minimum kritérium legalább 2 helyi 

regisztrált TDM-szervezet volt. 
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hozott az ágazat számára, de új szintre emelte a térségi szintű lehatárolást, eltérve a korábbi, 

uniós fejlesztési források elérését megcélzó gyakorlattól. 

A 2017-ben véglegesített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS2030)16 a 

turisztikai tervezés alapegységét a régiókról a desztinációkra helyezte át; ezekre a területre 

koncentrálva a fejlesztési forrásokat is. A hangsúly áthelyezésének elsődleges indoka az volt, 

hogy az 1998-tól alkalmazott lehatárolás – a 9 turisztikai régió – az ország teljes területét, annak 

minden települését lefedte, figyelmen kívül hagyva az egyes települések és területek valós 

turisztikai jelentőségét.  

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény szerint a turisztikai 

térség (desztináció) „olyan földrajzilag körülhatárolható, beazonosítható területrész, amely a 

turisztikai kínálati piacon egységes fogadóterületként jeleníthető meg, épített környezeti, 

természetföldrajzi vagy kulturális értékek tekintetében összefüggő elemek alkotják, ezért 

egységes koncepcióban történő tervezéséhez, fejlesztéséhez és térségi turisztikai márka 

kialakításához országos érdek fűződik”17. 

 

Az NTS2030 a turisztikai térséget két dimenzióban értelmezi: 

 egyrészt földrajzilag lehatárolható és egységesen értelmezhető térként, amely a 

turizmus piacán egységes fogadóterületként jeleníthető meg; 

 másrészt keresleti kategóriaként, amely az utazási döntések szintjeként értelmezhető. 

 

A dokumentum szerint a desztináció turisztikai szempontból az a legkisebb értelmezhető 

térkategória, amely olyan volumenű keresletet generál, amely megfelelő „üzemméretet” 

biztosít a fenntartható (és nyereséges) üzemeltetéshez. 

Az MTÜ lehatárolási módszertana a jogszabályban megfogalmazott definíciónak történő 

megfelelést célozza, melynek okán a klasszikus földrajzi szempontú lehatárolás mellett a 

térszervezés egyéb dimenziói is szerepet kaptak. 

 

A lehatárolás szempontrendszerét befolyásoló tényezők: 

 a keresleti ismérvek; 

 a kínálati ismérvek; 

 a térségek fejlesztésében rejlő turisztikai potenciál; 

 a desztináció arculata 

 és a desztinációs imázs. 

 

A kritériumrendszer 3 fő csoport mentén csoportosítható: 

(1) Vonzerő alapú mutatók: vonzerők száma, nagysága; látogatószám; turisztikai 

szolgáltatások száma; vendéglátóhelyek száma, látogatottsága; védett természeti 

területek jelenléte, nagysága; világörökség 

(2) Turisztikai mutatók: vendégéjszakák száma; vendégek száma; árbevétel; 

szálláskapacitás (típus, szoba, férőhely); lakosságra jutó vendégéjszakák száma; 

külföldi vendégek aránya; tartózkodási idő; idegenforgalmi adó bevétel 

(3) Földrajzi és infrastrukturális mutatók: Tourinform iroda (működik-e, látogatók száma); 

TDM (működik-e); közlekedési kapcsolatok; összefüggő földrajzi terület, települések 

száma 

 

                                                           
16 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (2017); 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf; letöltve: 2022.01.08.; 12–24., 57–58 
17 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól; 2. § 4. pont; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600156.tv; letöltve: 2021.12.08. 
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A fentiekben leírt adatok és mutatók nem egységes súllyal jelennek meg a fogadóterületi 

lehatárolás során, amelynek legfőbb oka, hogy a valós turisztikai potenciált a desztináció iránti 

turisztikai kereslet és az ott jelen lévő kínálati elemek egyensúlya teremti meg. 

 

3. ábra: Magyarország turisztikai térségei (2020) 

 
Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség (11 turisztikai térség térkép és településlista) 

 

Az ismertetett logika alapján „a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX.14.) 

Korm.rendelet”18 11 turisztikai térséget nevesít: 

1. Balaton 

2. Sopron-Fertő 

3. Bük-Sárvár 

4. Tokaj és Nyíregyháza 

4.a. Tokaj 

4.b. Felső-Tisza 

4.c. Nyírség 

5. Mátra-Bükk 

5.a. Bükk 

5.b. Mátra 

6. Gyula és térsége 

7. Győr-Pannonhalma 

8. Szeged és térsége 

9. Pécs-Villány 

10. Debrecen és térsége 

10.a. Debrecen-Hajdúszoboszló 

10.b. Tisza-tó–Hortobágy 

11. Budapest környéke 

                                                           
18 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról; 9. §; https://njt.hu/jogszabaly/2020-

429-20-22; letöltve: 2021.12.20. 
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A (turisztikai) régiónál kisebb területegységekben történő gondolkodás közelebb áll a 

kereslet választásaihoz, amelyet a turizmus teljesítményét leíró statisztikai adatsorok, illetve az 

adatokból számított mutatószámok egyértelműen alátámasztanak19. A megnevezett térségek ma 

hazánk hivatalosan elismert, „legitimált” turisztikai desztinációi, amelyek a stratégia szerint a 

belföldi és nemzetközi (azaz beutazó) turisztikai kereslet számára, mint úticélok láthatók és az 

MTÜ marketingkommunikációs tevékenysége révén kiajánlásra kerülnek. 

 

3. A JOGSZABÁLYBAN LEHATÁROLT TURISZTIKAI TÉRSÉGEK 

BEMUTATÁSA 

 

A világméretű pandémia okozta megváltozott piaci körülmények, az NTS2030-ban felvázolt 

fejlesztések realizálódása és az elmúlt időszak tapasztalatai az 5 évvel ezelőtt összeállított 

stratégia frissítését tette szükségessé.  

A Turizmus 2.0 című stratégiában kiemelt szerepet kap az értékesítési tevékenység, de 

mindemellett a desztinációs szemlélet megerősítésre kerül. A desztinációkat illetően különbség 

a két dokumentum (NTS2030 és Turizmus 2.0.) között alapvetően az, hogy az előbbi a 

fejlesztési célokat és az ehhez kapcsolódó szempontrendszert határozta meg, utóbbi pedig a „jól 

azonosítható és önálló arculattal rendelkező” desztinációs márkákat és értékesítésüket helyezi 

előtérbe. 

 

A márkaprofilok meghatározását 3 fontos irányelv vezérli: 

 a turisztikai szempontból vonzó termékportfólió; 

 az egyértelmű és a keresleti igényeknek megfelelő márkaprofil; 

 és az illeszkedés az országos márkapozícióba. 

 

A desztinációk ma zömében homogén kínálattal jellemezhetők: a földrajzi adottságoktól 

(síkvidék/hegyvidék, városok turisztikai igényeket kiszolgáló infrastrukturális ellátottsága, 

természetes vizek stb.) eltekintve szinte azonos minták szerint fejlesztett attrakciókkal 

találkozhatunk minden turisztikai térségben: épített fürdőlétesítményekkel, alapvetően a 

családokat megszólító élmény- és kalandparkokkal, azonos típusú wellness szolgáltatásokat 

nyújtó szállodákkal (és panziókkal). Mindezen kínálati elemek a belföldi (és sok esetben a 

nemzetközi, azaz beutazó) turizmus szintjén egyazon célközönség elérését teszik lehetővé, 

amelyet csak megerősít az a tény, hogy egyrészt az azonos típusú kínálati elemekhez azonos 

szolgáltatási színvonal párosul, másrészt a helyi és térségi turisztikai fejlesztési stratégiákban 

megfogalmazott célcsoportok alig különböznek egymástól. 

Értékesítés szempontjából további nehézséget okoz a desztinációk számára a belföldi 

versenytársak mellett a valós nemzetközi versenytársak (alapvetően a szomszédos, illetve a 

hagyományos küldőterületi országok) kínálatának erősödése, amely elsősorban nem 

mennyiségi ismérvekben, hanem a kínálat diverzifikálásában jelenik meg. Ez nemcsak a 

klasszikus versenytársaknak tekintett (pl. Ausztria, Csehország) nemzetek 

versenyképességének javulását jelenti, hanem új országok piacra lépését is (pl. Szlovénia, 

Románia), amely utóbbiak nemcsak a nemzetközi piacon teremtenek erősebb versengést, hazai 

kínálatuk erősödésével, mint küldőterület is mérséklődik az érdeklődés Magyarország iránt. 

                                                           
19 A 11 lehatárolt turisztikai térségben realizálódik a hazai vidéki vendégéjszakák több, mint 80%-a.  
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Az alábbiakban a 11 turisztikai térség kerül röviden és a márkázási lehetőségek 

szempontjából bemutatásra. Az egyes desztinációkról szóló leírások alapját az NTS203020, a 

Turizmus 2.0 vonatkozó fejezetei21 és a KSH tájékoztatási adatbázisa22 alkotják. 

 

1. Balaton 

A Balaton a legmagasabb vendégéjszakaszámmal rendelkező vidéki desztináció (6 millió 

vendégéjszaka23). A klasszikus turisztikai termékek (1. táblázat) csaknem minden típusában 

vannak kiemelkedő vonzerői (Balaton /fürdőzési és vízisport lehetőségek/, Tihanyi Apátság, 

Festetics-kastély, Veszprémi Állatkert, újhullámos gasztronómiai célpontok stb.), ugyanakkor 

a nyári kereslet koncentrációja a fürdőtelepülések nélkül még mindig 70% fölötti, amely miatt 

évtizedek óta elsődleges célként fogalmazódik meg az igény az „egész éves Balaton” 

megteremtésére. 

 

2. Sopron-Fertő 

Sopron-Fertő a legmagasabb presztízs értékű desztinációk között van, annak ellenére, hogy a 

kereslet realizálódása szintjén folyamatosan veszít népszerűségéből (az elmúlt évtizedben 

vendégéjszakáinak száma ¼-ével csökkent), illetve olyan erős szomszédos versenytársa van a 

keresletért vívott harcban, mint a kiváló termékalappal és szolgáltatási minőséggel rendelkező 

Burgenland. A térség turisztikai termékek szintjén nehezen megfogható; kiemelt vonzerőt 

Sopron (city break), a Fertő part, az Esterházy-kastély és a Széchenyi-örökség jelentenek. 

 

3. Bük-Sárvár 

Bük-Sárvár a klasszikus, hagyományos értelemben vett fürdődesztináció. A térség nevét adó 

települések fürdői, 700 ezer főt meghaladó éves látogatóforgalmukkal24 az ország TOP5 

látogatottságú létesítményei között találhatók (Hajdúszoboszló és Hévíz után). A kedvező 

földrajzi elhelyezkedés ellenére a külföldi vendégéjszakák részaránya folyamatosan csökken.  

 

4. Tokaj és Nyíregyháza 

Tokaj és Nyíregyháza az egyik legnagyobb kiterjedésű térség, ahol a márkázási potenciált 

egyértelműen a nemzetközi imázzsal is rendelkező Tokaj jelenti (hozzátéve, hogy ez 

szolgáltatások szintjén ma még kevésbé valósul meg). A desztináció mozaikos kínálattal, 

pontszerű vonzerőkkel és kevés valódi attrakcióval jellemezhető; ugyanakkor olyan utazási 

döntést befolyásoló attrakciókkal rendelkezik, mint az országos hatókörű Nyíregyházi 

Állatpark25, vagy az egyedülálló hangulatú, történelmi várairól ismert Zemplén. 

 

5. Mátra-Bükk 

Magyarországnak nincsenek igazi magaslatai, így a hegyvidéket és a zöld desztinációt ez a 

térség jelenti, olyan igazi ékszerdobozokkal, mint Lillafüred, a Szalajka-völgy, vagy éppen 
                                                           
20 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (2017); 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf; letöltve: 2022.01.08.; 12–24., 58-65. 
21 Turizmus 2.0. (2021); https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf; letöltve: 

2022.01.08.; 72–88 
22 A fejezetben számított adatok (vendégéjszakák, szezonális koncentráció, külföldi vendégéjszakák stb.) a KSH 

településszintű tájékoztatási adatbázisa (Gazdaságstatisztika/Szálláshely-szolgáltatás) és a nevesített térségek 

településlistái alapján összeállított desztinációs összesített adatok; 

https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu 
23 A pandémiát megelőző, 2019. évi számítás 
24 A fürdők éves látogatóforgalmukról a KSH felé évente egy alkalommal jelentenek; a létesítmény szintű 

forgalomról 2020-ig az MTÜ felé évente önkéntes adatbevallással nyilatkoztak 
25 MTÜ NTAK adatokon alapuló kutatásainak eredménye; az információ az MTÜ 2020. évi országos road 

showjának nyíregyházi állomásán hangzott el 
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Eger történelmi belvárosa az Egri várral és olyan USP-vel, mint a Miskolctapolcai 

Barlangfürdő. A térség hazánk második leglátogatottabb desztinációja (2 millió 

vendégéjszaka), ahol a vendégéjszakák jelentős részét az országosan nagy népszerűségnek 

örvendő, négycsillagos (tematikus) wellness szállodák realizálják (Avalon, Bambara, 

Lifyestyle, Saliris, Shiraz stb.). 

 

6. Gyula és térsége 

Gyula és térsége a legkisebb, mindösszesen 2 településből álló térség, ahol Gyula az igazi 

nyugat-európai típusú fürdőváros, annak minden szükséges tulajdonságával és olyan történelmi 

miliővel, mint a Gyulai vár és az Almásy-kastély. Határmenti fekvéséhez képest csekély 

külföldi érdeklődéssel jellemezhető. 

 

7. Győr-Pannonhalma 

Győr-Pannonhalma a szabadidős turizmus szempontjából nehezen megfogható térség. A 

vendégéjszakák döntő részét biztosító Győr elsősorban hivatásturisztikai kereslettel 

jellemezhető26 (bár hazai szinten kitűnő city break célpont), a Szigetköz aktív- és ökoturisztikai 

lehetőségei pedig ma csekély mértékben kerülnek hasznosításra. Megkülönböztetést és egyedi 

értékesítési árelőnyt jelentő, unikális kínálati eleme a Pannonhalmi Bencés Apátság.  

 

8. Szeged és térsége 

A 7 településből álló Szeged és térsége a kulturális turizmust és az egészségturizmust illetően 

is rendelkezik értelmezhető kínálattal, ugyanakkor a termék alapú márkázás a 

megkülönböztetésre kevésbé kínál lehetőséget. A turisztikai teljesítményt illetően 

egyértelműen Szeged városáé a főszerep (a desztinációs vendégéjszakák 70%-a). A térség 

márkázást elősegítő, megkülönböztető terméke „Makovecz Makója” élén a Makói 

Hagymatikum gyógyfürdővel. 

 

9. Pécs-Villány 

Bár Pécs-Villány esetében a kereslet egyértelműen Pécshez (a vidéki city break helyszínek 

egyik kedvelt célpontja) és Harkányfürdőhöz köthető, a hasonló adottságokkal rendelkező 

térségektől a megkülönböztetést mégis Villány (és a Villányi borvidék) segíti, amely az első 

olyan borvidék, ahol a borturizmust magas minőségű szolgáltatások szintjén is megvalósították. 

 

10. Debrecen és térsége 

Debrecen és térsége az egyik leginkább mozaikos kínálattal jellemezhető térség, ahol bár 

Hajdúszoboszló egymaga magasabb vendégéjszakát generál, mint több kisebb térség; az 

egyediséget mégis a világörökségi helyszín, Hortobágy és a kiemelkedő aktív- és ökoturisztikai 

kínálattal jellemezhető Tisza-tó jelenti, amely utóbbi látogatottságát illetően (Nyíregyháza 

mellett) az egyik legmagasabb növekedési volumennel jellemezhető terület. 

 

11. Budapest környéke 

A korábban még csak a Dunakanyart, majd a vonatkozó Kormányrendelet bővítésével már a 

Velencei-tavat és a főváros agglomerációs körzetét magában foglaló desztináció Budapesthez 

való közelsége okán értékesítési stratégia szempontjából egyértelműen meghatározható: cél a 

Budapestre érkező kereslet tartózkodási idejének meghosszabbítása és a belföldi turizmus 

élénkítése. 

                                                           
26 Happ, É., Albert Tóth, A.: Opportunities of an Industrial City in the Leisure Tourism, World Academy of 

Science Engineering and Technology 11: 10 pp. 2365-2373., 9 p. (2017); 

https://publications.waset.org/10008225/pdf 
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4. TÉRSÉGEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

 

A keresleti kutatások alapján mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban (azaz a beutazó 

turizmus relevanciájában) a vidéki Magyarország iránti, nagy volumenben kimutatható 

szabadidős célú turisztikai kereslet elsősorban a természetes vízparti üdülőterületek és a fürdők 

iránt mutatkozik27. 

Nem jelent tehát könnyű feladatot az egymástól jól megkülönböztethető, versenyképes és 

fenntartható desztinációk márkaprofiljának megteremtése és a térségek pozicionálása, illetve 

ehhez kapcsolódóan a célzott értékesítési és marketing tevékenység meghatározása. A sikeres 

értékesítés egyik fő szempontját jelenti, hogy az egyes desztinációkat önmagukban és 

egymáshoz mérten is vizsgálni szükséges. Az MTÜ koordinálásával zajló, évek óta tartó 

szakmai műhelymunka eredményei a Turizmus 2.0-ban kerültek publikálásra az alábbiak 

szerint: 

1. táblázat: Turisztikai térségek értékesítési lehetőségei (2021) 

Turisztikai térség Vezető termékek Üzenet 

Balaton vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Balaton egész éven át 

Sopron-Fertő vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő 
Kultúra határon innen és 

túl 

Bük-Sárvár vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Prémium fürdőélmény 

Tokaj és 

Nyíregyháza 
vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő 

A prémium bor 

desztináció 

Mátra-Bükk vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő 
Az ország aktív turisztikai 

központja 

Gyula és térsége vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő 
A történelmi hangulatú 

fürdőváros 

Győr-

Pannonhalma 
vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Kulturális élmények 

Szeged és térsége vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő 
Kultúra és rekreáció egy 

helyen 

Pécs-Villány vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Bor és kultúra egy helyen 

Debrecen és térsége vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Grand Debrecen 

Budapest környéke vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő Budapest +1 nap 

BUDAPEST vízpart/bor-gasztro/kultúra-city break/aktív-öko/fürdő ”Spice of Europe” 

Forrás: Turizmus 2.0 turisztikai térségekre vonatkozó fejezetei28 alapján saját szerkesztés 

                                                           
27 A megállapítás alapját egyrészt a Magyarország leglátogatottabb településeire vonatkozó, évente márciusban a 

Turizmus.com online magazin oldalán megjelenő cikkek, másrészt a KSH adatok alapján végzett, települések 

teljesítményéből összeállított desztinációs összesítés adják. 
28 Turizmus 2.0. (2021); https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf; letöltve: 

2022.01.08.; 72–88 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A turisztikai térszervezés kereteit minden időben a jogszabályi környezet határozta és határozza 

meg, amelynek alapjait azonban az önszerveződés biztosítja, hiszen a turisztikai úticélok 

(hívjuk őket üdülőkörzetnek, régiónak vagy desztinációnak) kialakulásának közös 

alapkritériuma az érdeklődésre számot tartó vonzerők és az utazók (turisták) igényeihez 

igazodó turisztikai alap-infrastruktúra, illetve elsődleges és másodlagos turisztikai 

szuprastruktúra megléte.  

Megkerülhetetlen tény, hogy a turisztikai célú területlehatárolás nem nélkülözi, nem 

nélkülözheti a gazdasági és politikai érdekek érvényesítését; amely érdekek a települési szintű 

döntéseket is átszövik. A hazai turisztikai térszerveződés folyamatait áttekintve ugyanakkor 

kijelenthető, hogy a turizmus szakmai kritériumrendszer figyelembevételével alkotott 

térszervezés magában hordozza az önszerveződési folyamatok eredményét is.  

A turisztikai térségek megfelelő lehatárolásáról szóló vitákban vélhetően még hosszú ideig 

nem születik konszenzus; egy azonban bizonyos: az egyes modellek gyakorlati 

hasznosíthatóságáról, a valós turisztikai desztinációról végül a végső felhasználó, a turista dönt, 

amikor úticélját kiválasztja és az ott tartózkodás ideje alatt az utazás közben felmerült igényeit 

az által kiválasztott helyszíneken elégíti ki. 
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A magyarországi szállodaipar eredményeinek területi eltérései  

a koronavírus helyzet idején 

 

Regional differences in the results of the Hungarian hotel industry 

at the time of the coronavirus situation  

 

Albert Tóth Attila1 
 

 

Absztrakt 

 

A magyarországi szállodaiparban jelentős területi eltérések tapasztalhatók, ami a koronavírus helyzet 

időszaka alatt még inkább megmutatkozott. A külföldi vendégéjszakák csökkenésének hatására a 

fővárosi szállodaipar jelentős visszaesést szenvedett el. A fővároson kívüli, vidéki szállodaipar számára 

a külföldi vendégek elmaradását több helyen részben pótolta a belföldi vendégek számának növekedése, 

de nem minden turisztikai desztinációban. Az utazási korlátozások, a SZÉP kártya belföldi turizmust 

ösztönző hatása, a külföldi utazásról önként lemondók fogyasztói magatartása és még számos tényező 

kedvező hatással volt a belföldi szabadidős turizmusra.  A tanulmány a legfontosabb mutatószámok 

értékelésével mutatja be a területi eltéréseket a hazai szállodaiparban.  

 

Kulcsszavak: magyarországi szállodaipar, területi eltérések, koronavírus helyzet 

 

 

Abstract 

 

There are significant regional differences in the Hungarian hotel industry, which became even more 

pronounced during the coronavirus situation. As a result of the decrease in foreign guest nights, the hotel 

industry in Budapest suffered a significant decline. For the hotel industry outside the capital, the shortage 

of foreign guests has been partially offset in several places by an increase in the number of domestic 

guests, but not in all tourist destination. Travel restrictions, the incentive effect of Széchenyi recreation 

card on domestic tourism, the consumer behavior of those who voluntarily renounce their travel abroud 

and many other factors had a positive effect on domestic leisure tourism. The study presents the regional 

differences in the Hungarian hotel industry by evaluating the most important indicators.  

 

Keywords: Hungarian hotel industry, regional diferrences, coronavirus situation  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dr. Albert Tóth Attila, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 

Turizmus Tanszék. albert.toth.attila@sze.hu 
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BEVEZETÉS 

 
   A publikáció megírását az a sajnálatos körülmény befolyásolta leginkább, hogy a „Folytatás 

vagy újrakezdés a turizmusban” című nemzetközi turizmus konferencia időpontjában, illetve a 

tanulmány leadásának idején, még mindig beszélnünk kellett a koronavírus hatásairól, annak 

következményeiről.  

Az egy évvel korábbi „Változó világ, változó turizmus” című tanulmánykötetben, hasonló 

témakörben megjelent publikáció (Albert, 2021) is a koronavírus hatásait elemezte a 

szállodaiparban. A tanulmány a nemzetközi és a magyarországi szállodaipar helyzetét is 

értékelte az elérhető legfontosabb mutatószámok segítségével, de terjedelmi okok miatt akkor 

nem volt lehetőség a magyarországi területi eltérések részletesebb értékelésére. Természetesen 

már a koronavírus első hullámának idején is látható volt, hogy a legnagyobb veszteségeket a 

budapesti szállodaipar szenvedte el, főként az utazási korlátozások következményeként, a 

külföldi vendégek elmaradása miatt. A fővároson kívüli, „vidéki” szállodaipar is hatalmas 

gonddokkal küzdött, de a belföldi turizmus, főként a nyári turisztikai főszezon eredményei, 

csökkenteni tudták a negatív hatásokat. 

A mostani tanulmány célja, hogy bemutassa a magyarországi szállodaipar eredményeinek 

területi eltéréseit a koronavírus helyzet kapcsán, a 2020-as és a 2021-es évben, amihez 

elengedhetetlen, hogy megnézzük a koronavírus helyzet előtti 2018-as és a 2019-es éveket az 

összehasonlíthatóság végett. 

 

   A témakör feldolgozásához a nyilvánosan elérhető KSH adatbázisokat és a Magyar Szállodák 

és Éttermek Szövetségének anyagai szolgáltak kiindulási alapként. A KSH adatbázisai a 

szervezet közlése alapján hiányosak, főként a 2020-as év tavaszán, ezért már az egy évvel 

korábbi és a mostani anyagban sem lehettet kitérni mindegyik mutatószám részletes 

értékelésére.  

További korlátot jelent a tanulmány szempontjából, hogy az anyag kizárólag a magyarországi 

szállodákra fókuszált, tehát csak a szállodaipari helyzetet elemezte, és nem tért ki a teljes körű 

szálláshelyi viszonyokra.      

 

   Az objektív statisztikai adatok elemzése mellett, számos szállodás szakember véleménye is 

segítette a kutatást, akik az elmúlt csaknem két év alatt, még szállodában dolgoztak, vagy akik  

a koronavírus következményeként már nem. Sok szállodás munkavállaló vagy önként, vagy 

nem feltétlenül saját elhatározásból hagyta el a pályát, de legalábbis munkahelyet váltott, és 

voltak akik a turizmus-vendéglátás szektort is elhagyták és más ágazatban kerestek megélhetési 

lehetőséget. A publikáció nem a pandémiás helyzet következtében a szállodaiparban és a 

vendéglátásban is tapasztalható munkaerőpiaci nehézségekről szól, a szükséges létszámú és 

képzettségű szakembergárda biztosítása már korábban is rengeteg gondot okozott az ágazatban 

(Kőmíves, 2020), a koronavírus helyzet csak fokozta, és még további problémákat hozott 

felszínre, amelyekre előbb vagy utóbb megoldást kell találni nemcsak a szállodaiparban, hanem 

az egész turizmus-vendéglátás ágazatban.    
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1. ÜZEMELŐ SZÁLLODÁK MAGYARORSZÁGON 2018-2021 

 
Az egyik fontos kiinduló kérdés, hogy a pandémiás időszak alatt mennyi szálloda működött az 

országban, és mennyi volt kénytelen ideiglenesen felfüggeszteni a tevékenységét vagy 

véglegesen bezárni. Mindenképpen célszerű összevetni a mutatókat a pandémiás időszakot 

megelőző évekkel, mert így lesz megfelelő összehasonlítási alapunk.   

Az 1. ábra a Magyarországon működő szállodákat mutatja az elmúlt négy évben, az adott év 

júliusi KSH adatai szerint. A júliusi hónap adatai azért mérvadók, mert a nyári turisztikai 

főszezon közepén általában minden „üzemképes” szálloda működik, beleértve a szezonálisan 

üzemelő és télen zárva tartó szállodákat is, amelyek jellemzően az üdülőterületeken találhatók. 

A pandémiás helyzetet megelőző két év júliusában (2018-ban és 2019-ben) kivétel nélkül több 

szálloda működött mindegyik turisztikai régióban, mint a két pandémiás év júliusában (2020-

ban és 2021-ben), csak a csökkenés mértéke kérdéses és régiónként eltérő. 

A legkisebb visszaesés a legkisebb régióban (Tisza tó) volt tapasztalható, a legnagyobb 

természetesen a fővárost is magában foglaló Budapest- Közép-Dunavidék régióban, ahol 

mintegy ötven szállodával kevesebb működött 2020 és 2021 nyarán, mint a koronavírus helyzet 

előtti nyári főszezonban. A Balatonnál is volt visszaesés a nyáron is üzemelő szállodák   

tekintetében, 2018-as évet és a 2020-as 2021-es éveket összehasonlítva mintegy tíz százalék, 

ami azért nem elhanyagolható. Különösen azért nem, mert mindegyik nyáron erőteljes 

lendületet vett a belföldi turizmus, főként az üdülőterületeken, mivel a pandémiás helyzet 

veszélyessége is alábbhagyott nyáron, mindenki optimistán tekintett a jövőre, és sokan 

utazással szerették volna feloldani vagy enyhíteni a korábbi hónapok korlátozásait és bezártság 

érzését. A Magyarországon üzemelő szállodák száma folyamatosan csökkent a júliusi hónapok 

adatai szerint, 2018-ban 1059 szálloda, 2019-ben 1051 szálloda, 2020-ban 905 szálloda, míg 

2021. júliusban 892 szálloda várta a vendégeket (KSH).   

 

1. ábra:  

Az üzemelő szállodák száma Magyarországon turisztikai régiónként, 

az adott év júliusában 

2018 - 2021 

(szállodai egységek száma) 

 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 
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Az 1-es ábra alatti kis táblázat (1. táblázat) egyrészt tartalmazza az 1-es ábrában használt 

rövidítések magyarázatát, másrészt a 2018-as évet bázisnak véve (100%), pontos számmal 

mutatja a következő évek %-os adatait, így jól látható a növekedés vagy a csökkenés mértéke. 

Növekedés csak 4 régióban történt a 2019-es évben, visszaesés mindegyik régóban volt a 2020-

as és a 2021-es pandémiás években. Arányaiban a legnagyobb visszaesés a Nyugat-Dunántúl 

turisztikai régóban volt, mintegy 20%-os mértékben, de hasonló volt a csökkenés mértéke a 

Budapest- Közép-Dunavidék régióban és csaknem ennyi a Balaton turisztikai régióban is. Az 

1-es táblázat legalsó sora a teljes Magyarországi helyzetet mutatja, országos szinten mintegy 

16%-os csökkenés volt az üzemelő szállodák számát illetően a 2018-as évhez viszonyítva, 2021 

júliusban.  

 

1. táblázat:  

Az üzemelő szállodák arányai Magyarországon turisztikai régiónként, 

az adott év júliusában, 2018 - 2021  

 (2018. július = 100%) 

Rövidítés Turisztikai régió teljes neve 2018 2019 2020 2021 
BP-KD Budapest- Közép-Dunavidék Régió 100 103 80 82 
ÉSZ-MO Észak-Magyarország Régió 100 96 90 84 
ÉSZ –ALF  Észak-Alföld Régió 100 96 87 81 
TISZA Tisza-tavi régió 100 108 92 92 
DÉL - ALF Dél-Alföld Régió 100 96 91 90 
KÖZ-DUN Közép-Dunántúl Régió 100 111 97 94 
BALATON Balaton Régió 100 96 83 83 
DÉL-DUN Dél-Dunántúl Régió 100 107 97 96 
NYUG-DUN Nyugat-Dunántúl Régió 100 92 79 80 

Magyarország összesen 100 99 85 84 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

(Megjegyzés: Sárga színnel jelölve a legnagyobb mértékű visszaesés,  

zöld színnel a legkisebb mértékű visszaesés.)  

 

 

 

A 2-es ábra az üzemelő szállodák szobakapacitásainak változásait mutatja, a kiadható szobák 

száma szerint. A változások arányaiban nincs jelentős eltérés a szállodák számának 

változásához képest országos szinten, nagyjából 15%-al kevesebb kiadható szállodai szoba állt 

a vendégek rendelkezésére 2020-ban és 2021-ben, mint a megelőző két évben 2018-ban és 

2019-ben. A legnagyobb szállodai szobakapacitás csökkenés a Budapest- Közép-Duna 

turisztikai régióban volt, a főváros miatt. A Dél-Dunántúl régióban növekedett a szállodai 

szobakapacitás 2018-ról 2019-re, majd a következő évben visszacsökkent a 2018-as szintre,   

és ennyi maradt 2021-ben is. Ez a tulajdonképpeni stagnálás jelentette a legkisebb eltérést a 

2018-as szinthez képest az összes régió közül.     
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2. ábra: A kiadható szállodai szobák száma Magyarországon turisztikai régiónként, 

az adott év júliusában, 2018 - 2021 (szállodai szobák száma) 

 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

 

A magyarországi szállodák a következő kiadható szobakapacitással üzemeltek a júliusi 

hónapokban: 2018-ban 61.539 szoba, 2019-ben 61.696 szoba, 2020-ban 51.566 szoba, 2021-

ben 52.902 szoba (KSH). A 2-es táblázat alsó sora mutatja a korábbi szobakapacitás 84%-ra, 

illetve 86%-ra való csökkenését.  

2. táblázat:  

A kiadható szállodai szobák arányai Magyarországon turisztikai régiónként, 

az adott év júliusában, 2018 - 2021  

(2018. július = 100%) 

Rövidítés Turisztikai régió teljes neve 2018 2019 2020 2021 
BP-KD Budapest- Közép-Dunavidék Régió 100 104 76 81 
ÉSZ-MO Észak-Magyarország Régió 100 98 91 86 
ÉSZ –ALF  Észak-Alföld Régió 100 94 88 91 
TISZA Tisza-tavi régió 100 97 87 81 
DÉL - ALF Dél-Alföld Régió 100 98 97 96 
KÖZ-DUN Közép-Dunántúl Régió 100 102 97 94 
BALATON Balaton Régió 100 99 84 83 
DÉL-DUN Dél-Dunántúl Régió 100 107 100 100 
NYUG-DUN Nyugat-Dunántúl Régió 100 97 84 90 

Magyarország összesen 100 100 84 86 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

(Megjegyzés: Sárga színnel jelölve a legnagyobb mértékű visszaesés,  

zöld színnel a legkisebb mértékű visszaesés.)  
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2. VENDÉGEK SZÁMA A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN  

2018 – 2021 KÖZÖTT 

 
A vendégek és a vendégéjszakák száma sokkal nagyobb mértékben csökkent a pandémiás 

időszak alatt, mint a szállodai kapacitások, mivel sok szálloda csak részlegesen, esetleg 

ideiglenesen zárt be, vagy készenléti módban várta olyan időszakokban is a vendégeket, amikor 

jelentős utazási korlátozások voltak nemzetközi viszonylatban. A külföldi vendégek számának 

drasztikus csökkenése miatt a budapesti szállodák nehéz helyzete hamar közismertté vált, 

nemcsak a turisztikai szakmai sajtó, hanem gyakorlatilag a teljes média folyamatosan  

foglalkozott a problémával. Az egész szakma nagy reményekkel várta a belföldi turizmus 

élénkülését 2020 nyarán, és hasonló volt a helyzet 2021 nyarán is. Összességében valóban sokat 

segített a belföldi turizmus, és a SZÉP kártya belföldi turizmust ösztönző hatása, de minden 

problémát nem tudott megoldani.  

 

3. ábra: 

Szállodai vendégek száma Magyarországon turisztikai régiónként 

2018 - 2021  

 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 
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Az elmaradt, hiányzó külföldi vendégeket egyik régióban sem tudta teljes mértékben pótolni a 

belföldi turizmus, a legnagyobb visszaesés abban a két régóban volt, ahol jellemzően magas a 

külföldi vendégek aránya, a Budapest- Közép-Dunavidék régióban és az ország nyugati felén a 

Nyugat-Dunántúl turisztikai régióban. A többi régióban kicsit jobb volt a helyzet, de még 

ezekben a régiókban is 40 és 50 százalék körüli visszaesés volt a vendégek számát illetően a 

2020-as és a 2021-es években a 2018-as és 2019-es évekhez képest. 

 

3. táblázat:  

Szállodai vendégek arányai Magyarországon turisztikai régiónként, 

2018 - 2021 

(2018 = 100%) 

Rövidítés Turisztikai régió teljes neve 2018 2019 2020 2021 
BP-KD Budapest- Közép-Dunavidék Régió 100 101 24 32 
ÉSZ-MO Észak-Magyarország Régió 100 103 58 58 
ÉSZ –ALF  Észak-Alföld Régió 100 102 54 58 
TISZA Tisza-tavi régió 100 110 51 58 
DÉL - ALF Dél-Alföld Régió 100 102 54 61 
KÖZ-DUN Közép-Dunántúl Régió 100 105 51 54 
BALATON Balaton Régió 100 104 58 62 
DÉL-DUN Dél-Dunántúl Régió 100 110 66 68 
NYUG-DUN Nyugat-Dunántúl Régió 100 104 44 53 

Magyarország összesen 100 103 40 46 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

(Megjegyzés: Sárga színnel jelölve a legnagyobb mértékű visszaesés,  

zöld színnel a legkisebb mértékű visszaesés.)  

 

 

A 3-as táblázatban zöld színnel jelzett Dél-Dunántúl turisztikai régióban csökkent legkevésbé 

a vendégek száma a szállodákban, emellett még a Balatonnál, és az Észak-Magyarország 

turisztikai régió adatai mutatják a legkisebb visszaesést. 

Az országos átlaghoz képest mindegyik régióban jobb volt a helyzet, kivéve a Budapest-

Közép-Dunavidék régiót, ez is mutatja a régió és ezen belül a főváros kiemelt jelentőségét és 

magas részarányát a magyarországi turizmuson belül, a szállodai vendégek számának 

tekintetében is.       

 

3. VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN  

2018 – 2021 KÖZÖTT 

 

A vendégéjszakák változásai szorosan követték a vendégek számának változását, mivel nem 

volt jelentős eltérés a korábbi évek átlagos tartózkodási idejét illetően.  

A Tisza tónál jellemzően kicsit hosszabb ideig tartózkodtak a vendégek a szállodákban, a többi 

régióhoz képest, de a régió részaránya nagyon csekély az országos szállodai 

vendégéjszakákban, ezért ez nem tudta igazán befolyásolni az országos adatokat. A másik, 

sokkal jelentősebb üdülőterületen viszont ennek az ellenkezője volt megfigyelhető, a 

Balatonnál még kicsit csökkent is a tartózkodási idő 2020-ban és 2021-ben a szállodákban.    

A szállodai vendégéjszakák vonatkozásában is a Budapest- Közép-Dunavidék régióban volt a 

legnagyobb visszaesés 2020-ban és 2021-ben, a második helyen itt is a Nyugat-Dunántúl 

turisztikai régió szerepel, ahol éppen csak meg tudta haladni a visszaesés mértéke az országos 

átlagot.    
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4. ábra:  

Szállodai vendégéjszakák száma Magyarországon turisztikai régiónként 2018 – 2021 

 

  
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

 

4. táblázat:  

Szállodai vendégéjszakák arányai Magyarországon turisztikai régiónként, 

2018 - 2021 

(2018 = 100%) 

Rövidítés Turisztikai régió teljes neve 2018 2019 2020 2021 
BP-KD Budapest- Közép-Dunavidék Régió 100 102 25 34 
ÉSZ-MO Észak-Magyarország Régió 100 102 60 61 
ÉSZ –ALF  Észak-Alföld Régió 100 102 54 60 
TISZA Tisza-tavi régió 100 103 59 69 
DÉL - ALF Dél-Alföld Régió 100 98 54 62 
KÖZ-DUN Közép-Dunántúl Régió 100 102 57 63 
BALATON Balaton Régió 100 102 55 59 
DÉL-DUN Dél-Dunántúl Régió 100 108 64 68 
NYUG-DUN Nyugat-Dunántúl Régió 100 99 43 52 

Magyarország összesen 100 102 41 48 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

(Megjegyzés: Sárga színnel jelölve a legnagyobb mértékű visszaesés,  

zöld színnel a legkisebb mértékű visszaesés.)  
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4. SZÁLLÁSDÍJ BEVÉTELEK A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN              

2018 – 2021 KÖZÖTT 

 
A szálloda tulajdonosai és üzemeltetői számára a legfontosabb kérdés a bevételek alakulása. 

Szerencsére a szállodai szobaár bevételek visszaesése valamivel kedvezőbb mértéket mutat, 

mint a szállodai vendégek vagy a szállodai vendégéjszakák változása. Néhány régiót kivéve a 

2020-as év bevételi mutatói követték a többi mutatószám arányait, de a 2021-es évben már 

kivétel nélkül minden régió szobaár bevételei határozottan jobb arányokat mutattak.   

A Dél-Dunántúl turisztikai régióban a szállodai szobaár bevételek elérték 2018-as szint 92%-

át, és további öt turisztikai régióban is elérték vagy meghaladták a 2018-as bevételi szint 80%-

át. Ezek persze csak az előző 2020-as évhez viszonyítva jelentettek egy kis előrelépést, de ez 

már bíztatóbb volt az előző évi kilátásokhoz képest. A legnagyobb szállásdíj bevétel visszaesés 

a Budapest- Közép-Dunavidék régió szállodaiparában történt, a második legrosszabb a Nyugat-

Dunántúl turisztikai régió szállodáiban. Országos szinten a 2020-as évben a szállodai szobaár 

bevétel a 40%-a volt a 2018-as évinek,de 2021-re már mintegy 56%-a, ami jelentős előrelépés 

a korábbi évhez képest, de még mindig nagyon szerény teljesítmény (5. táblázat).            

 

5. ábra: 

Szállodai szobaárbevétel (bruttó szállásdíj, ezer Forint) Magyarországon turisztikai régiónként 

2018 - 2021  

 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 
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A szállodai RevPAR mutatók jelentősen visszaestek, a 2018-as év 12.720 Ft-os RevPAR 

mutató 6.804 Ft-ra csökkent 2020-ra, ami 2021-ben 9.661 Ft-ra növekedett országos szinten. 

Az országos szintű átlagárak nem változtak jelentősen, mivel minden szobát megpróbáltak a 

szállodák megfelelő áron értékesíteni, a 2018-as 20.794 Ft-os szállodai szoba átlagár, még 

növekedett is, 2020-ban 21.126 Ft-ra, 2021-re pedig már 24.378 Ft-ra (KSH, 2018-2021).    

 

5. táblázat: Szállodai szobaárbevétel (bruttó szállásdíj) arányai 

Magyarországon turisztikai régiónként, 2018 – 2021 (2018 = 100%) 

Rövidítés Turisztikai régió teljes neve 2018 2019 2020 2021 
BP-KD Budapest- Közép-Dunavidék Régió 100 111 23 38 
ÉSZ-MO Észak-Magyarország Régió 100 108 71 86 
ÉSZ –ALF  Észak-Alföld Régió 100 108 63 79 
TISZA Tisza-tavi régió 100 106 67 88 
DÉL - ALF Dél-Alföld Régió 100 103 59 80 
KÖZ-DUN Közép-Dunántúl Régió 100 116 66 83 
BALATON Balaton Régió 100 109 71 88 
DÉL-DUN Dél-Dunántúl Régió 100 112 72 92 
NYUG-DUN Nyugat-Dunántúl Régió 100 107 52 72 

Magyarország összesen 100 110 40 56 
Forrás: saját szerkesztés, KSH adatok alapján 

(Megjegyzés: Sárga színnel jelölve a legnagyobb mértékű visszaesés,  

zöld színnel a legkisebb mértékű visszaesés.)  

 

5. SZÁLLODAI BERUHÁZÁSOK 

 

Ebben a fejezetben az elmúlt évek szállodai beruházásait, a megnyílt új szállodák számát, szoba 

kapacitásait és a területi megoszlások arányait értékeljük a Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetségének adatai alapján. 2021-ben 10 új szálloda nyílt meg Magyarországon, amelyből 7 

db szálloda Budapesten, 3 szálloda pedig vidéken (Egerben, Esztergomban és Turán) kezdte 

meg a működését. Négy év alatt, 2018 és 2021 között összesen 46 új szálloda nyílt meg 

Magyarországon (6. ábra), amely 4040 új szállodai szoba kapacitás bővülést jelentett. 

 

6. ábra: Szállodai beruházások száma Magyarországon 2018 - 2021 között, 

Budapest – Vidék viszonylatban (átadott új szállodák száma) 

 
Forrás: saját szerkesztés, MSZÉSZ adatok alapján 
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A 7. ábra a szállodai beruházások szobakapacitás bővülésének arányait mutatja budapesti és a 

vidéki viszonylatban. Budapesten 3243 új szállodai szoba, vidéken 797 szoba nyílt meg négy 

év alatt, és állt rendelkezésre az érkező vendégek számára. A 80 – 20 %-os arány jól mutatja a 

befektetői preferenciát a szállodai telephelyválasztást illetően a főváros, és a fővároson kívüli 

vidéki helyszínek tekintetében.  

 

7. ábra: 

Szállodai beruházások szobakapacitás bővülése Magyarországon 2018 - 2021 között, 

Budapest – Vidék viszonylatban (új szállodai szoba) 

 
Forrás: saját szerkesztés, MSZÉSZ adatok alapján 

 

A 2021-es évben országos szinten 1277 szobával bővült az új szállodai szobakapacitás, 

amelyből Budapest 1094 szobával, míg a fővároson kívüli vidéki helyszíneken összesen 183 új 

szobával növekedett a kiadható szállodai szobák száma (7. ábra).  

A 2020-as, már pandémiás év után 2021-ben még inkább növekedett a budapesti új szállodai 

szobák aránya, ami arra utal, hogy a befektetői hajlandóságot kevéssé befolyásolta a turizmus, 

visszaesése és ezen belül a főként külföldi vendégek számának jelentős csökkenése a 

fővárosban. Egy szállodai beruházás hosszú távú befektetésnek számít, és a már megkezdett 

építkezéseket előbb-utóbb be kell fejezni, még akkor is, ha a társadalmi- gazdasági környezet, 

főként a pandémiás helyzet miatt nem ideális az új szállodák piacra lépését illetően.  

A 2008-2011 közötti gazdasági válság ideje alatt nagyon sok szállodai beruházást későbbre 

halasztottak, vagy rosszabb esetben lemondtak róla a befektetők (Albert, 2018). Korábban is 

jellemző volt és ez a tendencia maradt, hogy a szállodák telephelyválasztása szempontjából 

Budapest a legvonzóbb a szállodaipari befektetők számára (Albert – Rechnitzer, 2018).  

A 2020-as és a 2021-es pandémiás évek tapasztalataiból viszont még nem látható, hogy a 

következő évek befektetői hajlandóságát mennyire befolyásolta a fővárosi szállodaipar 

eredményeinek jelentős visszaesése.   

Az új szállodák már sokkal korszerűbb és energiatakarékosabb elvek szerint épülnek a hatályos 

építési előírásoknak megfelelően, ami a környezetbarát és fenntarthatóbb működést is segíti.  
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Ennek ellenére még mindig hiányzik a minden szállodára vonatkozó kötelező szabályozás, ami 

jelentős lépést eredményezhetne környezetvédelmi szempontból, ezeket még mindig csak a 

„Zöld szálloda” kritériumrendszer előírásai tartalmazzák (Albert, 2016), amely csak a 

pályázaton részt vevő szállodák számára kötelező.   

 

A 8-as ábra kördiagramja szemlélteti leginkább a magyarországi szállodaipari 

szobakapacitások bővülésének arányait a 2018-as és a 2021-es év között, a négy év alatt 

megnyílt új szállodákat illetően. A már említett fővárosi 80%-os részarány magáért beszél, a 

„vidéki” 20%-os részarány kevésnek tűnik, mindenképpen szükség lenne sokkal több új 

szállodai beruházásra a fővároson kívüli vidéki területeken is, az egész magyarországi 

szállodaipar fejlődésének érdekében.    

 

8. ábra: 

Szállodai beruházások szobakapacitás bővülésének arányai  

Magyarországon 2018 - 2021 között, 

Budapest – Vidék viszonylatban (új szállodai szoba; részarány %) 

 
Forrás: saját szerkesztés, MSZÉSZ adatok alapján 

 
 

ÖSSZEGZÉS 

 

Mindegyik mutatószám elemzése kapcsán igazolhatóvá vált, hogy a koronavírus helyzet idején 

szállodaipari szempontból a legnagyobb veszteségeket a Budapest- Közép-Dunavidék 

turisztikai régió szenvedte el, elsősorban a főváros eredményeinek, főként a külföldi vendégek 

elmaradásának következtében.  

Érdekesség, hogy ennek ellenére a szállodai beruházások szempontjából viszont töretlen a 

főváros népszerűsége, bár a két pandémiás év rövid idő ahhoz, hogy a korábbi trendekhez 

képest jelentősen változzon a befektetői preferencia a telephelyválasztást illetően.   

A Nyugat-Dunántúl turisztikai régióban volt a második legjelentősebb visszaesés a kilenc 

turisztikai régió közül, mind vendégek, mind a vendégéjszakák mértékét és arányait illetően, és 

a szállásdíj bevételek alakulása kapcsán is.   

A legkisebb veszteségeket, a Dél-Dunántúl turisztikai régóban lehetett tapasztalni, bár ehhez az 

is hozzátartozik, hogy ez a régió általában csak a Tisza tó eredményeit tudta megelőzni a 2018-

as és a 2019-es években. A Balaton turisztikai régió szállodáiban nagyobb volt a 

vendégéjszakák arányainak csökkenése a pandémiás időszak alatt, mint a vendégek arányainak  

3243; 80%

797; 20%

Budapest
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csökkenése, viszont a szállásdíj bevételi adatok szempontjából a második legkisebb volt ebben 

a régióban a visszaesés mértéke, köszönhetően a nyári főszezoni magas átlagáraknak és 

RevPAR mutatóknak (KSH, 2018-2021). A Balatonnal kapcsolatban mindenképpen szükséges 

megjegyezni, hogy ebben a régióban a legjelentősebb a más szálláshelytípusok aránya, így 

szállodai mutatókkal nem lehet teljes körűen bemutatni a balatoni szálláshelyek helyzetét.   
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A COVID-19 harmadik hullámának hatása az emberek étkezési 

szokásaira Győr-Moson-Sopron megyében 

 

The pandamic effect 3rd wave in our eating habits  

in Győr-Moson-Sopron county 

 

Kőmíves Csaba1 

 
Absztrakt 

 

A COVID-19 járvány az egész világon, így Magyarországon is a turizmust, és a hozzá szorosan 

kapcsolódó idegenforgalom és vendéglátás ágazatokat érintette a leginkább. A tanulmány legfőbb célja 

az, hogy bemutassa a magyar emberek megváltozott étkezési szokásait és ezekből adódó attitűdjeiket. 

A publikáció legfontosabb kutatási kérdései: vajon változott-e napjainkban az ételrendelések 

gyakorisága a járvány előtti időszakhoz képest, és milyen fogásokat rendelnek az emberek. Kvantitatív 

kutatás keretében kerül elemzésre a pandémiás időszak harmadik hulláma. A kérdőíves megkérdezés 

2021. április 10. és 2021. május 10. között zajlott. A minta nem reprezentatív (N=185), a válaszadók 

kiválasztása önkényesen történt Győr-Moson-Sopron megyében. Az adatok IBM SPSS 25.0 és 

Microsoft Office Excel programokkal kerültek feldolgozásra, elemzésre.  

A primer kutatás jelenlegi fázisában a szerző az egyes korosztályok (iskolai végzettség, nem, lakóhely 

vonatkozásában) aktuális ételrendelési szokásait vizsgálja statisztikai (leíró, egy-és kétváltozós, 

variancia) elemzésekkel. 

 

Kulcsszavak: attitűd, COVID-19, étkezési szokás, magyar 

 

Abstract 

Tourism and the closely related hospitality sector were the most affected by Covid-19 epdemic. The 

main aim of the study is to represent the exploration of people's attitudes and changed eating habits in 

Hungary. The pandemic period was analyzed within the fame of a quantitative research, the 

questionnaire survey was performed between 10th April 2021 and 10th May 2021. The sample is not 

representative (N=185), the respondents were arbitrarily selected from the Győr-Moson-Sopron county. 

Data were processed with by IBM SPSS 25.0 statistical software packages. 

In the first phase of the primary research the authors examine the food ordering habits, satisfaction with 

delivery, efforts to safety (usage of mask, safe distance, touch-free payment) of certain age groups 

(qualification, sex, domicile) by means of statistical (descriptive, uni- and bivariate) analyses.  

 

Keywords: attitude, COVID-19, hospitality industry 
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BEVEZETÉS 

A COVID-19-es világjárvány a turizmus szektort érintette leginkább az egész világon, így 

Magyarországon is. Turizmus nélkül nem beszélhetünk sem idegenforgalomról, sem 

vendéglátásról. Az ágazatot kisegítő intézkedések (Áfa csökkentés, veszteségek csökkentése2), 

mind a magyar kormány, mind a különböző civil szervezetek részéről (például Magyar Nemzeti 

Gasztronómiai Szövetség) történtek, de az üzletek (vendéglátók is) bezárásával óriási 

bevételektől estek el a tulajdonosok, aminek egyenes következménye a csődközeli/csőd állapot. 

Hazánkban a vendéglátó üzletek többsége családi KKV vállalkozások kereti között működnek, 

így azok tartalékai lassan felemésztődtek. Az on-line rendelések azonban a vendéglátó üzletek 

fennmaradását biztosították, hiszen így a vendégek pontosan tudják, hol találhatják meg az adott 

vállalkozást (https://www.lavu.com/surviving-covid-19-5-ways-catering-businesses-can-

survive-social-distancing). 

A tanulmány a pandémia harmadik hullámának hatását vizsgálja a turizmus elengedhetetlen 

kiegészítőjére, a vendéglátásra vonatkozóan. A szakirodalmi háttér és a fogalmak 

meghatározása után bemutatásra kerülnek a kutatás módszertana és a vonatkozó kérdőíves 

felmérés kiértékelése. A tanulmány azokra a kérdésekre keresi a válaszokat, hogy vajon 

 a nők és a férfiak a pandémia alatt ugyanolyan rendszerességgel rendeltek-e ételeket 

internetes rendeléseik során, mint a járványt megelőző időszakban, 

 az emberek inkább napi menüt, vagy főfogást, vagy salátát, vagy befejező fogást 

rendelnek,  

 van-e kimutatható különbség a korosztályok véleménye között az érintésmentes fizetés 

fontosságának megítélésében,  

 egészséges ételeket (friss saláta, főzelékek, zöldségek) rendelnek-e az emberek, 

 magasabb-e a nők költési hajlandósága a COVID-19 ideje alatt, mint a férfiaké. 

 

A tanulmány legfőbb célja a járvány harmadik hullámának időszakában megvizsgálni azt, hogy 

az emberek milyen gyakran rendelnek ételeket az internetről. További célkitűzés annak 

elemzése, hogy az egyének mennyire vannak megelégedve az ételek kiszállításának 

gyorsaságával, mennyire fontos számukra a biztonságra való törekvés.  

 

1. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

A Magyar Értelmező Kéziszótár a következő meghatározást adja a turizmusra, „fn sajtó 1. 

Turista jellegű idegenforgalom. 2. ritk. Turisztika, természetjárás” (Juhász, et al., 2006:1414). 

A turizmus egyidős velünk, emberekkel, hiszen a rokonlátogatások már őskorban is voltak, az 

emberek meglátogatták a rokonaikat, barátaikat, az ókorban pedig az olimpiai játékokra is 

elkísérték az ismerősök, rokonok a versenyzőket. A középkorban a céhlegények azért utaztak 

el otthonaikból, hogy messze földön élő mesterektől tanulják meg a szakmát. A szakrális 

helyeket, mint például Róma, Jeruzsálem, Lurds, Angkor, Mekka, hitük miatt keresték fel az 

emberek, mind a természeti, vagy épített örökségek miatt. A turizmus egyik fontos eleme a 

turista, napjainkban a tudatosság is megjelenik benne. Happ értelmezésében a „tudatos turista”, 

mint a turisztikai szolgáltatások elsődleges felhasználója, tisztában van az őt megillető alapvető 

jogokkal és kötelezettségekkel, ez hozzájárul a minőségi színvonal emeléséhez. Ez a szemlélet 

összhangban van a Turisztikai Világszervezet Globális Etikai Kódexében megfogalmazott 

elvárásokkal" (Happ, 2014). 

                                                           
2 https://www.mngsz.eu/index.php/hu/javaslataink/item/158-szakmankat-kepviselo-szakmai-szervezetek-kozos-

javaslatai. A letöltés ideje: 2021. 05. 23. 

https://www.lavu.com/surviving-covid-19-5-ways-catering-businesses-can-survive-social-distancing
https://www.lavu.com/surviving-covid-19-5-ways-catering-businesses-can-survive-social-distancing
https://www.mngsz.eu/index.php/hu/javaslataink/item/158-szakmankat-kepviselo-szakmai-szervezetek-kozos-javaslatai
https://www.mngsz.eu/index.php/hu/javaslataink/item/158-szakmankat-kepviselo-szakmai-szervezetek-kozos-javaslatai


 

75 
 

A vendéglátás fogalmát a hazai szakirodalom sokféleképpen határozza meg; például Csizmadia 

1996, Burkáné 1999, Endrődy–Veres 2005, Martos, et al. 2007. A 2005. évi CLXIV. törvény 

így fogalmazza meg: „kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 

céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 

tevékenységet is; továbbá munkahelyen, valamint az oktatási és nevelési intézményekben 

bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés infrastruktúrával kell rendelkeznie 

(https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV). 

„A vendéglátás olyan sajátos kereskedelmi tevékenység, amelynek keretében helyi lakosságot 

és a turizmusban résztvevőket látják el étellel, itallal és különböző szolgáltatásokkal” 

(Voleszák, 2008:26). Szűkebb értelemben a kereskedelem sajátos ágazata, amelyben a 

beszerzett javakból szolgáltatás és szakmai tudástranszfer útján új érték teremtődik. Tágabb 

értelemben gyűjtő fogalom, melynek során a vendéglátó üzlet komplex szolgáltatásokat nyújt 

a hozzá érkező vendégek számára, kívánságaiknak legmagasabb szinten eleget téve; úgymint 

ital-étel-egyéb szolgáltatások kapcsán (Kőmíves, 2020). 

Turisztikai szempontból: „A táplálkozás hedonista szintje a gasztronómia, amely a társadalom 

többségének életében meghaladja az ételek hétköznapi fogyasztásakor átélt örömöket, így az 

étel-és italfogyasztás körülményeit, azok ízvilágát tekintve valamiféle extra élvezet következik 

be” (Michalkó, 2012:101). A COVID-19 időszak alatt egy speciális helyzet alakult ki a magyar 

társadalom életében. Az embereknek le kellett mondaniuk a speciális környezetről, 

felértékelődtek az éttermek és egyéb gasztronómiai szolgáltatók ételküldő szolgáltatásai. A 

gasztronómia elsődleges létfenntartó szerepe került előtérbe, amely az alapszükségleteket 

elégíti ki. A turizmus ugyanakkor alapvető hatást váltott ki történeti fejlődése során az újkortól 

pl. a gyorsbüfék széleskörű elterjedése vonatkozásában (Lengyel, 1994:17). A fenti 

szolgáltatók egyúttal a hétköznapi étkezések színterévé is váltak. 

A koronavírus nem az emberre jellemző kórokozó, eddig az állatok körében fordult elő inkább. 

A mostani járványt okozó új koronavírus 2019. év decemberében azonosításra Kínában, amely 

vírustörzs addig ismeretlen volt. A vírus okozta megbetegedések hivatalos neve COVID -19. 

Hazánkban járvány első hulláma 2020. év márciusa és 2020. év májusa között zajlott. 2020. év 

március 16-án a kormány lezárta Magyarország határait a személyforgalom előtt, és betiltotta 

a rendezvények megtartását (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-lezarjak-magyarorszag-

hatarait-szemelyforgalom-elott-betiltjak-rendezvenyeket). Ebben az időszakban került sor 

többek között a vendéglátó egységek és üzletek nyitva tartásának korlátozására is 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kihirdette-az-ujabb-rendkivuli-es-

csoportosulasokat-korlatozo-intezkedeseket). A második hullám3 2020. évszeptemberétől 

kitartott az év végéig (határzár, a vendéglátóegységek újabb bezárásai, fertőzések számának 

drasztikus emelkedése), a legfertőzöttebb terület Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. A 

legkevésbé fertőzött megyék Tolna, Somogy és Baranya. 2021. év januárjától kezdődött a 

harmadik hullám. Ebben az időintervallumban a vendéglátás szerepe megváltozott, az 

alapétkezésre (ebéd) tevődött át a hangsúly, mindazok számára, akik a munkahelyeken, vagy 

home office-ban dolgoztak. 2021. év júniusában javultak a járványügyi adatok, az átoltottság 

következtében véget ért a járvány harmadik hulláma 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orszagos-tisztifoorvos-veget-ert-jarvany-harmadik-

hullama). A COVID-19 negyedik hullámában (delta) 2021. december 15-i adatok alapján a 

beoltottak száma 6194221 fő, közülük 5906701 fő már a második oltását is megkapta, 3028149 

pedig már a harmadik oltást is. Az aktív fertőzöttek száma 165202 főre csökkent. Ettől a naptól 

                                                           
3 A második hullám elején a 20-29 éves korosztály volt a veszélyeztetett csoport, majd a 10-19 éves korosztály. 

Az első hullámban inkább az idősek voltak veszélyeztetve (https://www.pharmindex-

online.hu/koronavirus/hirek-cikkek/koronavirus-orszagos-tisztifoorvos-a-masodik-hullam-sokkal-eroteljesebb). 

A letöltés ideje:2021.12.18. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-lezarjak-magyarorszag-hatarait-szemelyforgalom-elott-betiltjak-rendezvenyeket
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-lezarjak-magyarorszag-hatarait-szemelyforgalom-elott-betiltjak-rendezvenyeket
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kihirdette-az-ujabb-rendkivuli-es-csoportosulasokat-korlatozo-intezkedeseket
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kihirdette-az-ujabb-rendkivuli-es-csoportosulasokat-korlatozo-intezkedeseket
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orszagos-tisztifoorvos-veget-ert-jarvany-harmadik-hullama
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orszagos-tisztifoorvos-veget-ert-jarvany-harmadik-hullama
https://www.pharmindex-online.hu/koronavirus/hirek-cikkek/koronavirus-orszagos-tisztifoorvos-a-masodik-hullam-sokkal-eroteljesebb
https://www.pharmindex-online.hu/koronavirus/hirek-cikkek/koronavirus-orszagos-tisztifoorvos-a-masodik-hullam-sokkal-eroteljesebb
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kezdve megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása a kórházi oltópontokon 

(https://koronavirus.gov.hu/hirek). A negyedik hullám hasonlóságot mutat a második 

hullámhoz, az esetszámok most a legmagasabbak, de a kórházak leterheltsége mégsem 

nagyobb, mint a második hullám idején.  

Ez annak köszönhető, hogy az oltottak is elkaphatják a vírust, de nem kerülnek kórházba 

(https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211203/koronavirus-megerkeztek-a-pentek-reggeli-

magyar-adatok-tul-vagyunk-a-4-hullam-csucsan-514252). 2022. év január 3-i állapot szerint a 

beoltottak száma 6266 483 fő, közülük 5982104 fő már a második, 3178228 fő pedig már a 

megerősítő harmadik oltását is felvette hazánkban is megjelent az omikron mutált vírus, amely 

a járvány ötödik hullámát jelenti (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/6-millio-266-ezer-

beoltott-5865-az-uj-fertozott-es-elhunyt-248-beteg). 

A pendémia gyökeresen megváltoztatta étkezési szokásainkat, főleg a gyermekek táplálkozása 

változott nagy mértékeben a karantének ideje alatt (https://mobilszures.hu/2020/12/etkezesi-

szokasok-a-pandemia-alatt/). Az emberek biztonságuk érdekében vásárlási lázba kezdtek a 

tartós élelmiszerekért, ezek felhalmozása a legnagyobb mértékben a liszt felvásárlását érintette, 

de baromfihúsból és tésztafélékből is jelentősen többet vásároltunk (Huszka, et al 2020). A 

táplálkozás azért is nagyon fontos, mert „A szervezetbe megfelelő mennyiségben és 

minőségben bejutó táplálék nem csak energiát szolgáltat az életfolyamatokhoz, hanem fokozza 

az immunrendszer aktivitását, a kórokozók leküzdését, segíti a betegség átvészelését, gyorsítja 

a rekonvaleszcenciát (Ábel, et al. 2020:15). Tapasztalható azonban pozitív változás is, a NÉBIH 

kutatási eredményei szerint a járvány óta figyelünk a kalóriabevitelre, több zöldséget és 

gyümölcsöt fogyasztunk, és kevesebb étel kerül a szervezetünkbe, mint korábban 

(https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1541438/karantenkutatas_2.0.pdf/). 

 

2. A COVID-19 HATÁSA AZ ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAIRA 

MAGYARORSZÁGON, A KUTATÁS MÓDSZERTANA, FELTEVÉSEK 

 
A téma alapos vizsgálatához a megkérdezéses módszerből a kérdőíves kutatást választottam. A 

minta nem reprezentatív, a válaszadókat véletlen mintavételi technikával (csoportos 

mintavétellel) választottam ki N=185. A kérdőív kérdései a demográfiai adatokon (kor, nem, 

lakóhely, iskolai végzettség) kívül kettő témakört tartalmaztak. Az első blokkban a válaszadók 

pandémia előtti szokásait vettem górcső alá, például milyen gyakran szoktak az emberek 

vendéglátóhelyekre járni, mennyit szoktak költeni alkalmanként. A másodikban a kérdőívet 

kitöltők COVID-19 utáni attitűdjeit vizsgáltam, rendeltek-e ételeket az internetről, azokat 

honnan rendelték, mennyit költöttek alkalmanként és mennyire tartják fontosnak például az 

ételek kiszállításánál az ételek hőmérsékletét, mennyiségét, és a futárok kedvességét. A kérdőív 

5 darab 7 fokozatú Likert-skálát (ahol 1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékű egyetértést jelent), 

13 feleletválasztós zárt kérdést és 2 darab nyitott kérdést tartalmazott. Az egyik nyitott 

kérdésben a válaszadók kiszállítással kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta. 

A kvantitatív kutatás során összegyűjtött adatok feldolgozása IBM SPSS 25.0 statisztikai 

programcsomaggal és Microsoft Office Excel segítségével történt, melyekben egyváltozós 

(leíró statisztikai analíziseket, helyzetmutatókat, átlag, módusz, szóródási mutatókat, szórás, 

variancia és alakmutatókat, csúcsosságot és ferdeséget), kétváltozós (kereszttábla) elemzéseket, 

korreláció analízist végeztem. A hipotézisek megválaszolására Pearson-féle korrelációelemzést 

és kereszttáblás elemzéseket alkalmaztam. A korrelációs összefüggés szimmetrikus 

összefüggés, ezért két változó korrelációs együtthatója és szignifikanciaszintje teljesen 

megegyezik a változók inverzének paramétereivel. 

https://koronavirus.gov.hu/hirek
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211203/koronavirus-megerkeztek-a-pentek-reggeli-magyar-adatok-tul-vagyunk-a-4-hullam-csucsan-514252
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211203/koronavirus-megerkeztek-a-pentek-reggeli-magyar-adatok-tul-vagyunk-a-4-hullam-csucsan-514252
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/6-millio-266-ezer-beoltott-5865-az-uj-fertozott-es-elhunyt-248-beteg
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/6-millio-266-ezer-beoltott-5865-az-uj-fertozott-es-elhunyt-248-beteg
https://mobilszures.hu/2020/12/etkezesi-szokasok-a-pandemia-alatt/
https://mobilszures.hu/2020/12/etkezesi-szokasok-a-pandemia-alatt/
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1541438/karantenkutatas_2.0.pdf/
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A kérdőív megbízhatóságát (véletlen hibától való mentesség), belső konzisztenciáját a 

Cronbach-alfa mutató4 segítségével teszteltem, melyek értékei meghaladták 0,8 értéket, ezek 

jóknak mondhatók. 

A táblázatok és ábrák néhány esetben a hiányzó válaszok miatt kevesebb válaszadót 

tartalmaznak. 

A vizsgált minta megoszlását az 1. számú táblázat mutatja be. Ez a kutatás az emberek járvány 

alatti fogyasztói szokásaira fókuszál. 

 

1. táblázat: A vizsgálatba bevont személyek megoszlása a demográfiai ismérvek szerint 

 

Háttérváltozó fő % 

Nemek szerint 

Férfi 54 29,2 

Nő 131 70,8 

 
Korcsoportok szerint 

Fiatalok (16-30 év közöttiek) 38 22,8 

Középkorúak (31-50 év közöttiek) 74 44,3 

Idősek (51-80 év közöttiek) 55 32,9 

 
Iskolai végzettség szerint 

Ph.D 3 1,6 

MSc (volt egyetem) 47 25,4 

BSc (volt főiskola) 64 34,6 

Felsőfokú szakképző 3 1,6 

Technikum 5 2,7 

Szakmunkásképző 6 3,2 

OKJ-képző5 8 4,3 

Érettségi (szakközép/gimnázium) 46 24,9 

Általános iskola 3 1,6 

 
Lakóhely szerint 

Megyei jogú városban élők 84 45,4 

Városlakók 49 21,6 

Falun élők 52 28,1 

 

Forrás: saját kutatás 

                                                           
4 Ez az eljárás a kérdőív valamennyi kérdésének összes lehetséges kombinációit méri, Ennek értékei 0 és 1 közé 

eső számok lehetnek. Annál megbízhatóbbak, minél közelebb esnek egyhez. Ha a mutató értéke 0,9 és 1 között 

van, akkor kiválónak, 0,8 és 0,9 között jónak, 0,7 és 0,8 között elfogadhatónak, 0,6 és 0,7 között kérdésesnek, 0,5 

és 0,6 között gyengének, 0,5 alatt elfogadhatatlannak tekintendő (Sajtos – Mitev 2007). 
5 Országos Képzési Jegyzék, hazánkban szerezhető szakképesítések hivatalos listája. 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=297 A letöltés ideje:2021.12.15. 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=297
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A COVID-19 járvány előtt a válaszadók 6,5% naponta, 33,3% hetente, hetente több 

alkalommal 6,0%, havonta 40,0% és ünnepi alkalmakkor (ha vendégként hívták) 16,2% járt 

vendéglátó egységben. A minta 11,4%-a családjával, 25,4% családdal és barátokkal, család-

barát-és párjukkal 16,2% szokott vendéglátó helyekre járni. Átlagos költésük vonatkozásában 

fő/alkalom a legtöbb válaszadó 88,6% 3000 Ft alatti, 9,2% 5000 Ft-ig, 2,2% 5001 és 10000 Ft 

között. A válaszadók 36,2% gyakran szokott, 21,1% esetenként és 42,7% nem szokott napi 

menüt fogyasztani. A minta 51,4% helyi vendéglátó üzletből szokott ételt rendelni, a 

gyorséttermi (Burger King, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken) rendelések megoszlásai az 

összes rendelés egy negyed része. 

A pandémia alatti helyzet elemzésekor az alábbiakat állapítottam meg. A kérdőívet kitöltők 

44,0% gyakran, 22,0% esetenként, 34,0% nem rendel ételt az internetről. Akik rendeltek, azok 

18,0% heti gyakorisággal, 15,0% hetente több alkalommal, 17,0% naponta és 7,0% havonta 

szokott ételt rendelni az interneten. A legtöbb válaszadó a helyi vendéglátó üzletből rendel ételt, 

51,4%. Az alkalmazások közül a NetPincértől6, 13,0%, a WOLT-tól 3,0%, a Falatozz.hu, a 

ViddL, a Gastroyaltól összesen 19,0% rendel ételt. A válaszadók többsége 38,0% 10001-15000 

Ft között fizet ételekért, 26,0% 5000 Ft és 10000 Ft között, 14,0% 5000 Ft alatt költ ételre 

alkalmanként. Az 1. számú ábra az internetről rendelt ételfajtákat szemlélteti. A napi menü és 

a főfogás 10,0-10,0% megoszlást jelent. A legkevésbé kedvelt fogás a saláta húsokkal vagy 

sajttal, a gyorséttermi Burger King által kínált ételek (2,0-2,0%). Főzelékeket, pizzaféléket és 

McDonald’s ételeket a válaszadók 4,0-4,0-4,0% szokott rendelni. Az ételek kiszállítása során a 

válaszadók 42,2% pozitív, 46,3% semleges és 8,6% negatív tapasztalatot szerzett.  

 

5. ábra: Az internetről rendelt ételek vizsgálta (%) N=185 

 

Forrás: saját kutatás 

 

                                                           
6 2021. októberétől Foodpanda lett a neve. 

0%
Burger King

2%
Főfogás

10%

Főzelékek

4%
Gyros

3%
Kebap

2%
KFC

5%

Kínai

3%

Leves, 

főfogás

6%
McDonald's

4%
Napi menü

10%

Magam 

készítem el

42%

Párolt 

zöldségek

3%

Pizza

4%

Saláta 

húsokkal/sajttal

2%



 

79 
 

 

A 2. számú táblázat a válaszadók preferenciaszintjeit mutatja be. Az ábráról jól kivehető, hogy 

a 10 darab függő változó közül a legnagyobb átlaga a kiszállított ételek biztonságos 

szállításának van, tehát a kérdőívet kitöltők véleménye szerint ez a legfontosabb tényező. A 

válaszadók legkevésbé fontosnak a törvényi szabályozásokat gondolják.  

2. táblázat: Leíró statisztikai adatok 
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N 185 185 185 185 185 185 185 184 185 185 

Átlag 5,63 5,84 5,96 5,52 6,43 6,34 6,26 6,38 6,03 6,22 

Medián 6,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 

Módusz 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Átlagos szórás 1,866 1,659 1,630 1,668 1,196 1,087 1,169 0,967 1,322 1,271 

Variancia 3,484 2,752 2,656 2,784 1,431 1,181 1,367 0,935 1,749 1,616 

Forrás: saját kutatás 

A kvantitatív kutatás során három korosztályi kategóriát határoltam le a biológiai felosztás 

szerint; a fiatalokat a 16-30 év közötti csoportba, a középkorúakat a 31-50 év közötti csoportba 

soroltam, az idősek csoportját 51 év fölött határoztam meg. 

 

Az alábbi hipotézisekre kereszttábla és varianciaelemzések segítségével kerestem a válaszokat. 

 

H1. A diplomások és a diplomával nem rendelkezők között a pandémia időszakában nem 

mutatható ki szignifikáns különbség az ételrendeléseik gyakoriságában. 

H2. A járvány ideje alatt a férfiak nem rendelnek ételeket gyakrabban, mint a nők a 

vendéglátó üzletekből.  

H3. A korosztályok között nem mutatható ki különbség a biztonságra törekvés 

tekintetében. 

H4. Az életkor nem befolyásolja az ételek házhozszállítását a COVID-19 ideje alatt. 
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3. A COVID-19 HATÁSA AZ ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAIRA 

MAGYARORSZÁGON, KUTATÁSI EREDMÉNYEK  

 
A hipotézisek vizsgálata és magválaszolása ugyanabban a sorrendben történik, ahogy azt előző 

fejezetben megadtam. 

 

H1. A diplomások és a diplomával nem rendelkezők között a pandémia időszakában nem 

mutatható ki szignifikáns különbség az ételrendeléseik gyakoriságában  

A hipotézis vizsgálata kereszttábla elemzéssel történt. A diplomával rendelkezők hetente 

többször rendelnek ételeket, míg a diplomával nem rendelkezők hetente (3. számú táblázat). A 

4. számú táblázat szignifikancia adata szerint (0,550, amely a megengedett 5% felett van), a 0 

hipotézis elutasítva, az alternatív hipotézis került elfogadásra, miszerint a diplomások és a 

diplomával nem rendelkezők a pandémia időszakában kimutatható a szignifikáns különbség az 

ételrendeléseik gyakoriságában. A tanulmányban felvetett null hipotézis nem elfogadható el, 

tehát az H1. hipotézist elutasításra került.  

 

3. táblázat: A korosztályok és vendéglátó üzletekbe járásuk gyakoriságának vizsgálata N=181 

 

 

Diplomások 

A teljes minta 

Diplomával 

rendelkezők 

Diplomával nem 

rendelkezők 

Gyakoriság  Megoszlás Gyakoriság  Megoszlás Gyakoriság  Megoszlás 

Naponta 18 58,1% 13 41,9% 31 100,0% 

Hetente 19 55,9% 15 44,1% 34 100,0% 

Hetente 

többször 

17 63,0% 10 37,0% 27 100,0% 

Havonta 10 83,3% 2 16,7% 12 100,0% 

Nem veszek 

igénybe 

47 61,0% 30 39,0% 77 100,0% 

A teljes 

minta 

111 61,3% 70 38,7% 181 100,0% 

Forrás: saját kutatás 
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4. táblázat: ANOVA vizsgálata 

  Érték Szabadságfok 

2 oldali 

szignifikancia 

Pearson Chi-nényzet 3,048 4 0,550 

Likelihood Ratio 3,355 4 0,50 

Linear-by-Linear 

Association 

0,407 1 0,558 

N 181     

Forrás: saját kutatás 

H2. A járvány ideje alatt a férfiak nem rendelnek ételeket gyakrabban, mint a nők a 

vendéglátó üzletekből.  

A hipotézis bizonyítására kereszttáblás elemzést alkalmaztam, a minta 42,5% nem 

rendel az internetről ételeket, a legtöbb nő naponta 16,3%, a legtöbb férfi (32,7%) hetente 

rendel. A Chi-négyzet értéke 0,82, ez több mint a megengedett 5%, ebből adódóan a nemek 

között kimutatható különbség van az ételrendelések gyakoriságában. A null hipotézis tehát 

elutasítható, az alternatív hipotézis elfogadásra kerül. Mindezek figyelembe vételével ez a 

hipotézis nem nyert bizonyítást.  

 

5. táblázat: Kereszttábla vizsgálata N=129 

 

Nemek 

A teljes minta Nő Férfi 

Gyakoriság Megoszlás Megoszlás Megoszlás Gyakoriság Megoszlás 

Naponta 14 63,6% 8 36,4% 22 100,0% 

Hetente 64 75,3% 21 24,7% 85 100,0% 

Hetente többször 32 69,6% 14 30,4% 46 100,0% 

Havonta 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0% 

Nem veszek 

igénybe 11 68,8% 5 31,3% 16 100,0% 

A teljes minta 129 71,3% 52 28,7% 181 100,0% 
Forrás: saját kutatás 
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6. táblázat: Chi-négyzet teszt 

 

  Érték  Szabadságfok 2 oldali 

szignifikancia 

Pearson Chi-

Square 

1,537 4 0,8200 

Likelihood Ratio 1,52463417 4 0,8223 

Linear-by-Linear 

Association 

0,04683264 1 0,8287 

N 181     

 Forrás: saját kutatás 

H3. A korosztályok között nem mutatható ki különbség a biztonságra törekvés 

tekintetében. 

A hipotézis igazolására kereszttáblás elemzést alkalmaztam. A Chi-négyzet 

szignifikanciaszintje 2%, tehát a 0 hipotézis kerül elfogadásra, hiszen az életkor nem 

befolyásolja a válaszadók véleményét a biztonságos távolságtartás fontosságának 

megítélésében (9. számú táblázat). Ezt a legfontosabbnak az idősek, majd a középkorúak 

tartják, a fiatalok vélik a legkevésbé fontosnak (8. számú táblázat). A fiatalok 62,5% véli kissé 

fontosnak, a középkorúak 61,0% leginkább fontosnak, míg az idősek 50,0% bizonytalan és 

egyáltalán nem tartja ezt fontosnak. A fentiek ismeretében a H3 hipotézis elfogadható. 

7. táblázat: A biztonságos távolságtartás vizsgálata N=167 

 

Gyakoriság Megoszlás 

Fiatalok 

Közép-

korúak Idősek 
Összesen 

Fiatalok 

Közép-

korúak Idősek 
Öszesen 

Egyáltalán 

nem fontos 

1 1 2 4 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Többnyire 

fontos 

3 3 1 7 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

Kissé 

fontos 

5 2 1 8 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

Bizonytalan 

vagyok 

0 3 3 6 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Kissé 

fontos 

10 5 3 18 55,6% 27,8% 16,7% 100,0% 

Leginkább 

fontos 

5 25 11 41 12,2% 61,0% 26,8% 100,0% 

Teljes 

mértékben 

fontos 

14 35 34 83 16,9% 42,2% 41,0% 100,0% 

Összesen 38 74 55 167 22,8% 44,3% 32,9% 100,0% 

 Forrás: saját kutatás 
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8. táblázat: ANOVA vizsgálata N=167 

 N Átlag 

Átlagos 

szórás 

95% konfidencia 

intervallum 

Minimum Maximum Alsó határ Felső határ 

Fiatalok 38 5,26 1,811 4,67 5,86 1 7 

Középkorúak 74 6,01 1,400 5,69 6,34 1 7 

Idősek 55 6,15 1,508 5,74 6,55 1 7 

Összesen 167 5,89 1,566 5,65 6,13 1 7 

Forrás: saját kutatás 

 

9. táblázat: Chi-négyzet teszt N=167 

  Érték Szabadságfok 2 oldali 

szignifikancia 

Pearson Chi-Square 30,951 12 0,002 

Likelihood Ratio 29,042 12 0,004 

Linear-by-Linear 

Association 

6,433 1 0,011 

N 167     

Forrás: saját kutatás 

 

 

H4. Az életkor nem befolyásolja az ételek házhozszállítását a COVID-19 ideje alatt. 

A hipotézis igazolására kereszttáblás elemzést alkalmaztam. Mivel a Pearson féle Chi-négyzet 

teszt 0,736 (11. számú táblázat), ebből adódóan kimutatható különbség van az egyes 

korosztályok ételrendelésinek gyakorisága között. A legtöbb fiatal naponta, a középkorúak 

hetente, az idősek hetente több alkalommal rendelnek ételeket vendéglátó üzletekből. A 

középkorúak 41,1%, az idősek 39,7%, a fiatalok 19,2% nem szokott rendelni. Mindezek 

figyelembevételével tehát a null hipotézis elutasításra került, helyette az alternatív 

hipotézist fogadom el. 
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10. táblázat: Az életkor vizsgálata a házhozszállítás gyakoriságában N=166 

 
Fiatalok Középkorúak Idősek Összesen 

Gyakori

ság 

Megoszl

ás 

Gyakori

ság 

Megoszl

ás 

Gyakor

iság 

Megoszl

ás 

Gyakori

ság 

Megoszl

ás 

Naponta 8 28,6% 13 46,4% 7 25,0% 28 100,0% 

Hetente 6 20,0% 17 56,7% 7 23,3% 30 100,0% 

Hetente 

többször 

6 25,0% 9 37,5% 9 37,5% 24 100,0% 

Havonta 3 27,3% 5 45,5% 3 27,3% 11 100,0% 

Nem 

veszek 

igénybe 

14 19,2% 30 41,1% 29 39,7% 73 100,0% 

Összesen 37 22,3% 74 44,6% 55 33,1% 166 100,0% 

Forrás: saját kutatás 

 

 

11. táblázat: Chi-négyzet teszt 

  Érték Szabadságfok 2 oldali 

szignifikancia 

Pearson Chi-Square 5,199 8 0,736 

Likelihood Ratio 5,204 8 0,736 

Linear-by-Linear 

Association 

2,399 1 0,121 

N 166     

Forrás: saját kutatás 

 

ÖSSZEGZÉS, KONKLÚZIÓK, A KUTATÁS JÖVŐBENI IRÁNYAI  

 

A tanulmány témája az emberek ételrendelési szokásainak vizsgálata a pandémia harmadik 

hullámának idején. A publikáció elsődleges célkitűzése az volt, hogy feltárja a Győr-Moson-

Sopron megyei lakosság ételrendelési szokásait gyakoriság, összetétel, költési hajlandóság 

vonatkozásában. Kvantitatív (kérdőíves megkérdezés) kutatás keretében került sor ennek 

elemzése. Az empirikus kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a COVID-19 

időszak alatt a gasztronómia vonatkozásában az emberek napi alapszükségleteinek kielégítésére 

helyeződött a hangsúly, hiszen a vendéglátó üzletek bezárása miatt másra nem is volt lehetőség. 

A kutatás egyik fontos megállapítása az, hogy az emberek többsége a helyi vendéglátó üzletet 

preferálják ételrendelésükkor, ami azért nagyon fontos, mert így a lokális vendéglátó üzletek 

nem mentek csődbe. A vezetőknek az operatív munkát kellett átszervezni, ami az ételek 

kiszállításával volt kapcsolatos. Az is bizonyítást nyert, hogy a válaszadók 42,0% nem szokott 

vendéglátó üzletből rendelni, a napi menü és a főfogás a legkedveltebb rendelés. Nagyon 

kevesen rendelnek viszont főzelékféléket, párolt/grillezett zöldségeket és salátákat húsokkal, 

vagy sajttal. A legkedveltebb szolgáltató a NetPincér a WOLT-tal, a Zöldfutárral szemben, de 
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a vendéglátó üzletek több mint fele (51,4%) saját maga szállítja ki az étleket. A diploma gyenge 

elhanyagolható korrelációban (-0,007) áll az ételrendelések gyakoriságával, míg a nemek és az 

ételrendelések gyakorisága laza korrelációt mutat (0,031). Az életkor szintén elhanyagolható 

pozitív kapcsolatot mutat a biztonságra való törekvés vizsgálatakor (0,198). 

Fontos lenne az emberek ételfogyasztásának minőségén változtatni, háttérbe kellene 

szorítanunk a gyorséttermi ételeket, és ezzel egyidejűleg törekednünk kellene az egészséges 

ételek fogyasztásának népszerűsítésére.  

További kutatás lehetőségét rejti magában még ez a téma. Főkomponens elemzés 

(faktoranalízis), keretében vizsgálom a válaszadók preferenciáit, majd a kapott faktorscore 

értékek alapján K-középpontú klaszterelemzést végzek azért, hogy a kérdőívet kitöltőket 

válaszaik alapján homogén csoportokba soroljam. A kutatás későbbi fázisában kiegészítem 

kvalitatív kutatással, melynek megvalósításáért strukturált interjúkat készítek a szolgáltatókkal, 

a vendéglátó üzletvezetőkkel és/vagy a tulajdonosokkal. 
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Újratervezés? - avagy hogyan befolyásolja a turizmus hallgatók 

karriertervezését a COVID-19 járvány 

 

Recalculating - the effect of the COVID-19 epidemic on the career 

planning of tourism students 

 

Horváth Viola1– Kenesei Zsófia2 
Absztrakt 

 

A turizmus ágazatban eddig is kihívást jelentett a képzett alkalmazottak vonzása, megtartása. A 

minőségi oktatásban részesült dolgozók hiánya részben annak tudható be, hogy a turizmus szakot 

végzett fiatalok más iparágakban helyezkednek el. Célunk, hogy feltárjuk a turizmus hallgatók képét az 

ágazatról, megvizsgálva a karrierválasztást befolyásoló szempontokat a járvány előtt és után. A diákok 

turizmushoz való hozzáállásának feltérképezéséhez fókuszcsoportos interjúkat alkalmaztunk. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy azok a hallgatók, akik a személyiségükhöz illeszkedőnek 

tartják a szakmát, nagy valószínűséggel fogják a karrierjüket ebben a szektorban építeni, viszont azok, 

akiket főképp negatív tapasztalatok értek a válsághelyzetben, máshol képzelik el a jövőjüket. 

 

Kulcsszavak: karriertervezés, turizmus iparági kép, COVID-19, személy-iparág illeszkedés, turizmus 

képzés 

 

Abstract 

 

Attracting and retaining qualified employees has been a challenge in the tourism sector even before the 

pandemic. The shortage of workers with a quality education is partly due to the fact that young people 

with a degree in tourism choose to work in other industries after graduation. Our aim is to explore the 

perception of tourism as a profession of tourism students by examining the aspects influencing career 

choices before and after the epidemic. Focus group interviews were used to map students ’attitudes 

toward tourism. The results suggest that students who consider the profession to fit their personality are 

more likely to build their careers in this sector, while those who have had mainly negative experiences 

in a crisis situation have a different perspective on their future. 

 

Keywords: career planning, tourism industry image, COVID-19, person-industry congeniality, tourism 

education 

 

BEVEZETÉS 

 

Mindössze pár hónap leforgása alatt a globális turisztikai piacon a túlturizmust (overtourism) 

felváltotta a null-turizmus. A járvány következtében fény derült a vendéglátóipari állások 

kiszolgáltatottságára, és előtérbe kerültek mélyen rejlő problémák is (Gössling et al., 2021). A 

turizmus-, és vendéglátóipar már a járványhelyzet előtt kritikus fordulóponthoz érkezett, 

ugyanis világszerte jelent kihívást a „minőségi”, tehát képzett alkalmazottak vonzásának és 

megtartásának problémája (Richardson, 2009). A minőségi oktatásban részesült alkalmazottak 

hiánya részben annak tudható be, hogy a vendéglátó szakos hallgatók jellemzően a diploma 
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megszerzése után más iparágban helyezkednek el (Wen et al., 2019). A munkavállalók 

munkához való pozitív hozzáállása nélkül lehetetlen elérni a vendégek elégedettségét és 

lojalitását, viszont ez mindaddig kihívás marad, amíg a turisztikai ágazatban való munkavégzés 

hátrányai meghaladják az előnyeit. Egyes megközelítések szerint a COVID-19 világjárvány 

hatása a turizmusban dolgozó munkaerőre az e csoport által már meglévő és jól ismert kihívások 

felerősödése, nem pedig új hatások megnyilvánulása, tekintettel arra, hogy eddig is 

tapasztalható volt a magas fluktuáció, a bizonytalanság, az alacsony javadalmazás, mégpedig 

legtöbbször rossz munkakörülmények mellett (Baum et al., 2020). 

Mindezek után számos kérdés felmerül: Hogyan lehetséges a turizmus negatív 

munkaerőpiaci képét orvosolni? Milyen faktorok befolyásolják a turizmusos hallgatók 

karrierválasztási döntéseit? Végső soron pedig: megállapítható-e, hogy a COVID-19 járvány 

felerősíti a diákok pályaelhagyási szándékát? 

Kutatásunk célja, hogy feltárja a turizmus hallgatók képét turizmushoz köthető szakmákról, 

illetve a karrier választást befolyásoló szempontok szerepét és az iparág-személy illeszkedés 

jelentőségét, mindezt magyarországi kontextusba helyezve, a járvány előtti és utáni időszakot 

is megvizsgálva. A turizmusban való karrier alatt a különböző desztinációkhoz, 

szállodaiparhoz, vendéglátáshoz és kapcsolódó iparágakhoz köthető szakmában való 

elhelyezkedést értjük (Mensah, 2009). Kutatásunk a diákok diplomaszerzés utáni 

karrierterveire fókuszál, ahol a diákok turizmus iparághoz való hozzáállásának 

feltérképezéséhez fókuszcsoportos interjúkat alkalmaztunk, melyek tanulmányaikat folytató 

egyetemistákkal részvételével valósultak meg. 

A főbb kutatási kérdésünk azt a témakört foglalja magába, miszerint a COVID-19 járvány 

mennyiben befolyásolta a diákok turizmusban való munkaválallásról kialakult képét, illetve a 

karriercéljaikat az ágazatban. A COVID-19 járvány hatásainak vizsgálata különösen fontos 

lehet a jövőben, hogy meg tudjuk becsülni egy-egy bekövetkező krízishelyzet modifikáló erejét 

az iparági kép alakulását és a pályaelhagyási szándékot illetően. A képzett pályakezdők 

megtartásához azonosítanunk kell a diákok pályaválasztási motivációit és a turizmus, mint 

szakma megítélését, hogy ezután egy holisztikus stratégiát alakíthassunk ki a negatív iparági 

kép kezelésére, illetve a munkaerőpiaci helyzet orvosolására. 

A tanulmányban először bemutatásra kerül a turizmusban való munkavállalás vonzerejének 

kérdése. Ezután ismertetjük a karrierválasztást befolyásoló motivációs tényezőket. A téma 

előrevetíti a személy-iparág illeszkedésének kulcsfontosságú szerepét, melyről külön 

fejezetben is foglalkozunk. Ezt követően kitérünk a COVID -19 vírus következtében kialakult 

bizonytalanságra, továbbá a pályaváltási szándék mértékének megnövekedésére, majd 

bemutatjuk a döntést segítő és befolyásoló tényezőket. A tanulmány következő részében 

ismertetjük a kvalitatív, fókuszcsoportos interjúkon szerzett kutatásunk eredményeit, amelyek 

alapul szolgálnak majd egy jövőbeli kvantitatív kutatás modellezéséhez. Végül javaslatokat 

teszünk a szakma negatív képének javítására. 

1. A TURIZMUS IPARÁGBAN VALÓ KARRIERÉPÍTÉS VONZEREJE  

A jövő munkavállalói nem csak munkát, hanem karriert választanak már azzal, hogy milyen 

szakirányú egyetemi képzésre jelentkeznek. A képzés elvégzéskor pedig újra döntenek, hogy 

maradnak-e az adott pályán, azaz látnak-e perspektívát, illetve vonzónak látják-e az iparágat, 

és az adott ágazatban tervezik-e karrierjüket építeni. A karriertervezés elmélete szerint az 

egyének úgy tudnak karrierre vonatkozó jó döntéseket hozni, ha tisztában vannak azzal, hogy 

milyen karrierutak közül választhatnak, továbbá, ha reális képpel rendelkeznek afelől, hogy 

miként érhetik el a kitűzött karriercéljaikat (Hansen, 1976). A tudatos munka vagy a karrier 

tervezéséhez szükséges, hogy a diákok átlássák a munkaerőpiac sajátosságait, kapcsolati hálót 
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építsenek, önismeretre tegyenek szert, továbbá konkrét karriercélokat határozzanak meg 

(Jackson, 2015; King, 2004). 

Nehézséget okozhat ezért a pályakezdőknek, ha nem állnak rendelkezésükre olyan szükséges 

információk, melyek hiányában az egyetemisták nem tudnak teljes bizalommal 

karrierdöntéseket hozni. Érdekes módon az is magas szintű stresszt okoz, ha túl sok lehetőséget 

látnak maguk előtt a diákok, és nem bíznak eléggé a saját döntési képességükben ahhoz (Wang 

–Tsai, 2014), hogy segítség nélkül a személyiségükhöz leginkább illeszkedő úton induljanak el 

(Pauw, 2009). 

Az utánpótlási stratégiát illetően fontos megemlíteni a generációváltás és a generációk közti 

szakadékok kihívását is. Ezen okok miatt a vendéglátóipar egy új kihívással találkozik, hiszen 

egy olyan új humánerőforrás-gazdálkodási stratégia kidolgozására van szükség, amely 

sikeresen éri el a különböző generációkhoz tartozó potenciális munkaerőt (Richardson– 

Thomas, 2012). 

1.1. MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐK A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN 
A munkahelyválasztást meghatározó motivációkkal kapcsolatos kutatások többnyire kétféle 

elméletre épülnek: szükségletelméletekre és folyamatelméletekre. Míg a szükségelméletek (pl. 

például Herzberg kéttényezős modellje, ahol két kategória jelenik meg, a higiéniai tényezők és 

motivátorok, vagy Maslow szükséglet-hierarchia piramisa) felvázolják, mi szükséges az 

emberek motiválásához, a folyamatelméletek a motivációt okozó és a motiváció mértékét 

befolyásoló pszichológiai folyamatokra összpontosítanak (Zhu és mtsai., 2020). 

Wan és társai (2014) szerint a tényezők, amelyek legjobban befolyásolják a diplomás 

turisztikai és vendéglátóipari munkavállalók döntését az a) érdekes munkakör, b) előrelépési 

lehetőség, c) biztos jövő, d) jó fizetés, e) társadalmi hasznosság; és a f) társadalmi presztízs. 

Egy másik, ghánai tanulmánya feltárta, hogy az iparág-személy illeszkedés, a szociális előnyök 

és a szakmai fejlődés lehetősége döntő szerepet játszottak a turizmusos hallgatók 

pályaválasztási döntésében (Armoo–Neequaye, 2014). A képzett munkaerő megszerzése és 

megtartása érdekében tehát figyelmet kell fordítani azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolják 

a diplomások karrierdöntését, illetve pályaelhagyási szándékát. 

Míg egyes kutatásokban megjelennek a turizmusban való munkavállalás pozitív előnyei; 

mint például a munka izgalmas, élvezetes természete, a vélt karrierlehetőségek és érdekes 

munkakörök, a másokról való gondoskodás lehetősége, a saját vállalkozás létrehozása, 

készségek fejlesztése, továbbképzési lehetőségek, mindez egy gyorsan változó szektorban, 

(Barron et al., 2007). Ezzel szemben más kutatások igazolják, hogy a diákok többnyire úgy 

gondolják, hogy a vendéglátás és a turizmus területén ezek a szükségletek nem teljesülnek 

(Amissah és mtsai., 2020). Azok a területek, amelyekkel kapcsolatban a diákok jellemzően 

elégedetlenek, többek között a vezetőkkel való rossz kapcsolat, az előléptetési-, illetve 

karrierlehetőségek hiánya, valamint az iparágon belüli alacsony fizetés és a kedvezőtlen 

munkakörülmények (Richardson, 2008). Az olyan higiéniai faktorokat illető tényezők, mint a 

hosszú munkaidő, az alacsony fizetések, valamint a fejlődési lehetőség hiánya, a stresszes, 

fizikailag kimerítő és szezonális pozíciók, a munka jellegéből adódó családi élet hiánya, a 

munka alacsony társadalmi státusza, képzetlen vezetők, a vezetők és munkatársak helytelen 

viselkedése, továbbá a kedvezőtlen fizikai munkakörülmények a hallgatók turisztikai karrierrel 

kapcsolatos negatív attitűdjét eredményezik (Teng, 2008). A turizmusról kialakult képet, 

elvárásokat befolyásolhatja a diákok személyes korábbi munkatapasztalata is (Kelley-Patterson 

–George, 2001). Ennek következtében általánosságban elmondható, hogy a turisztikai karrier a 

társadalomban inkább negatív képpel rendelkezik (Setiyorini és mtsai., 2015). Annak ellenére, 

hogy a turizmus rendkívül sokféle karrierutat kínál (Burns, 1993) a hallgatók számára, a diákok 
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nem érzik úgy, hogy a turizmusban rejlő lehetőségek biztosítják számukra azokat a tényezőket, 

amelyeket fontosnak tartanak (Richardson, 2009). 

A turizmusban dolgozóknak az egyik legfontosabb tényező a turizmussal kapcsolatos 

karriertervezés során a személyiség-ipar illeszkedés megléte, a szenvedély és a hivatástudat 

(Birtch et al., 2021), mely azt jelenti, hogy úgy érzik hatékonyan ki tudják használni 

készségeiket és képességeiket (Kusluvan–Kusluvan, 2000; Zhou, 2000). 

De vajon milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie egy turizmusban dolgozó 

személynek? Teng (2008) szerint az önismereten alapuló Big Five személyiségmodell alkalmas 

a vendéglátói munkakörökhöz szükséges személyiség kirajzolásához. 

 

A személyiség-karrier-illesztés elmélete szerint arra következtethetünk, hogy az extrovertált 

személyiségjegyekkel rendelkező diákok nagyobb valószínűséggel választanak szolgáltató, 

illetve emberközpontú munkaköröket (Cran, 1994). A személyiség és a munka jellege közötti 

illeszkedés tehát közvetlenül összefügghet a munkából származó örömszerzés kérdésével 

(Antony, 1998). 

1.2. A DÖNTÉST SEGÍTŐ ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
A karrier önálló és tudatos irányításának igénye nemcsak a munkaerőpiacra hamarosan belépők, 

hanem a diplomájuk kezdeti szakaszában lévők számára is kritikus. Gyakran az egyetemisták 

nem rendelkeznek a megfelelő karriermenedzsment-készségekkel (Bridgstock, 2009), ezért 

előfordulhat, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy magabiztosan és tudatosan döntsenek a 

pályaválasztásról. A pályaválasztás összetett jelenség, ráadásul számos külső befolyásoló 

tényezőnek van kitéve (Jackson, 2015), melyek segíthetik, de nehezíthetik is a döntéshozatali 

folyamatot. 

Lee és társai (2019) 5 csoportot neveztek meg, akik a legjobban befolyásolják a diákok 

karrierválasztási döntését: tanácsadók, tanárok, szakmai mentorok/partnerek, szülők és a 

közösségi média. A kutatásban résztvevő diákok karrierdöntéseiben leginkább a tanáraik 

játszották a legfontosabb szerepet, ahol az oktatás során megszerzett szakmai tapasztalatokat 

emelték ki. Ebből következik, hogy már a tanterv összeállításához szükséges, hogy a tananyag 

megfeleljen mind az oktatási, mind a hallgatói elvárásoknak, mindamellett, olyan releváns 

tudással szolgáljon, amelyek segítségével a diákok fejleszthetik azokat a kulcsfontosságú 

készségeket, amelyeket a munkaadók megkövetelnek a munkavállalóiktól (Fraser, 2020). 

Fontos, hogy az oktatók meglévő szakmai tapasztalattal és lelkesedéssel rendelkezzenek az ipar 

iránt, ami kulcsszerepet játszik a diákok attitűdjének kialakításában A karriertervezési 

folyamatot mindemellett segíthetik a duális képzéseken szerzett szakmai tapasztalatok, mely 

lehetővé teszi a kapcsolati háló felépítést, feltárja a diákok előtt álló karrier lehetőségeket 

(Fraser, 2020; Jackson, 2015). A szakmai gyakorlat és/vagy munkatapasztalat elkötelezetté is 

teheti a diákokat, azonban negatív tapasztalatokat és attitűdöket is kelthet a hallgatók körében 

az iparággal kapcsolatban (Brown et al., 2014). 

A tehetségek új generációja a hitelességet és transzparenciát keresi, fontos számukra a 

munkavállalói élmény, és hajlamosak előnyben részesíteni azokat a szervezeteket, ahol értékeik 

egyeznek, önazonosak lehetnek és karriercéljaikat megvalósíthatják (Chiţu, 2020). 

Meghatározó szerepe van az oktatáson kívüli elfoglaltságoknak is, például diákszervezeti 

tagságnak, mely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy szakmai programokon, képzéseken 

és konferenciákon keresztül kapcsolatba lépjenek az iparággal, ráadásul ezen tevékenységekkel 

később kitűnhetnek társaik közül (Lee et al., 2019). 

Az egyetemi képzéseken túl számos más tényező lehet hatással a diákok karrierterveire. A 

szülőknek egyértelműen fontos szerepe van a pályaválasztásban (Wong–Liu, 2010), továbbá az 
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egyetemi képzés elején a hallgatók előnyben részesíthetik a tapasztaltabb felsőbbéves, vagy 

alumni társaiktól érkező tanácsokat (Lee et al., 2019). 

A példaképek és mentorok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a diákok életében, és 

hatékonyan befolyásolhatják a fiatalokat azáltal, hogy gyakorlatias példákon keresztül mutatják 

be számukra, milyen készségekre van szükségük a munkavégzéshez, és emellett személyre 

szabott támogatást és tanácsot adnak (Counsell, 1996), így segítenek csökkenteni a 

bizonytalanságot és a szorongást a döntéseket illetően (Chuang, 2010). 

Összességében elmondható, hogy ezen befolyásoló tényezők együttes alkalmazása pozitív 

hatással lehet a diákok attitűdjére a turisztikai munkavállalással szemben (Fraser, 2020). 

1.3. A KRÍZISHELYZET HATÁSA A TURISZTIKAI MUNKAERŐPIACRA  

A COVID-19 miatti jelentős visszaesés a turizmushoz köthető állások számában, és a tömeges 

elbocsátások szorongást és negatív érzelmi reakciókat válthatnak ki a pályakezdőkben. Mivel 

előrelépési lehetőségek és a karriertervek olyan alapvető tényezők, amelyeket az egyének 

figyelembe vesznek a karriert illető döntéseknél, a COVID-19 elbizonytalanító hatása 

várhatóan csökkenti a vendéglátói és idegenforgalmi szakmák vonzerejét (Birtch et al., 2021). 

Az iparági képre szintén negatívan hatással van, hogy a válsághelyzet kezelése során több 

vállalat igazságtalan döntéseket hozott meg, melynek következtében a munkavállalókban 

megnövekedett a bizalmatlanság szintje (Agarwal, 2021). A vendéglátóiparnak és a turisztikai 

szervezeteknek ezért a jövőben arra kell összpontosítaniuk, hogy helyreállítsák a bizalmat, ami 

biztosítja majd az iparág jövőbeli munkavállalóinak folyamatos utánpótlását (Yu et al., 2021).  

A munkahelyi bizonytalanság és a kiégés munkahelyváltási szándékot idéz elő, sőt a 

pályaváltáson is elgondolkoztathatja a munkavállalókat (Bajrami et al., 2021). Elshaer és Saad 

(2017) kimutatta, hogy az olyan változások, mint a fizetéscsökkentés vagy a kötelező 

szabadság, arra ösztönözhetik a krízishelyzet után megmaradt dolgozókat (túlélőket), hogy 

elhagyják a szervezetet és új állást találjanak. Ezzel szemben optimizmusra ad okot Bajrami és 

társai 2021-es kutatása, melynek eredményei alapján azok a munkavállalók, akik új állást 

keresnek, továbbra is a turisztikai ágazaton belüli keresnek munkát, ami azt mutatja, hogy a 

COVID-19 nem csökkentette jelentősen az idegenforgalmi ágazat vonzerejét a foglalkoztatás 

szempontjából. Ez egyrészt eredhet abból, hogy az idősebb munkavállalók és a családosok 

kevésbé voltak hajlandók elhagyni a munkáltatójukat, másrészt a fiatalabb alkalmazottak 

motiváltak lehetnek, ha nagyobb felelősségű munkakört kapnak és kihívásokkal teli feladatokat 

végezhetnek. A vállalatok számára ezért előnyös lehet a pályakezdők toborzása, hiszen a 

fiatalabb alkalmazottak könnyebben alkalmazkodnak az iparágat illető gyors változásokhoz 

(Bajrami et al., 2021). 

Wu (2013) ezzel szemben arra a következtetésre jutott, hogy a turizmust végzett friss 

diplomások valószínűleg más iparágakban választanak állást, ahol versenyképesebb fizetéseket 

és juttatásokat kínálnak. A vírus következtében kialakult egész iparágat érintő munkaerőpiaci 

válság eredményeképp tehát nem csak tömeges munkahelyváltási, hanem pályaelhagyási 

hullámra is számíthatunk, mely során a hűséges és tehetséges alkalmazottak hiánya lép fel, 

mivel jobb kilátások reményében kénytelenek elhagyni az iparágat (Yu et al., 2021). 
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2. MÓDSZERTAN 

2.1. MINTAVÉTEL 
A diákok karriertervezésének feltérképezéséhez fókuszcsoportos interjúztatási módszert 

választottunk. A résztvevők a Budapesti Corvinus Egyetem harmadéves és végzős hallgatói, 

illetve a 2020 szeptemberében indult protégé. nevet viselő turisztikai mentorprogramra 

jelentkező diákok közül kerültek megkeresésre. A kutatás során két interjúra került sor, 

összesen 12 fő részvételével, 2021 novemberében, személyes részvétellel. Ahhoz, hogy 

szélesebb körben kapjunk választ a kutatási kérdésekre a diákok különböző egyetemekről, 

illetve évfolyamokból érkeztek. Az összefoglaló demográfiai adatokat a x-melléklet 

tartalmazza. 

2.2. ADATGYŰJTÉS 
Tekintettel a kutatás feltáró jellegére, félig strukturált interjúkérdéseket alkalmaztunk. Az 

interjún érintett témakörök a szakirodalom alapján kerültek meghatározásra, érintve a 

turizmusban való munkavállalás megítélését, a karriertervezésben lényeges motivációs 

tényezőket, illetve a COVID-19 vírus hatását a döntésekre. (1. melléklet) 

 

4. Táblázat: Demográfiai adatok 

 

2.3. ELEMZÉS 
A kutatás eredményeit tematikus elemzési eljárás segítségével strukturáljuk. A tematikus 

elemzés lehetővé teszi a teljes adathalmaz mélyreható leírását és egy egyértelmű modell 

kirajzolását (Braun–Clarke, 2019). A két fókuszcsoportos beszélgetés 90-120 percig tartott. Az 

interjúkról felvételek készültek az interjúalanyok beleegyezésével. Az adatok bizalmas 

kezeléséről és az anonimitásról minden résztvevőt biztosítottunk. Az elemzés során a 
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témaköröknek megfelelően kódokat generáltunk, majd egy tematikus ábra felvázolásával 

finomhangoltuk a kategóriákat (2. ábra). 

3. EREDMÉNYEK 

A fókuszcsoportos interjúk elemzés eredményeképp a következő tematikus “térkép” 

segítségével mutatjuk be az azonosított kódokat. Az eredetileg meghatározott 7 témakör 

érdekes módon két új elemmel bővül ki, mégpedig a munkavállalói élménnyel, illetve a döntést 

segítő tényezőkkel. Másrészt a beszélgetés fókuszában a vártaknak megfelelően a személyiség-

iparág illeszkedés került, mely a döntést leginkább befolyásoló tényezőnek bizonyult. 

3.1. A TURIZMUSBAN VALÓ MUNKAVÁLLALÁS VONZEREJE 

3.1.1. POZITÍV TÉNYEZŐK 

A résztvevők a turizmus pozitív oldalával kezdték a szakmához való attitűdjük jellemzését. 

Leginkább az izgalmas munkakör, a különböző választható munkalehetőségek, a változatosság, 

a társadalmi szerepvállalás és a mások kiszolgálásának, segítésének vágya jelent meg a 

beszélgetésben. 

“Nem tudtam mivel akarok foglalkozni, de szeretem a nyelveket, szeretek emberekkel 

foglalkozni, és mindig is érdekelt valamennyire a turizmus. Ez egy tipikus Z generációs szakma, 

ha nem tetszik, nagyon gyorsan tudsz váltani. “ 

Egy másik résztvevő szerint: “Ha turizmust tanulsz, akkor nagyon sok minden lehetsz.” 

3.1.2. NEGATÍV TÉNYEZŐK 

A diákok a munkatapasztalatok következtében egyre többet találkoznak viszont a szakma 

negatív jellegzetességeivel is. Legtöbben a hosszú munkaidőt, az alacsony béreket, a munka 

fizikai jellegét, a bizonytalanságot és az ezzel járó kiégést említették meg. Egyes esetekben 

szintén előkerült a turizmusban való munkavállalás negatív társadalmi megítélése is. 

„Nem tetszik az, hogy a legtöbb munka szürke vagy fekete, és a fizikai munka terhe sem vonzó 

egészségügyi szempontból, ezért a vendéglátói munkákat alapból kizártam.” 

3.2. MOTIVÁCIÓK 

3.2.1. MOTIVÁTOROK ÉS HIGIÉNIAI TÉNYEZŐK 

A diákok arra a kérdésre, hogy mi motiválja őket egy adott munka kiválasztásakor, első helyen 

a motivátorokat említették meg a higiéniás tényezők helyett. Fontos, hogy milyen feladatokat 

kell elvégezniük, céljuk, hogy fejlődni tudjanak, továbbá kedvező karrierlehetőségeket 

ajánljanak fel nekik, és lássanak perspektívát az adott területen. 

“Az motivál, ha tudok fejlődni, gyakorolhatom a nyelveket, ahol van előrelépési lehetőség és 

folyamatosan kapok feedbacket. Ebben a korban a pénz nem számít.” 

Herzberg elméletét követve, a második helyen jelentek meg a higiéniai faktorok, mint például 

a jó fizetés, a megfelelő munkakörnyezet, illetve a munka-magánélet egyensúlya. 

„Olyan munkákat keresek, amik részmunkaidősek és rugalmas beosztást kínálnak, tehát, amit 

lehet suli mellett végezni, és megmarad a hétvégém is.” 
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Mivel pályájuk elején a legfontosabb, hogy fejlődni és félelem nélkül tudjanak kérdezni a 

diákok, ezért kiemelt szerepet kaptak a vezetők és a kollégák, és az általuk megteremtett 

munkahelyi légkör. 

“Az a jó, ha nem éreztetik veled, hogy van munkahelyi hierarchia. A vezető legyen az, akihez 

bármikor fordulhatsz, ehhez persze fontos, hogy meglegyen meg a kölcsönös tisztelet. “ 

3.2.2. MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY 

A válaszokban többször említésre került, hogy a fiatalok olyan munkát keresnek, ahol “jól érzik 

magukat”. A munkavállalói élmény fontossága egyre inkább fókuszba kerül, ami nem csak a 

munkavállalói közösséget foglalja magába, hanem a szakmára és a pozícióra való büszkeséget, 

ami a vállalt presztízséből is ered, továbbá a munkaadó rugalmasságát és a biztonságérzetet. 

“A lényeg, hogy jó legyen a közösség, mindenki jól érezze magát és legyen közös hang. Ha 

feszélyezve érzem magam vagy nem fogadnak el, akkor menekülök, pedig nem szeretek 

felmondani.” 

3.2.3. SZEMÉLY-IPARÁG ILLESZKEDÉS 

A koronavírus kapcsán felerősödött a jövőkép iránti igény, ám mindennél fontosabb, hogy a 

diákok pályakezdőként úgy érezzék, hogy az adott munkakör teljes mértékben illeszkedik a 

személyiségükhöz, melynek következtében élvezni fogják a munkavégzést. 

„A legfontosabb, hogy a vendég jó érzéssel távozzon, és ha ezért hajlandó vagy mindent 

megtenni, akkor az tényleg te vagy. Szívesen megcsinálok minden hülyeséget, de bírni kell a 

gyűrődést (...), angolul van erre egy kifejezés, hogy “golden heart” kell ehhez. “ 

Véleményük szerint a turizmusban való munkavégzéshez szükség van a segítőkészségre, az 

érzelmi intelligenciára, az empatikusságra, türelemre, multitasking képességre, nyitottságra, 

alkalmazkodóképességre és előny, ha valaki extrovertált személyiséggel rendelkezik. 

3.3. COVID-19 
3.3.1. BIZONYTALANSÁG ÉS BIZALMI VÁLSÁG 

A koronavírus hatása mérsékelt hatással van a diákok karrierterveire. A szakmai gyakorlati 

helyeken való elhelyezkedést megnehezítette a munkaadók bizonytalansága, sokakat már a 

vírus elején elküldtek munkahelyükről. Ez többekben bizonytalanságot okoz a karriertervezést 

illetően és bizalmatlanná váltak az iparban tevékenykedő cégekkel szemben. 

“Keresztbe vágta a COVID az életemet, januárban kezdtem el a szakmai gyakorlatomat egy 

utazási irodában, de már februárban elküldtek. Nyilvánvaló volt, hogy minket küldenek el 

először. 

3.3.2. PÁLYAELHAGYÁSI SZÁNDÉK 

Ahogy a szakirodalomban is látható volt, pályaváltási szándék egyelőre nem alakult ki a 

hallgatókban, hiszen nagyon az elején vannak a munkakeresési folyamatnak “Nem változtatott 

a céljaimon, mert még nincsenek is céljaim”, viszont az elköteleződésük csökkent a turizmus 

iránt: “már nem vagyok biztos a turizmusban, és megszűnt az elköteleződésem az egyetemmel 

szemben is.” 
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3.3.3. ÚJ LEHETŐSÉGEK VS. B TERV 

A jövőre való reflektálást illetően két tendencia figyelhető meg. Egyrészt a diákokban 

bebizonyosodott, hogy nem elég egy lábon állni, hanem mindig rendelkezni kell olyan B-

tervvel, amellyel egy globális válság esetén is garantálva lesz a megélhetésük, jövőjük. 

“A COVID eredményeképp jelentkeztem egy másik szakra is, mert ez az időszak megtanított 

arra, hogy mindig legyen B tervem, ha az A terv pillanatnyilag nem tud megvalósulni.” 

A másik felfogás szerint a pandémia új lehetőség előtt nyitott ajtót, amihez hozzájárult az ipar 

megtisztulása, lehetőséget adva az igazán lelkes pályakezdő munkavállalóknak, hogy 

reményteljesen kezdjék meg pályájukat a szektoron belül. 

„Engem nem rettentett el a vírus okozta károk tömkelege, hiszen úgy gondolom, hogy pont 

ezután az időszak után lesz csak igazán szükség innovációra, új ötletekre, megoldásokra és 

fiatal lendületes utánpótlásra.” 

Egy másik megjegyzés szerint: “Turizmus mindig is volt és lesz is, nem lehet leváltani 

robotokkal.” 

3.4. DÖNTÉST SEGÍTŐ TÉNYEZŐK 

3.4.1. OKTATÁS MEGÍTÉLÉSE 

Az interjúk végén arra kértük a résztvevőket, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat arra 

vonatkozóan, hogy mi lehet segítségükre a karriertervezésben. Először az oktatási 

intézményekben szerzett tapasztalatokra vonatkozóan kértünk tőlük visszajelzéseket, melyek 

meglehetősen vegyesek voltak, ráadásul erősen beárnyékolja tanulási és közösségi élményeiket 

az utóbbi évek online oktatással töltött időszaka. 

“A COVID nem a szakmától, hanem az egyetemtől és a tanulástól vette el a kedvem, nagyon 

demotiváló időszak volt.” 

Legtöbben a releváns tudást, tehát szakmai fókuszú tárgyakat és a gyakorlatias oktatást 

hiányolták, mivel úgy érzik “a turizmus egy nagyon gyakorlatias szakma.” 

Fontos számukra a tanárok valós szakmai tudása, melynek hiányában nem érzik hitelesnek 

oktatóikat. Szeretik, ha vendégelőadók látogatnak el hozzájuk, akik releváns tudással és 

lelkesedéssel tudják őket ösztönözni, hogy lássák a jövőjüket a szektorban. 

“A jövőkép átadása kaphatna nagyobb teret, hogy fel tudjuk térképezni milyen 

karrierlehetőségek vannak a turizmusban. “ 

Érdekes módon a duális képzés, mint megoldás, nem örvendett nagy népszerűségnek. A 

résztvevők közük ketten végzik ilyen módon a szakot, de nincsenek megelégedve az eléjük tárt 

lehetőségekkel. 

“Semmi rugalmasság nincs a duális képzésben, egy életképtelen koncepció. Nincs ideje létezni 

az embernek és a munkáltatónak sem éri meg, és mivel nincs kidolgozva az alapból jó 

koncepció, ezért sokan otthagyják, mert nem bírják a terhelést.” “Nincsenek kellően ellenőrizve 

a partnercégek, ezért sokszor nem kapunk releváns tudást.” 
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3.4.2. SZAKMAI TAPASZTALATOK 

“Bármi, ami gyakorlatias tudást ad, az segítség” 

A diákok számára fontos, hogy már tanulmányaik elején találkozzanak a szakmával, és 

kapjanak arra lehetőséget, hogy építhessék kapcsolati hálójukat. Ezen túl, szeretnének már az 

egyetem mellett elkezdeni dolgozni a szektorban, hogy reális képet kapjanak a 

munkakörülményekről, ehhez viszont rugalmasságot várnak el a cégektől. 

3.4.3. EMPLOYER BRAND 

A turisztikai vállalkozások kommunikációját illetően megjelent az igény az izgalmas 

álláshirdetésekre, az elérhető lehetőségek átlátható áttekintésére, illetve a szakmai 

programokra, például céglátogatásokra. 

“Fontos a nyitottság, hogy lássuk, hogy nem csak a képzett munkaerőt keresik, és ne várjanak 

arra, hogy majd mi keressük őket, hanem legyenek átláthatók a számunkra is megpályázható 

lehetőségek.” 

3.4.4. MENTOROK SZEREPE 

A hallgatók kétséget kizáróan vágynak arra, hogy valós segítséget kapjanak a szakmában 

sikeres szereplőktől, és példaképként tekintenek rájuk. A résztvevők egy része szeptembertől 

csatlakozott egy turisztikai mentorprogramhoz is, ahol személyre szabott segítséget kapnak a 

karrierjüket illetően.  

“A mentorprogram megadja azt, amit az egyetem nem.” 

A személyes beszélgetések és impulzusok hatására csökkent a COVID elbizonytalanító hatása 

is, többen új inspirációt kaptak, és van, aki saját vállalkozás elindításán gondolkozik a képzés 

után a tanácsoknak köszönhetően. 

“Kinyílt előttem a világ, megváltozott a gondolkozásmódom, rengeteg embert ismertem meg a 

szakmából, és a mentoromnak köszönhetően valóra vált az álmom, hogy valamikor egy 

kávézóban dolgozhassak.” 
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1. ábra: Eredmények – tematikus kódtérkép 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK- KARRIERTERVEZÉSI DÖNTÉS 

Az eredmények alapján jól látható, hogy a diákok kezdetben jó véleménnyel voltak a 

turizmusban való munkavállalásról. Azért jelentkeztek a turizmusos képzésekre, mivel egyfajta 

önmegvalósítási lehetőséget láttak az ágazat által nyújtott karrierlehetőségekben, ám annak 

hatásásra, hogy egyre több betekintést nyernek a szektort jellemző negatívumokba, csökkent az 

elköteleződésük a terület iránt. 

A munkavállalást illető motivációs tényezőknél a fejlődési és tanulási lehetőségeket keresik, 

olyan munkahelyre vágynak, ahol jövőképet kapnak, továbbá kiemelten fontos számukra az 

iparág- személyiség illeszkedés és a munkavállalói élmény. 

A COVID járvány hatására elbizonytalanodtak a jövőjüket illetően, de ez még nem késztette 

őket pályaelhagyásra. A hallgatók közül többen új lehetőségeket látnak a helyzetben, ezért 

amennyiben pozitív impulzusokat kapnak, lelkes munkavállalóként lépnek majd be a 

munkaerőpiaci világba. Emellett jellemző, hogy a fiatalok több lábon szeretnének állni, ezért 

valószínűleg mellékágként tekintenek majd a turizmusra. 

Az oktatással kapcsolatban a diákok elmondása szerint nem azt kapták, amit vártak. Több 

gyakorlatias órát szeretnének és fontos számukra az oktatók szakmai tapasztalata, hitelessége. 

A szakmabeliek támogató szerepe szintén kulcsfontosságú, legyen szó akár az oktatásban 

való részvételükről, szakmai gyakorlati lehetőségekről, vagy személyes mentorálásról. 

Következtetésképp, a turizmus szakon tanuló diákok karrierdöntését a szakmával való 

pozitív kapcsolódási pontok, impulzusok nagyobb mértékben befolyásolják, mint a COVID-19 

járvány következtében kialakult karriertervezési bizonytalanság. 
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 ÖSSZEGZÉS 

Összefoglalva, a turizmus képzésen tanuló diákok hallgatók képe turizmushoz köthető 

szakmákról elsősorban negatív, emellett nem érzik társadalmilag elismertnek sem. A 

pályaválasztás szempontjából a rugalmasság, a jövőkép, a fejlődési lehetőség és a személy-

iparág illeszkedés a legfontosabb számukra. Ez utóbbi tényező pozitívan befolyásolja a 

karrierterveiket, hiszen már az egyetem kiválasztásakor fontos szempontként volt jelen. 

A COVID-19 járvány az iparág iránt elkötelezett diákokban nem hozott létre pályaelhagyási 

szándékot, míg a még tanácstalanokat elbizonytalanította. Kutatásunk alátámasztja, hogy már 

az egyetemi jelentkezés során, jóval a munkakeresési szakasz előtt érdemes olyan hallgatói 

toborzási stratégiákat alkalmazni, például személyiségteszteket (például a Big Five 

személyiségtesztet) melyek alkalmasak szűrőként funkcionálni, és segíteni abban, hogy a 

hallgatóknak pályaválasztási tanácsokkal szolgáljanak (Teng, 2008). 

Amennyiben a hallgatók megismerhetik a számukra elérhető karrierlehetőségeket és 

körülményeket, valamint önismeretre tesznek szert, az az reális énképet alakítanak ki, ez 

segítheti őket abban a döntésben, hogy karrierjüket a turisztikai ágazat melyik területén 

képzeljék el (Setiyorini et al., 2015). A vállalati együttműködések szintén számos előnnyel 

járnak, ezért az egyetemeknek erősíteni és fejleszteni kell a turisztikai vállalkozásokkal kötött 

együttműködési megállapodásokat, egyrészt szakmai fókuszú szemináriumokkal, valamint 

vendégelőadásokkal, workshopokkal, esettanulmányokkal. Másodszor, az egyetemek 

szervezhetnek céglátogatásokat, melyek lehetőséget adnak a kapcsolódási pontok kialakítására. 

Ahhoz, hogy a megoldásként jellemzett duális képzési programok sikeresen működjenek, 

egy olyan globális szemléletváltásra van szükség, melynek alapja a szakmai partnerek 

minőségellenőrzési szűrése, továbbá nem akadályozza sem a hallgatók tanulmányait, sem 

munka-magánélet egyensúlyát, melynek hiánya kiégéshez vezethet már a képzés alatt is. 

Ami a jövőbeli kutatási lehetőségeket illeti, a tanulmányban bemutatott kvalitatív kutatás 

alapul szolgálhat egy jövőbeli kvantitatív kutatáshoz. Egy kérdőíves kutatás eredményeire 

épülő modell segítséget nyújthat abban, hogy megértsük, milyen tényezők befolyásolják a 

turizmushoz köthető szakmák vonzerejét a turizmus hallgatók esetében. Ezen kívül érdekes 

eredményeket hozhat a munkatapasztalat hatásának vizsgálata, illetve a mentorprogramok és 

diákszervezetek pozitív befolyásolásának tanulmányozása is. 

Kutatásunkat limitálta, hogy a fókuszcsoportokban résztvevő, meglehetősen alacsony 

mintaszámú, diákok pályakezdésének jelentősége eltérő, továbbá egy résztvevőn kívül csak 

turizmus szakos hallgatók kerültek megkérdezésre, amely torzító hatással lehet az iparág 

megítélését illető eredményekre. Mindemellett fontos megjegyeznünk, hogy a krízishelyzet 

még nem tekinthető lezártnak, mely további kutatási lehetőségeknek ad teret a változások 

követésének céljából. 
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MELLÉKLETEK 
 

1. Melléklet: Fókuszcsoportos interjú témakörök 

 

Az fókuszcsoportos beszélgetés interjúkérdéseit a következő témakörökre bontottuk: 

 

1. témakör: A résztvevők demográfiai adatai és bemutatkozása 

2. témakör: A turizmusban való munkavállalás vonzereje 

3. témakör: Motivációs elemek fontossága a pályaválasztásban 

4. témakör: Ipar-személyiség illeszkedés szerepe 

5. témakör: COVID-19 hatása a karriertervekre 

6. témakör: A turizmus oktatás megítélése 

7. témakör: A résztvevők által kívánt további megjegyzések és vélemények, iparági képre, 

pályakezdésre vonatkozó megoldási javaslatok 
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Változott-e valami – a hazai utazók véleménye alapján –  

a Covid-19 járvány második-harmadik hullámának idején  

az utazási és gasztronómiai  szokásokban 

  

Has there been a change - based on the opinions of domestic 

travelers – in travel and gastronomic habits during the second and 

third wave of the Covid-19 pandemic 

 
 

Huszka Péter1 – Huszka Péter Barnabás2 – Huszka Fanni Dorina3 
 
 

Absztrakt  

 

A szabadidő sokoldalú és hasznos eltöltésére egyre nagyobb igény mutatkozik. Ma már az utazás és az 

ezzel együtt járó gasztronómiai élmények egyre fontosabbak a turisztikai desztinákciókban részt vevő 

emberek számára is. A Covid-19 megjelenése alapjaiban rengette meg az egész világot, és a korábban 

általánosan elfogadott értékek esetenként más megvilágításban tükröződtek vissza.  

Jelen kutatás egy primer kutatás eredményeit felhasználva arra a kérdésre keresi a választ, hogy  a Covid-

19 járvány második-harmadik hullámának idején az utazási és gasztronómiai  szokásokban milyen 

változások történtek. Hova és miért utazunk, - mit fogyasztunk, és mi befolyásol bennünket, ha egy 

gasztronómiai élményt keresünk? 

 

Kulcsszavak: turizmus, szabadidő, szabadon elkölthető jövedelem 

 

 

Abstract  

 

There is an increasing demand for spending the free time usefully and differently. Today the travel and 

the gastronomic experiences that come with it are becoming increasingly important also for people 

taking part in tourist destinations. The advent of Covid-19 has fundamentally shaken the entire world, 

and previously generally accepted values have occasionally been reflected in a different light. 

Using the results of a primary study, the present study seeks to answer the question of what changes 

have taken place in travel and gastronomic habits during the second and third waves of the Covid-19 

pandemic. Where and why we travel - what we consume and what influences us if we are looking for a 

gastronomic experience? 

 

Keywords: tourism, spare time, free income 
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BEVEZETÉS 
 

World Tourism Organization beszámolója szerint 2014-ben a nemzetközi turistaérkezések 

száma – köszönhetően a válságot követő évek dinamikus növekedésének – 1,133 milliárd főt 

tett ki. A növekedés üteme ezekben az években 3-4 százalék volt éves szinten (UNWTO, 2015). 

2017-ben a nemzetközi turistaérkezések száma 7 százalékkal növekedett, ami a legnagyobb 

növekedés 2010 óta (UNWTO, „Tourism Highlights”, 2018). 2017-ben a nemzetközi 

turistaérkezések száma elérte a 1,323 milliárdot. 

2019 végén, mint az köztudomású, megjelent a Covid-19 vírus, ami világméretű járványt 

robbantott ki. Mindez alapjaiban rengette meg a világot, a gazdaságot és a turisztikai szektort 

is. A pandémia rendkívüli helyzet elé állította az egészségügyet és a társadalmat is, hogy 

alkalmazkodjon ehhez az új, nem mindennapi helyzethez. Hatással volt a gazdaságra, a 

politikára, az emberek szociális kapcsolataira, az oktatásra, egyszóval mindenre, ami a világ 

körforgásához hozzá tartozik. Mindezek következtében a Turisztikai Világszervezet arra 

következtetésre jutott, hogy a nemzetközi turistaérkezések száma 2020-ban 20-30%-kal fog 

csökkenni a 2019-es évhez viszonyítva. Az UNWTO ugyanakkor kiemelte, hogy „ezek a 

számok a jelenlegi helyzeten alapulnak, ám a világ eddig soha nem látott társadalmi és 

gazdasági kihívással néz szembe, és az adatokat óvatosan kell értelmezni, tekintettel a jelenlegi 

válság rendkívüli kiszámíthatatlanságára” (Magyar Turisztikai Ügynökség -

https://mtu.gov.hu/cikkek/unwto-20-30-szazalekkal-kevesebb-turistaerkezes-2020-ban-1469).  

A közel 30%-os visszaesés a nemzetközi turisztikai bevételekben hozzávetőlegesen 300–450 

milliárd dollár közötti kiesést okozhatott, amely a 2019-ben elkönyvelt 1,5 billió dollár közel 

egyharmada. 

Hazánkban a turizmus gazdasági jelentősége az 1990-es évektől felértékelődött. Felismerték, 

hogy hatékonyan szolgálja a lakosság életkörülményeinek javulását, valamint egyre inkább 

szerves része a nemzetközi, nemzeti politikai és gazdasági folyamatoknak. Mindez egy olyan 

komplex rendszer, mint a vásárlási magatartás bonyolult modellje. A vásárlói magatartás 

komplexitására mutattak rá Ivancsóné–Kőmíves (2016), Berke, (2004) és Keller (2019) is 

publikációjukban. Tanulmányaik a turisztikai térben is értelmezhetők. 

A 2008-as és a 2020-as gazdasági válság ugyan megtörte ezt a folyamatot, de napjainkban újból 

fontos és egyre növekvő szerephez jut, nemzetgazdasági szinten is.  

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy hazánkban (is) 2021 tavaszán „újból megindult” a 

turisztikai szektor növekedése. 2021 harmadik negyedévében 4,6 millió alkalommal utaztak 

külföldre hazánk állampolgárai. 2021. július és szeptember között, 32 százalékkal többször, 

mint a járvány által érintett, 2020-as időszakban (igaz ez a 2019-es harmadik negyedévéhez 

viszonyítva így is 40 százalékkal alacsonyabb). A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és 

Horvátországba látogattak. A külföldre utazó magyarok folyó áron 226 milliárdot, fejenként és 

naponta átlagosan 16 200 forintot költöttek, ami több mint negyedével meghaladta az egy évvel 

korábbit”. A Nemzetközi utazások, 2021. III. negyedév című kiadvány a KSH honlapján 

elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nku/20213/index.html 

A turisztikai szektor pozitív gazdasági hatásai mellett a turizmus pozitív hatással lehet a 

természeti környezetre a nemzeti parkok és természetvédelmi területek létesítése, az erdők és a 

környezet védelme által. A gazdasági környezetre munkahelyek teremtésével, az infrastruktúra 

fejlesztésével, valamint a szolgáltatások bővülésével (Huszka – Huszka 2019). 

A turizmus legfontosabb gazdasági hatásai közé tartozik Mundruczó és Stone (1996) szerint a 

gazdasági szerkezetátalakítás és a területfejlesztés. Hangsúlyozzák, hogy egy adott turisztikai 

fogadóterületen infrastruktúrafejlődés, új vállalkozások alapítása várható, amelyek kedvezően 

hatnak a foglalkoztatásra, jövedelmekre, adóbevételekre. Szállodai vonatkozások tekintetében 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nku/20213/index.html
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kiemelik, hogy ezek vonzó beruházási lehetőséget jelenthetnek a külföldi befektetők számára 

(Albert, 2018); (Albert – Rechnitzer, 2018).  

Az is tény, hogy a szabadidő sokoldalú és hasznos eltöltésére egyre nagyobb igény mutatkozik. 

Szinte mindenki szükségét érzi időnként, hogy kiszakadjon a hétköznapok monoton ritmusából 

és - mint ahogy azt már többen megállapították - tulajdonképpen ez az igény a turizmus egyik 

legfőbb hajtómotorja (Huszka – Huszka 2019).  

A turizmus az utazás, a pihenés, az élményszerzés, a fizikai és szellemi megújulás mellett 

lehetővé teszi újabb és újabb emberi kapcsolatok kialakulását és mintegy értéknövelt 

szolgáltatást nyújtva pozitív hatással van az emberek szubjektív életminőségére is, mint arra 

Ercsey 2017-ben publikált cikkében is rámutatott.  

A turizmushoz a szálláshelyszolgáltatások mellett szervesen kapcsolódik még a vendéglátás is, 

melynek fogalmi meghatározásaira számos meghatározást ad a szakirodalom, Csizmadia 1996,  

Burkáné 1999, Martos et al. 2007, Juhász et al.2000, Endrődy – Veres 2005, Voleszák 2008. 

Kőmíves tágabb értelemben a vendéglátást gyűjtő fogalomnak nevezi, melynek során a 

vendéglátó üzlet összetett szolgáltatásokat nyújt a vendégek számára, a vendégigények 

legmagasabb szintű kielégítésére, ital-étel-és egyéb szolgáltatások vonatkozásában (Kőmíves 

2020). 

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy a különböző jövedelmi viszonyok között élők 

nyaralásaik során más-más szempontokat vesznek figyelembe vásárlásaik, turisztikai 

költekezéseik során. Az is nyilvánvaló, hogy az emberek jelentős része kialakult szokásokkal 

rendelkezett a pandémia előtt a vásárlási és fogyasztási szokásait tekintve. Az online 

kereskedelem a covid-19 vírus megjelenése előtt is már fellendülőben volt, hiszen sokan 

választották az internet nyújtotta kényelmes nézelődést és házhoz szállítás lehetőségét. 

Mindezek tükrében jelen publikáció 224 ember válaszainak tükrében az utazások 

célterületeinek bemutatására, az utazások során esetlegesen megfigyelhető vásárlási, turisztikai 

motivációk bemutatására tesz kísérletet. Ennek keretében bemutatásra kerülnek a különböző 

emberek eltérő utazási célpontjai, az utazások során igénybe vett szolgáltatások típusai és az 

utazási kiadások szerkezete is.  

A kutatás során nem törekedtünk a reprezentativitásra. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy a 

bemutatott eredmények hasznosak lehetnek a turisztikai desztinációkkal foglalkozó 

szakemberek számára. 

Nemzetközi szinten számos kutatás foglalkozott, foglalkozik ezeknek a hatásoknak a 

kimutatásával, értékelésével, illetve a folyamatok minél részletesebb elemzésével, 

megértésével. Vizsgálatunkkal mi is szeretnénk ehhez a „hazai adatokat mintegy hozzáadni”. 

 

1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A hazai turizmus a számok tükrében 

 

Mint arra már utaltunk, a 2020-as év mind a hazai gazdaság, mind a hazai turisztikai szektor 

jelentős visszaesését eredményezte. Bár az év elején még optimista előrejelzések is voltak, de 

a szolgáltatóipar és a termelőágazatok visszaesése miatt a 2020-as év első negyedévhez képest 

mintegy 14,5%-os visszaesés volt tapasztalható 2020 augusztusában (KSH, 2020). Szomorú 

tény az is, hogy abban az évben a gazdasági zuhanás történelmi rekordját is sikerült 

megdöntenünk, legalábbis ami a GDP-ben mért teljesítményt jelenti, – mintegy 8 százalékos 

csökkenéssel.  

A turizmust nagyrészt Budapest-centrikusság jellemzi hazánkban, ebből következik, hogy a 

legnagyobb bevételkieséssel itt számolhattak a szolgáltatók. A pandémia miatt a „vidék” 

szerepe felértékelődött és az volt tapasztalható, hogy vidékre szívesebben utaztak az emberek. 
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Ennek egyik oka az lehetett, hogy a falvak, kisebb települések nyújtotta lehetőségeket 

biztonságosabbnak gondolták az oda utazók. Ennek ellenére ott is 20-40%-os bevételkiesés volt 

tapasztalható (MSZÉSZ 2020). 

A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a hazai szálláshelyeken tavaly az összesített 

adatok alapján 8 millió vendég 22,7 millió vendégéjszakát töltött el. Mindez az egy évvel 

korábbi 43 millió vendégéjszakával szemben. A vendégek 79 százaléka belföldi volt.  

A Covid-19 járvány következtében belföldi vendégek száma 2020-ban az előző évi 73 

százalékát, a külföldi vendégek száma a 2019. évi érték 22 százalékát tette ki. 

Az Ügynökség adatai arra is rávilágítanak, hogy amíg vidéken a belföldi vendégek voltak 

többségben, mintegy 87 százalékban, a külföldiek kevésbé „látogatták” a vidéki desztinációkat 

(eleve jóval kevesebb külföldi látogatott el hazánkba). Ők Budapestre utaztak a legszívesebben, 

de ennek ellenére drasztikus visszaesés volt tapasztalható a fővárosban is. A következő 1. ábrán 

– egy két évet áttekintő a KSH által publikált adatsort bemutatva – a külföldivendég-éjszakák 

számát szemlélteti a 2021 októberberi hónaphoz „viszonyítva”.  

 

1. ábra: A külföldivendég-éjszakák számának változása a 2021 októberberi hónaphoz 

„viszonyítva” 

 

 
Forrás: KSH, Heti Monitor 

https://www.ksh.hu/heti-monitor/turizmus.html 

 

Az ábra jól mutatja a visszaesést, és mint látható, a külföldivendég-éjszakák száma 2021 

októberben a Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régióban esett vissza a legnagyobb 

mértékben 2019 azonos időszakához képest. A visszaesés mértéke 53,3százalék volt.  

 

A 2021-es év gazdasági értelemben már pozitív jeleket tükrözött vissza, és a GDP növekedése 

meghaladta a 6 százalékot. Mindez és persze sokak félelme a külföldi utazás veszélyeitől és 

sokszor bonyolultságától eredményezte, hogy a 2021-es év a belföldi utazások sikerévének 

tekinthető (https://www.origo.hu, 2021). A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2021 

nyarán az azt megelőző évhez viszonyítva mintegy 25 százalékkal több, közel 15 millió 

vendégéjszakát regisztráltak, és közel 5 millió vendég, közülük 1 millió külföldi nyaralt idén 

Magyarországon.  

Köszönhetően a Szép-kártyák „szabadabb felhasználásának” ezen a nyáron 360 milliárd 

forintot költöttek el a vendéglátóhelyeken honfitársaink, ez 25 százalékos növekedés 2020-hoz 
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képest. Ami még ennél is örvendetesebb, ez az összeg a 2019-es rekordévinél is 10 százalékkal 

magasabb volt. A főleg vidéki szálláshelyeken a turisták 183 milliárd forintot költöttek el, ami 

41 százalékos emelkedés 2020-hoz képest. 

A növekedés tényét jól mutatja a KSH által publikált a vendégéjszakák számát a kereskedelmi 

szálláshelyeken bemutató 2. ábra is. A legfrisseb adatok azt mutatják, hogy 2021 októberében 

79%-kal nőtt a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2020 azonos hónapjához 

képest, de a 2019-es értéktől 31%-kal elmaradt. 

 

2. ábra: A vendégéjszakák száma havonta a kereskedelmi szálláshelyeken 

 

 
Forrás: KSH, Heti Monitor 

https://www.ksh.hu/heti-monitor/turizmus.html 

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A 2020-ban kirobbanó koronavírus (COVID-19) járvány, illetve annak következményeitől való 

félelem jelentősen módosította szabadidő eltöltési és utazási szokásainkat. Jelen tanulmányban 

primer kutatás keretében (ha csak helyi szinten is) e kérdések megválaszolására teszünk 

kísérletet. 

A felmérés során a piackutatás két alapvető módszerét alkalmaztuk, az adatok jellege szerint 

megkülönböztethető szekunder és primer információgyűjtést. A primer kutatás során 

kvantitatív kutatást végeztünk (személyesen) standardizált kérdőívek segítségével.  

Kérdőíves felmérésünket 224 embert töltötte ki egy online kutatás keretében, a megkérdezés 

2021 májusában történt. 

A kérdőívek kiértékelése számítógép segítségével az SPSS 20.0 for Windows statisztikai 

programcsomag segítségével történt. 

 

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

Az utazási motivációk vizsgálata  

 

2021 nyarán fellélegzett – ha csak egy kis időre is – a hazai turisztikai szektor, mert ha csak 

korlátozott mértékben, de visszatért a hazai lakosság (egy részének) utazási kedve. Kérdőíves 

felmérésünket 224 embert töltötte ki egy online kutatás keretében, így az eredmények is csak 

irányadóak lehetnek, és elsősorban a megkérdezettek véleményét tükrözi. Ennek ellenére azt 
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gondoljuk, hogy a bemutatott eredmények hasznosak lehetnek a turisztikai desztinációkkal 

foglalkozó szakemberek számára. 

A kitöltők a nyáron belföldi utazást tervezek kérdésre – mint ahogy az a 3. ábrán is látható, 

41 százalékban válaszolták azt, hogy azzal nem értenek egyet, azaz nem terveztek utazást a 

nyár folyamán.  

 

3. ábra: Nyáron belföldi utazást tervezek kérdésre adott válaszok megoszlása 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid egyáltalán nem ért egyet 86 38,4 38,9 38,9 

valamennyire nem ért 
egyet ért 

9 4,0 4,1 43,0 

egyet is ért, meg nem is 27 12,1 12,2 55,2 

valamennyire egyet ért 24 10,7 10,9 66,1 

teljesen egyet ért 75 33,5 33,9 100,0 

Total 221 98,7 100,0  

Missing System 3 1,3   

Total 224 100,0   

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Közel ennyien, a megkérdezetteknek 43,8 százaléka vélekedett úgy, hogy a nyári utazás és 

nyaralás szerepel terveik között. Csupán 12,2 százalék a bizonytalanok aránya.  

E kérdés tekintetében a nemek tekintetében közel azonos volt az arány, de a hölgyek, ha csak 

kisebb mértékben is, inkább akartak nyaralni, mint a férfiak. A válaszadók többsége a 18-29 

éves korosztály tagjai voltak, esetükben 39,6 százalék volt azok aránya, akik nem tervezték 

ezen a nyáron „valahol kis hazánkban” nyaralni. Ez azt mutatja, hogy a fiatalabbak többségének 

is vonzó célpont volt a hazai kikapcsolódás lehetősége.  

A következőkben azokat a főbb motivációkat mutatjuk be, amelyeket azok a válaszadók 

fogalmaztak meg, akik belföldön képzelték el és valósították meg kikapcsolódásukat. 

Kérdőíves felmérésünk során a válaszadóknak egy ötfokozatú skálán kellett bejelölniük az 

utazások fő céljainak fontosságát (5=nagyon fontos, 1=egyáltalán nem fontos). A 4. ábrán az 

utazási célokat fontosságuk növekvő sorrendjében mutatjuk be.  

 

4. ábra: Az utazások fő céljainak fontossága 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A megkérdezettek számára ebben az évben is a szabadidő (biztonságos) eltöltése volt (4,6 

átlaggal) a legfontosabb célkitűzés. Ez az adat fontos az egészség megítélése szempontjából is, 

hiszen abban mindenki egyetért, hogy egy „gondtalan laza hét”, vagy akár pár nap rekreációs 

értéke felbecsülhetetlen.  

Érdemes megjegyezni, mint azt a 4. ábra mutatja számunkra, hogy az üdülési célok két jól 

elkülöníthető szegmensre oszthatók. Az első a már az előzőekben említett szabadidő 

(biztonságos) eltöltése, és az ehhez kapcsolható „lazulás”- valamilyen program meglátogatása, 

valamint a wellness célú kikapcsolódás volt. Ezen programok négyes vagy azt meghaladó 

értékei azt jelzik, a megkérdezettek számára ezen programok megvalósítása különös 

fontossággal bírhat.  

A második csoportba sorolhatók a látnivalók – nevezetességek, az ismeretlen iránti vágy. Ez 

utóbbiak 3,7-es átlagértékei azt mutatják, hogy a megkérdezettek számára, viszonylag fontos 

célként fogalmazódnak meg egy utazás tervezése során. A rokonlátogatás a legkevésbé fontos 

motiváló tényező. 

 

A kutatás folytatásaként pedig arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyek voltak azok a 

főbb desztinációs célpontok, amelyeket a válaszadók választottak. A következő 5. ábra a 

megkérdezettek véleményét tükrözi. A megkérdezetteknek egy nyitott mondat keretében volt 

módjuk véleményüket kifejteni. A kutatásban részt vevők ezeket a célállomásokat 

„csoportosították”. Az 5. ábrán ezt az is jelzi, hogy az egyéb helyre utazók viszonylag magas 

értékkel (14,7 százalék) szerepelnek a táblázatban. A válaszadók itt olyan kisebb-nagyobb 

településeket soroltak fel, többnyire egyszer-egyszer – pl. Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Pápa, –

amelyeket a kutatásban résztvevők egyértelműen nem tudták egyik csoportba sem 

kategorizálni. 

 

5. ábra: Az utazások fő céljainak fontossága 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Balaton és környéke 64 28,6 41,0 41,0 

Északi-középhegység - 
Eger 

21 9,4 13,5 54,5 

Budapest és környéke 10 4,5 6,4 60,9 

Nem tudom még 21 9,4 13,5 74,4 

Gyógyfürdő "város" 14 6,3 9,0 83,3 

Fesztiválok 3 1,3 1,9 85,3 

Egyéb 23 10,3 14,7 100,0 

Total 156 69,6 100,0   

Missing System 68 30,4     

Total 224 100,0     

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ábra adatai azt jelzik számunkra, hogy 2021 nyarán Balaton és környéke volt (41 

százalékkal) a legvonzóbb utazási célpont. A megkérdezettek gyakorlatilag az összes nagyobb 

és fontosabb balatoni és Balaton környéki települést felsorolták célállomásként. Mindez 

összhangban van a KSH által publikált, az irodalmi részben már bemutatott tanulmányokkal is. 

Fontos további desztináció volt még 10,5 százalékkal az Északi-Középhegység és Eger. 

A megkérdezettek közül ugyanennyien nem tudták ledönteni, hogy hova fognak utazni 2021 

nyarán. 9 százalék volt azok aránya, akik valamely gyógyfürdővel rendelkező városba (pl. 

Zalakaros, Gyula, Bükfürdő) tervezték utazásaikat. Az irodalmi adatokkal összhangban 
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Budapest és környékének népszerűsége jelen kutatásban is alacsony volt. A különböző 

fesztiválok látogatása, mint desztinációs cél pedig elenyészőnek tekinthető. 

 

Felmérésünket ezt követően abba az irányba terjesztettük ki, hogy az általunk felsorolt néhány 

szempontot figyelembe véve a nyaralási szándék elutasításával mennyire értenek egyet.  

A következő 6.a és b ábrák adatai azt jelzik számunkra – összhangban az előzőekkel, hogy a 

válaszadók 2021 nyarán bizakodóak mind anyagi helyzetük, mind jelenlegi munkahelyeik 

vonatkozásában.  

A megkérdezettek 11,7 százaléka vélekedett úgy, hogy teljesen, vagy valamennyire egyet ért 

azzal az állítással, hogy azért nem tervez utazást, mert nincs rá pénze. Meg kell ugyanakkor azt 

is jegyezni, hogy közel 23 százalékuk bizonytalan e kérdés tekintetében. A válaszadók 65 

százaléka gondolja azt, hogy pénzügyi helyzete nem lehet akadálya annak, hogy nyaralást 

tervezzen.  

Hasonlóan kedvező a megkérdezettek véleménye a munkahelyük bizonytalansága tekintetében 

is. 77,1 százalékuk szerint nyaralásuk elmaradásának, illetve nem tervezésének a munkahely 

bizonytalansága nem lehet oka. Csupán 11,6 százalékuk vélekedett úgy, hogy munkahelyének 

bizonytalansága oka lehet a nyaralás nem tervezésének. E kérdés vonatkozásában a 

bizonytalankodók aránya is lényegesen alacsonyabb, mint az előző kérdés esetén. 

 

6.a ábra: Nem tervezek utazást, mert nincs rá pénzem 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid egyáltalán nem ért egyet 104 46,4 46,6 46,6 

valamennyire nem ért 
egyet ért 

41 18,3 18,4 65,0 

egyet is ért, meg nem is 52 23,2 23,3 88,3 

valamennyire egyet ért 12 5,4 5,4 93,7 

teljesen egyet ért 14 6,3 6,3 100,0 

Total 223 99,6 100,0   

Missing System 1 ,4     

Total 224 100,0     

Forrás: Saját szerkesztés 

 

6.b ábra: Nem tervezek utazást, mert bizonytalannak ítélem jelenlegi munkahelyem. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid egyáltalán nem ért egyet 134 59,8 60,1 60,1 

valamennyire nem ért 
egyet ért 

38 17,0 17,0 77,1 

egyet is ért, meg nem is 25 11,2 11,2 88,3 

valamennyire egyet ért 19 8,5 8,5 96,9 

teljesen egyet ért 7 3,1 3,1 100,0 

Total 223 99,6 100,0   

Missing System 1 ,4     

Total 224 100,0     

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Hasonlóan kedvező eredményeket és véleményeket kapunk a jövő (az anyagi helyzet) 

bizonytalansága és az utazási szándékok elutasítása tekintetében is. Mint az a 6.c ábrában is 
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látható, ahol e kérdés vonatkozásában egy kereszttáblás elemzés eredményének bemutatása 

tükröződik vissza.  

 

A megkérdezettek 50,2 százaléka vélekedett úgy, hogy teljesen, vagy valamennyire egyet ért 

azzal az állítással, hogy azért nem tervez utazást, mert bizonytalannak érzi a jövőt (anyagi 

helyzetét). Mint ahogy az a lenti ábrán is látható, a nemek tekintetében csak minimális 

különbségeket tapasztalhatunk. Mindez igaz a bizonytalankodók esetében is. A válaszadók 10,7 

százaléka gondolta azt, hogy nyári utazásuk elhalasztásának oka lehet a bizonytalan jövő. 

Kevesen vélekedtek úgy, hogy a jövő bizonytalansága oka lehet a nyaralás nem tervezésének, 

ill. elmaradásának. Mint ahogy a 6.c ábra is mutatja, a nemek tekintetében ez esetben sem 

tapasztalhatunk lényegi eltérést. 

 

6.c ábra: Nem tervezek utazást, mert bizonytalannak ítélem meg anyagi helyzetem (a jövőt) 
 

 

Nem 

Total férfi nő 

Nem tervezek 
utazást, mert 
bizonytalannak 
ítélem anyagi 
helyzetem (a 
jövőt) 

egyáltalán nem ért egyet 50 50 100 

valamennyire nem ért 
egyet ért 

13 19 32 

egyet is ért, meg nem is 20 26 46 

valamennyire egyet ért 9 19 28 

teljesen egyet ért 9 7 16 

Total 101 121 222 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A 2020-ban kirobbanó koronavírus (COVID-19) járvány, illetve annak következményeitől való 

félelem jelentősen módosíthatja szabadidő eltöltési szokásainkat. Jelen tanulmányban primer 

kutatás keretében (ha csak helyi szinten is) e kérdések megválaszolására teszünk kísérletet. 

A kutatás adatai azt jelzik, hogy a megkérdezetteknek 43,8 százaléka vélekedett úgy, hogy 

a nyári utazás és nyaralás szerepel terveik között. Csupán 12,2 százalék a bizonytalanok aránya. 

2021 nyarán Balaton és környéke volt (41 százalékkal) a legvonzóbb utazási célpont. A 

megkérdezettek gyakorlatilag az összeg nagyobb és fontosabb balatoni és Balaton környéki 

települést felsorolták célállomásként. Az irodalmi adatokkal összhangban Budapest és 

környékének népszerűsége jelen kutatásban is alacsony volt. 

A megkérdezettek számára ebben az évben is a szabadidő (biztonságos) eltöltése volt (4,6 

átlaggal) a legfontosabb célkitűzés. Ez az adat fontos az egészség megítélése szempontjából is, 

hiszen abban mindenki egyetért, hogy egy „gondtalan laza hét”, vagy akár pár nap rekreációs 

értéke felbecsülhetetlen. 

Kedvező a megkérdezettek véleménye a munkahelyük bizonytalansága tekintetében is. 77,1 

százalékuk szerint nyaralásuk elmaradásának, illetve nem tervezésének a munkahely 

bizonytalansága nem lehet oka. 

A válaszadók 65 százaléka gondolja azt, hogy pénzügyi helyzete nem lehet akadálya annak, 

hogy nyaralást tervezzen.  
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A kárpátaljai fürdőkultúra aktuális helyzetképe 

 

The actual situation with spa and wellness culture in 

Transcarpathia 

 

Tarpai József1 
 

Absztrakt 

A mai Kárpátalja területén már a történelmi Magyarország idejében számos ismert fürdőhely létezett. 

Az ásványvizekben gazdag régió országos viszonylatban jelentős vonzerejét képezik a termálvizek, ami 

az elsősorban az ukrajnai belföldi turistákból álló vendégkör részéről biztosítja az itt működő fürdők 

iránti töretlen érdeklődést. A cikkben felvázolni kívánt helyzetkép betekintést ad a kárpátaljai 

fürdőkultúra fejlődésébe a nagyobb létesítmények szolgáltatásainak, látogatottságának, infrastrukturális 

fejlesztéseinek elemzésén keresztül, nem megfeledkezve az olyan alternatív fürdőzési trendek 

bemutatásáról sem, mint például az üstfürdőzés. 

 
Kulcsszavak: Kárpátalja, termálvíz, termálfürdő, termálturizmus. 

 

Abstract 

The territory of today’s Transcarpathian region has been well known for its spas and wellness places 

since the historical Hungary times. In this relation, thermal water spas are an important wellness and 

touristic attraction for the region rich in mineral water springs. Thermal baths attract numbers of 

domestic tourists from the whole country. The situation outlined in the present article gives an overview 

of the main developments in spa industry and wellness culture in Transcarpathia. The article gives a 

brief analysis of the existing services, infrastructural developments and attendance trends related to the 

large spa complexes, but also not eluding such alternative wellness trends as outdoor bathing in vats. 

 

Keywords: Transcarpathia, thermal water, thermal spa, bathing tourism. 

 

BEVEZETÉS 

 

Az Ukrajna legnyugatibb csücskében elterülő Kárpátalja természetvilága és látványos épített 

öröksége mellett gazdag ásványvíz készlettel rendelkezik, ami tovább gazdagítja a megye 

turisztikai adottságait. A régió területén 62 ásványvízlelőhely és közel 400 különböző forrás 

található, melyből 226 természetes forrás, a többi mesterséges feltárás útján jut a felszínre 

(Zavadjak–Madriha, 2009). Az ásványvizek lelőhelyei főként a hegyvidéki, dombvidéki 

járásokban fordulnak elő, míg a termálvízkészlet szinte kizárólagosan a síkvidék sajátossága.  

Jelen tanulmány alapvető célja a kárpátaljai fürdőkultúra kialakulásának és fejlődésének 

ismertetése, különös tekintettel az elmúlt 2-3 évtized vonatkozó termálturisztikai fejlesztéseire. 

A téma aktualitását a kárpátaljai termálturizmus fejlődésének utóbbi években tapasztalható 

felgyorsulása adja, melynek eredményeképpen mára a régió termálkincse meghatározó 

idegenforgalmi vonzerővé vált.   

 Az aktuális helyzetkép kialakítása során feltérképezésre kerültek a Kárpátalján működő 

termálturisztikai létesítmények, ezek területi elhelyezkedése, típusa, infrastrukturális adottságai 

és fejlesztései, a létesítményekben hasznosított termálvíz fajtái, összehasonlító elemzés alapján 

a fürdők árpolitikája. A tanulmány a Kárpátalján elterjedt üstfürdőzés, mint a helyi fürdőkultúra 

egyik alternatív termékének bemutatásával zárul. 

                                                           
1 Dr. Tarpai József, docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, tarpai.jozsef@kmf.org.ua 
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1. A FÜRDŐKULTÚRA KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A MAI KÁRPÁTALJA 

TERÜLETÉN 

 

1.1. GYÓGYVIZEK ÉS GYÓGYFÜRDŐK 

A mai Kárpátalja területén előforduló ásványvizek gyógyító hatásáról már az 1463-ból 

származó iratokban is találunk említést, kémiai elemzéseket pedig 1803-tól kezdve 

folyamatosan végeztek rajtuk. Az ivókúrára alkalmas vizeket először csak a forrásoknál 

fogyasztották, majd később – egészen kezdetleges formában – távolabbi vidékekre is 

elszállították. Az első fürdőházak Hársfalván, Szolyván, Ungváron, majd később, a XIX. 

században, Visken, Polenán, Kékes-Fürdőn, Gyetyánligeten, Uzsokon létesültek. 1907-ben 

Magyarország fürdőtérképén Kárpátalja területén 12 gyógyfürdőt tüntettek fel (Berghauer, 

2012).  

Munkács közelében Zányka, Szolyva, Hársfalva és Polena településeken szénsavas alkalikus 

és bikarbonátos vizű fürdők működtek, Ungvár környékén posztvulkáni eredetű forrásokból 

táplálkozott a Derenókai és Szobránci fürdő, Uzsokon, Ökörmezőn, Gyertyánligeten, Rahón, 

Tiszaborkúton magas szénsav- és vastartalmú, míg Szinyákon és Ligetkefürdőben kénes 

fürdővíz várta a gyógyulni vágyókat, Aknaszlatinában pedig egyedülálló konyhasós források 

táplálták a Lajos fürdőt (Bártfai E. Gy. – Sass E. 2015).  

Az uzsoki gyógyfürdő, ami az egész ország területén híres volt, az első világháborúban 

elpusztult (Hrabár, 1998). A trianoni békediktátum következményeként a területtel együtt az 

addig kiépült fürdők is elszakadtak az anyaországtól, cseh fennhatóság alá tartoztak, majd az 

1939–1944-es Magyarországhoz való „visszatérés” időszaka után 1945-től szovjet állami 

tulajdonba, szakszervezetek kezelésébe kerültek (Tarpai, 2012). Erre az időszakra tehető a 

szanatóriumok infrastruktúrájának kiépítése. A nagy befogadóképességű létesítmények a 

tömegturizmus igényeinek kielégítését szolgálták. A rendszerváltás és az azt követő 

bizonytalan évek Kárpátalja gyógyturizmusát is visszavetették. A fellendülés a 2000-es 

években kezdődött, ami együtt járt a gyógyüdülési intézmények magánosításával. 

Az ukrán jogszabályok az ásványvizek három csoportját különböztetik meg: gyógyvizek, 

gyógyászati ivóvizek, természetes ivóvizek. Kárpátalja legelterjedtebb ásványvíz fajtái: 

szénsavas, hidrogén-szulfidos, szilíciumos, bórsavas, jódos, brómos (Skljanka, 2006).  

A Kárpátalján fellelhető ásványvizek többségét ivókúrákra és egyéb gyógykezelésekre 

használják a különböző gyógyüdülőkben, nagy részüket palackozzák is (Szvalyava, Sajanszka, 

Polyana Kvaszova, Polyana Kupely, Ploszkivszka, Luzsanszka, Kelecsinszka stb.). A 

Kárpátokban, főleg a főutak mentén, több kiépített ásványvízes kút található, melyek az átutazó 

turisták kedvenc pihenőhelyeivé váltak. Kárpátalja turizmusának az ásványvizekre épülő 

terméke a Kárpátalja ásványvizei elnevezést viselő turisztikai útvonal. Szintén 

turistacsalogatóul szolgál az Ukrajnában egyedülálló Életerő a Kárpátok forrásaiban elnevezésű 

ásványvízfesztivál (Polena). 

 

1.2. KÁRPÁTALJA TERMÁLVÍZKÉSZLETE 

1970-től kezdődően a Kárpátaljai Geológiai Expedíció 29 darab, 827 és 1500 m mélységű 

termálvíz-furatot készített Kárpátalja megye területén. Ezek közül mindössze háromban nem 

találtak vizet. Összességében a Kárpátaljai süllyedék határain belül 26 részlegen tártak fel 

különböző ásványtartalmú és hőmérsékletű szubtermális és termálvizet. 

A kárpátaljai termálvizek lelőhelyei főként a régió síkvidéki területén fordulnak elő, mely 

Magyarország alföldi részével hasonló geológiai, geotermikus adottságokkal rendelkezik 

(Berghauer, 2012). Jelentős az 50 °C fölötti hőmérséklettel rendelkező, gazdaságosan 

kiaknázható, 600–1000 méter mélységű termálvízkészlet. Ilyen természetföldrajzi adottságok a 

600 ezer km²-t meghaladó területű Ukrajnában csak Lemberg városa mellett egy néhány 
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négyzetkilométeres területen és a Fekete-tenger partján ugyancsak egy kisebb területen 

találhatók, de termálfürdők létesítésére Kárpátalja a legalkalmasabb. 

A termálvizek az alábbi altípusokba sorolhatók: meleg (szubtermális) 20-37°C, nagyon 

meleg 37-50°C, forró 50-75°С, nagyon forró 75-100°C. Ezek közül Kárpátalján az első három 

altípus van elterjedve (Tarpai, 2013). Ungvár, Nagyszőlős környékén kalcium- és nátrium-

hidrogénkarbonátos, 20–75 °C-os termálvizek, a Beregvidéken szénsavas, nitrátos, jódos-

brómos, nátrium-kloridos, 36–61 °C-os termálvizek fordulnak elő. A legnagyobb 

termálvízkészletekkel a Beregszászi járás rendelkezik. Beregszász város területén három furat 

vize ismert, mélységük 940–1127 m. A napi hozam 871 m3 55-60 °C-os termálvíz (Berghauer, 

2012). Hasonló összetételű és hőmérsékletű termálvizet tártak fel Mezőkaszony térségében is. 

Napjainkban mindkét településen 2-2 termálfürdő működik.  

Lassan egy évtizede a tervezési fázisban tart egy külföldi befektetésen alapuló színvonalas 

fürdőkomplexum kiépítése Beregszász külvárosában, melynek esetleges megvalósulása tovább 

erősítené a kisváros termálturisztikai vonzerejét. Sajnálatos módon a szintén a Beregszászi 

járásban egykor működött népszerű nagyborzsovai gyógyüdülő már évtizedek óta zárva van. A 

már említett geológiai fúrások során többek között Makkosjánosiban, Nagybégányban és Gúton 

is találtak termálvizet, de az eltelt évtizedek alatt nem történt előrelépés ezek turisztikai vagy 

bármilyen más jellegű hasznosításában (Tarpai, 2013).  

 

2. A RÉGIÓ TERMÁLTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEI 

 

2.1. TERMÁLVÍZRE ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLÓ 

IDEGENFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK KÁRPÁTALJÁN 

Kárpátalján jelenleg 12 olyan létesítmény üzemel, amely saját termálvízforrásra épülő 

turisztikai szolgáltatásokat nyújt. Ezek a komplexumok területi elhelyezkedésüket tekintve a 

geotermális lelőhelyek bázisán, a megye délnyugati, déli területein helyezkednek el (1. ábra). 

 

1. ábra: Termálturisztikai komplexumok Kárpátalján 

Figure 1 Thermal tourism complexes in Transcarpathia 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés https://tourinform.org.ua alapján 

https://tourinform.org.ua/
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Ezzel a mennyiséggel Kárpátalja csaknem utoléri a régióval szomszédos magyarországi 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ahol 15 gyógy- és termálfürdő található.  

A 2021-es évben az ukrajnai közigazgatási reform nyomán létrejött 6 kárpátaljai járást 

figyelembe véve az Ungvári járásban – 4, a Munkácsi járásban – 1, a Beregszászi járásban – 5, 

a Huszti járásban pedig 2 termálturisztikai szolgáltatásokat nyújtó idegenforgalmi létesítmény 

működik (1. táblázat). Több olyan ismert szanatórium van (Kárpáti-, Szinyák-, Saján 

szanatórium), ahol a termálvíz alkalmazása másodrendű az adott helyen fellelhető 

ásványvízforrásokra épülő kezelések mellett, elsősorban azért, mert hőfokuk nem elég magas. 

Továbbá van olyan létesítmény is, pl. a Borzsava Szanatórium (Dolha), ahová szállítják a 

termálvizet, adott esetben a Teplica Szanatóriumból (Nagyszőlős). Ezek a létesítmények nem 

szerepelnek az 1. táblázatban.   

 

1. táblázat: Termálturisztikai létesítmények Kárpátalján 

 Elnevezés Fő profil Termálvíz típusa Infrastruktúra 

 

U
n

g
v
á
ri

 

 j
á
rá

s 

ZOLOTA GORA 

HOTELKOMPLEXUM,  

Börvinges 

 

turista- 

komplexum 

szilícium-hidrogén-karbonát-

nátrium tartalmú termálvíz 

3 nyitott és egy 

fedett 26 °C-os 

termálvizes 

medence 

TERMAL STAR 

WELLNESS HOTEL, 

Alsószlatina 

szanatórium 640 m mélyről feltörő, 35-36°C-

os szilícium- és vastartalmú 

termálvíz 

4x12 m méretű 

fedett termálvizes 

medence 

 

DERENIVSKA KUPIL 

HEALTH RESORT, 

Alsószlatina 

szanatórium 

 

640 m mélyről feltörő, 27°C-os 

szilícium- és bórtartalmú 

termálvíz 

 

fedett termálvizes 

medence 

HARMÓNIA TERMÁL- 

REKREÁCIÓS 

KOMPLEXUM, 

Minaj 

gyógyászati 

központ 

870 m mélyről feltörő 36 °C-os 
magas ásványianyagtartalommal 

rendelkező szilícium-karbonát,  

szénhidrogén-klorid, nátrium 

tartalmú termálvíz 

 

2 fedett és 1 

nyitott 32-33°C-

os termálvizes 

medence  

M
u

n
k

á
cs

i 

 j
á
rá

s 

KARPATIA  

AQUA PARK, 

Munkács 

vízi 

élménypark 

 1 nyitott 

termálvizes 

medence 

B
er

eg
sz

á
sz

i 

 j
á
rá

s 

ZAKARPATTYA 

SPORTTELEP, 

Beregszász 

(állami tulajdonú) 

uszoda 1080-1150 m mélyről feltörő, 

57°C-os magas 

ásványianyagtartalommal 

rendelkező szilícium-nitrogén-

szén-dioxid-nátrium-klorid 

tartalmú termálvíz 

1 nyitott 33°C-os 

termálvizes 

medence 

PACSIRTA 

ÜDÜLŐKOMPLEXUM, 

Beregszász 

üdülő- 

komplexum 

1200 m mélyről feltörő, 56-58°C-os 

kloridokat, bikarbonátokat, 

szulfátokat, káliumot, nátriumot, 

kálciumot, magnéziumot, fluort, 

jódot tartalmazó termálvíz 

 

2 nyitott és egy 

fedett 25-40°C-os 

termálvizes 

medence 

KASZONYI 

TERMÁLFÜRDŐ,  

Mezőkaszony 

termál- és 

élményfürdő 

 

1190 m mélyről feltörő, 40-45°C-os 

vas, kálcium, kálium, nátrium, cink, 

3 nyitott 34-38°C-

os termálvizes 

medence 
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Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján (https://aquakarpatia.com.ua/, https://derenivska-

kupil.ua/, https://www.eco-termal.com/, https://harmoniyatermal.com/, https://kosino.ua/, 

https://rikka.apartel.estate/, https://teplyca.com.ua/uk/home-3/, http://tepli-vody.com.ua/, 

https://termal-star.com/, https://zhayvoronok.net/, https://www.zolota-gora.com/) 

 

Fő profiljukat tekintve a kárpátaljai termálturisztikai létesítmények nagyon sokszínűek: 

található közöttük gyógykezelésekre specializálódott szanatórium (Termel Star, Derenivska 

Kupil, Teplica), gyógyászati központ (Harmónia), gyógyüdülő (Eko-Termál), turista- és 

üdülőkomplexum (Zolota Gora, Pacsirta, Tepli Vodi, Rikka Khust), élményfürdő (Karpatia, 

Kaszonyi Termálfürdő), illetve uszoda (Zakarpattya). A sokféleség oka legfőképpen az 

egységes jogi szabályozás hiányában és a különböző beruházások eltérő üzleti felfogásában 

keresendő.  

Jellemző tendencia, hogy a termálvízre épülő (gyógy)szolgáltatások mellett hangsúlyos 

szerepet kapnak a turisták mind szélesebb körét bevonzani alkalmas wellness szolgáltatások a 

termálturisztikai létesítmények kínálatában. Továbbá a COVID-19 járvány következtében az 

aktuális világtrendekhez igazodva a poszt covid kezelések is bekerültek a magasabb kategóriájú 

szolgáltatók ajánlatai közé.     

 

2.2. INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK – A KÁRPÁTALJAI 

TERMÁLTURIZMUS KIÉPÜLÉSE 

Termálvízre épülő szolgáltatásokat nyújtó idegenforgalmi létesítmények a szovjet éra idején is 

üzemeltek Kárpátalja megye területén, de a valódi fellendülést a rendszerváltás után lezajlott 

magánosítás és a privát tőkebefektetések hozták meg a turizmus ezen szegmense számára.  

Ukrajna az 1991-ben felbomló Szovjetunió egyik utódállama lett, melyben társadalmi-

politikai krízist és óriási gazdasági regressziót okozott a kommunista birodalom széthullása. 

Többek között ezzel is magyarázható, hogy csak a 2000-es évek elején valósultak meg az ország 

legnyugatibb fekvésű megyéjében a régió egyik fő természeti kincsének számító termálvíz 

idegenforgalmi hasznosítását célzó első komolyabb beruházások (2. ábra).   

 

 

 

klór, szelén, króm, réz, vanádium, 

magnézium tartalmú termálvíz 

 

EKO-TERMAL 

GYÓGYÜDÜLŐ- 

KOMPLEXUM, 

Mezőkaszony 

gyógyüdülő 

 

közel 1200 m mélyről feltörő 

termálvíz 

 

2 nyitott 

termálvizes 

medence 

TEPLICA 

SZANATÓRIUM, 

Nagyszőlős 

szanatórium 

 

közel 1000 m mélyről feltörő, 

39°C-os szénsavas bór-bróm-

szilícium-vas-nátrium-klorid 

tartalmú, gyengén savanyú, magas 

ásványianyagtartalommal 

rendelkező termálvíz 

 

1 fedett 

termálvizes 

medence 

H
u

sz
ti

 

 j
á
rá

s 

TEPLI VODI 

TURISTA-

KOMPLEXUM, 

Veléte 

üdülő közel 1000 m mélyről feltörő, 

36°C-os nátrium-klorid-bór-bróm-

jód tartalmú termálvíz 

 

6 kis méretű kültéri 

termálvizes 

ülőmedence 

"RIKKA KHUST" 

TERMÁLKOMPLEXUM

, Huszt 

üdülő- 

komplexum 

1150 m mélyről feltörő, mérsékelt 

ásványianyag tartalommal 

rendelkező, nátrium-klorid tartalmú 

enyhén lúgos víz 

több termálvizet 

tartalmazó üst 

https://aquakarpatia.com.ua/
https://derenivska-kupil.ua/
https://derenivska-kupil.ua/
https://www.eco-termal.com/
https://harmoniyatermal.com/
https://kosino.ua/
https://rikka.apartel.estate/
https://teplyca.com.ua/uk/home-3/
http://tepli-vody.com.ua/
https://termal-star.com/
https://zhayvoronok.net/
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2. ábra: A kárpátaljai termálturisztikai létesítmények infrastruktúrájának kiépülése 

 
  

Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján (https://aquakarpatia.com.ua/, https://derenivska-

kupil.ua/, https://www.eco-termal.com/, https://harmoniyatermal.com/, https://kosino.ua/, 

https://rikka.apartel.estate/, https://teplyca.com.ua/uk/home-3/, http://tepli-vody.com.ua/, 

https://termal-star.com/, https://zhayvoronok.net/, https://www.zolota-gora.com/) 

 

Jelentős előrelépést hozott a termálturisztikai létesítmények kiépülésében a 2010–2020 

közötti időszak. Még a 2014-ben kitört ukrán–orosz katonai konfliktus és az újabb gazdasági 

válság megkezdődése előtt nyitotta meg kapuit a Zolota Gora Hotelkomplexum, a Derenivska 

Kupil Health Resort és a Kaszonyi Termálfürdő. 2016-ban pedig ez utóbbi közvetlen 

szomszédságában az Eko-Termál Gyógyüdülőkomplexum kezdte meg a működését. 

A COVID-19 járvány ellenére 2021-ben további hárommal bővült a kárpátaljai 

termálturisztikai létesítmények száma. Ezáltal elmondható, hogy az ásványvízlelőhelyek 

bázisán kiépült hagyományos gyógyturizmus mellé felzárkózva a termálvíz napjainkra 

Kárpátalja turisztikai kínálatának meghatározó elemévé vált. 

 

2.3. A KÁRPÁTALJAI TERMÁLTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK 

VENDÉGFORGALMA, ÁRPOLITIKÁJA 

A szakemberek körében általános vélemény, hogy Kárpátalja gazdasági életében mind nagyobb 

szerepet játszik a turizmus. Az ukrajnai statisztikai adatgyűjtés hiányos volta miatt azonban 

nehéz érdemben vizsgálni azt, hogy pontosan mennyivel is részesül a turizmus, vagy azon belül 

a termálturizmus a megye összbevételeiből. 

Vonatkozó hivatalos információ hiányában gyakorlatilag lehetetlen megvizsgálni a 

termálturizmus szolgáltatóinak vendégforgalmát, vendégkörét. Évente megjelenik ugyan a 

Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főosztály gondozásában egy Kárpátalja gyógyturizmusát 

feltérképező statisztikai adatgyűjtemény Kárpátalja – Szanatóriumok és turizmus címmel, de 

ebben kizárólag csak a hivatalosan nyilvántartott gyógyüdülési létesítmények (szanatóriumok) 

adatai szerepelnek, amely kategóriába a megyében működő termálturisztikai létesítmények 

mindössze egynegyede tartozik. 

Zakarpattya 
Tepli Vodi

Termal Star
Pacsirta
Teplica

Zolota Gora
Derenivska Kupil

Kaszony
Eko-Termal

Harmónia
Karpatia

Rikka Khust

Alapítás időszaka

2000 előtt 2000-2010 között 2010-2020 között 2020 után
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Egy kérdőíven alapuló empirikus kutatás lefolytatása céljából megkerestem a nagyobb 

fürdőket, hogy megpróbáljam feltérképezni a vendégforgalmuk mértékét, illetve azt, hogy 

milyen hatással volt erre a COVID-19 járvány a korábbi évekhez viszonyítva, de teljes 

elutasításba ütköztem. Ennek oka a bizalmatlanságon és az adatszolgáltatási kultúra hiányán túl 

minden bizonnyal a nehezen átlátható adófizetési gyakorlatban keresendő. 

A fent ismertetett okok miatt a turistaforgalom becslésének egyedüli hivatalos forrásaként 

az idegenforgalmi adó befizetés mértéke szolgál. Erről is csak összesített adatok elérhetők, 

amelyek az önkormányzatok viszonylatában mutatják be azt, hogy az adott időszakban hol volt 

a legmagasabb az elöltött vendégéjszakák száma és mennyi ezekből származó IFA bevételt 

könyveltek el (3. ábra).  

 

3. ábra: IFA bevételek 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Turisztikai és 

Gyógyüdülő Övezeti Főosztályának adatai alapján (http://zaktour.gov.ua/) 

 

IFA adóbeszedők hotelek, kempingek, motelek, egyéb szálláshelyek, szanatóriumok; egyéni 

turistákat természetes személyek tulajdonában lévő lakásokba elszállásolásra irányító közvetítő 

szervezetek; vagy olyan jogi vagy természetes személyek lehetnek, akiket szerződés alapján 

hatalmaz fel az illetékes önkormányzat az adó beszedésére (Ukrajna adótörvénykönyve, 2010).  

Az adóbeszedők a szálláshely-szolgáltatás ideje alatt szedik be az adót, melynek összegét 

külön sorban jelölik a turisták számára kiállított csekken. Ennek mértéke – a vendégéjszakákért 

fizetett (ÁFA összegével csökkentett) teljes összeg 0,5–1%-a. 

A befizetett IFA összege Kárpátalján 2021. január-október között 9 064,3 ezer UAH (≈109 

325 952 HUF) volt, ami 77,1%-kal magasabb a 2020-as év COVID-19 korlátozásokkal terhelt 

azonos időszakától (a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Turisztikai és 

Gyógyüdülő Övezeti Főosztályának adatai alapján, http://zaktour.gov.ua/).  

Sajnos olyan hivatalos statisztikai adatok, amelyek kizárólag a termálturisztikai 

létesítmények által beszedett IFA mennyiségére vonatkoznak, nem állnak rendelkezésre. Az 

pedig, hogy a termálfürdők látogatóinak jelentős része csak egy napra érkezik és nem tölt el 

vendégéjszakát az adott létesítményhez tartozó vagy a környékén található szálláshelyen pedig 

csak tovább árnyalja a képet.  
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Ahogy az a 3. ábra adataiból kiderül, a legmagasabb IFA bevételt Polena önkormányzata 

mondhatta magáénak. Ez nem véletlen, mert a település hivatalosan is üdülőövezeti státusszal 

rendelkezik, ahol a különböző ásványvizek jelentik az értékes gyógyító erőforrást. Területén 

több különböző gyógyüdülő is működik (a Polyana- és a Szonyacsne Zakarpattya szanatórium), 

melyek vonzáskörzetében számos hotel, vendégház és egyéb kiszolgáló egység, de még 

sífelvonó is található. 

A 3. ábra alapján annyi biztosan megállapítható pl. Kaszony és Baranya önkormányzatok 

esetén, hogy az élvonalban szereplésüket a területükön működő termálfürdőknek köszönhetik, 

mivel egyéb jelentős turisztikai objektummal nem rendelkeznek. De az Ungváron, 

Nagyszőlősön, Beregszászon és Munkácson eltöltött vendégéjszakák számának alakulásában is 

jelentős szerepet játszanak az ottani termálturisztikai létesítmények. 

 

2.4. A KÁRPÁTALJAI TERMÁLTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK 

ÁRPOLITIKÁJA 

A kárpátaljai termálfürdők szolgáltatásait túlnyomórészt belföldi turisták veszik igénybe. A 

szolgáltatások árai is elsősorban a központi országrészből érkező tehetősebb turistákra vannak 

szabva.  

A létesítmények műszaki állapota és szolgáltatásainak színvonala sokat fejlődött az elmúlt 

években. De még mindig előfordul, hogy az árak színvonala nincs összhangban az adott 

létesítmény infrastruktúrájának fejlettségével és szolgáltatásainak színvonalával (pl. a 

Zakarpattya Sporttelep). 

A legolcsóbb kárpátaljai termálfürdő az Ungvári járásban található Termal Star, melyben 

egy felnőtt napi jegy ára 200 UAH (≈2300 Ft). A legdrágább kárpátaljai fürdő a Kaszonyi 

Termálfürdő, melyben egy felnőtt számára 900 UAH (≈10 345 FT) összegbe kerül egy napi 

jegy. Sokat mondó adat, hogy az aktuális minimálnyugdíj Ukrajnában 1934 UAH                      

(≈22 230 Ft), az aktuális minimálbér pedig 6500 UAH (≈74 700 Ft). Csak 

összehasonlításképpen: a Széchenyi Gyógyfürdőbe 5900 Ft (https://www.szechenyifurdo.hu/), 

a hajdúszoboszlói gyógyfürdőbe 2800 Ft (https://www.hungarospa.hu/), míg a miskolctapolcai 

barlangfürdőbe 3100 Ft (http://barlangfurdo.hu/) a napi belépőjegy ára.  

A kétségkívül magas árak oka azzal a monopolhelyzettel magyarázható, hogy Ukrajnában 

Kárpátalján kívül nagyon kevés termálfürdő található. Mind kiépültség, mind pedig a 

szolgáltatások színvonala terén a régió képezi az ország termálturisztikai központját.   

 

3. ÜSTFÜRDŐZÉS – AZ ALTERNATÍV FÜRDŐZÉSI TREND 

 

Az üstfürdőzés ásványvizes kádban való fürdést, mint egyfajta sajátos SPA szolgáltatást jelent, 

ami Kárpátalján alakult ki és terjedt el. Maga az üst (ukránul „csán” - чан) egy nagyméretű, 

legtöbbször rézből készült kerek kádszerű edény, amelyet hideg ásványvízzel töltenek fel, majd 

tüzet gyújtanak alatta és fokozatosan 35–40 °C-ra hevítenek. Az üstben egyszerre többen is 

tartózkodhatnak. A forró vizes fürdőzést ajánlatos a közeli hideg vízben való mártózással 

váltogatni.  

Pozitív hatása elsősorban a stressz oldásában mutatkozik meg, de a javallatok szerint javítja 

a mozgásszervi rendszer működését, enyhíti a reuma tüneteit, javítja a vérkeringést, erősíti az 

immunrendszert, serkenti a pajzsmirigy működését. A magas, akár 42 °C fokos hőmérsékletnek 

köszönhetően az ásványvíz gyógyító összetevői a pórusokon keresztül hatolnak be a 

szervezetbe, segítve a salak- és méreganyagok kiürülését, javítva a bőr állapotát 

(https://tourinform.org.ua). 

 

 

http://barlangfurdo.hu/
https://tourinform.org.ua/
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Kárpátalján az üstfürdőzés alábbi változatai elterjedtek: 

- kénhidrogénes ásványvizes,  

- természetes fenyőkivonattal elegyített, 

- gyógynövényes, 

- rózsaszirmos, 

- erdei gyümölcsös, 

- tejes, 

- boros. 

Az első üstfürdőket az Ungvári járásban található Rónafüreden építették, mely település 

máig erről nevezetes. Ez a sajátos fürdőzési trend annyira közkedvelté vált, hogy mára 

Kárpátalja minden járásában épült hasonló üstfürdőzési szolgáltatásokat nyújtó kisebb- 

nagyobb turisztikai létesítmény.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Kárpátalja jelentős mennyiségű, gazdaságosan kiaknázható, széles körben hasznosítható 

ásványvízkészlettel rendelkezik. Ennek a világon a legértékesebbek között számon tartott 

gyógyító erőforrásnak a hasznosítása Kárpátalján évszázados múltra tekint vissza, de jelentős 

méreteket csak a XX. század második felében ért el. Az ebben az időszakban kiépült 

gyógyüdülőhálózat a megye gyógyturizmusának legfontosabb láncszeme lett.  

Kárpátalja ugyanakkor jelentős termálvízkészlettel is rendelkezik, melynek hasznosítása 

korábban jóval elmaradt az ásványvizek turisztikai hasznosításától. A rendszerváltás után eltelt 

évtizedekben azonban folyamatos fejlődés figyelhető meg mind a termálturisztikai 

létesítmények száma, mind infrastrukturális fejlődésük tekintetében. Az egészséges életmód 

szemléletének terjedése, a wellness-szolgáltatások népszerűsödése és a természetes 

gyógymódok újrafelfedezésének egyre erősödő tendenciája megalapozottá teszi a 

termálturisztikai fejlesztéseket. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy még a COVID-19 világjárvány által okozott 

válsághelyzet közepette is három újabb termálturisztikai létesítmény kezdte meg működését 

Kárpátalján.  

Jellemző tendencia, hogy a termálvízre épülő (gyógy)szolgáltatások mellett hangsúlyos 

szerepet kapnak a turisták mind szélesebb körét bevonzani alkalmas wellness szolgáltatások a 

termálturisztikai létesítmények kínálatában. Továbbá a COVID-19 járvány következtében az 

aktuális világtrendekhez igazodva a poszt covid kezelések is bekerültek a magasabb kategóriájú 

szolgáltatók ajánlatai közé.     

A vizsgált létesítmények vendégforgalmára vonatkozó hivatalos adatok nem állnak 

rendelkezésre, ami az ukrajnai statisztikai adatgyűjtési rendszer hiányosságaira vezethető 

vissza. Ugyanakkor az idegenforgalmi adó elkönyvelt bevételeinek mértéke szintén a 

kárpátaljai termálturizmus, mint idegenforgalmi vonzerő jelentőségére engednek következtetni. 

Mivel Ukrajnában Kárpátalján kívül nagyon kevés termálfürdő található, mind kiépültség, mind 

pedig a szolgáltatások színvonala terén a régió képezi az ország termálturisztikai központját.   

A jövőbeni kutatások legfontosabb iránya a régióban működő termálturisztikai 

létesítmények látogatottságának, vendégkörének empirikus kutatás alapján végzett vizsgálata 

lehet, amely felméri a COVID-19 járvány hatásait is. 

 

 

 



 

125 
 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

 

Bártfai E. Gy. –Sass E. (2015) Kárpátaljai fürdővárosok a turizmus szolgálatában az 1930-as 

évek végén. In: Galambos I.–Michalkó G.–Törzsök A.–Wirth G. (szerk.): Fürdővárosok. TITE 

könyvek 7., Budapest. 65–75. 

 

Berghauer S. (2012) A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?) (Értékek, remények, 

lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében). Doktori értekezés. Pécs. 

http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/disszertacio_berghauer_nv.pdf 

Letöltve: 2022.01.05. 

 

Hrabár S. (1998) Ásvány-, növény- és állatvilág. In: Ung megye. Honismereti írások Ung 

Megyéről 1944-ig. Mandátum Kiadó – Hatodik Síp Alapítvány, Beregszász-Budapest. 13–14. 

 

Skljanka V. (szerk.) (Шклянка В. (ред..)) (2006) Геологічні пам’ятки, мінеральні і 

термальні води Закарпатської області України [Ukrajna Kárpátalja megyéjének geológiai 

képződményei, ásvány- és termálvizei]. Берегово. 50–59. 

 

Tarpai J. (2012) Az ásványvizek hasznosításának hatása a turizmus fejlődésére Kárpátalján.  In: 

Berghauer S.–Dnyisztrjanszkij M.–Fodor Gy.–Gönczy S.–Izsák T.–Molnár J.–Molnár 

D.I. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. Század Kelet-Közép-Európájában II. 

Beregszász. 302–310. 

 

Tarpai J. (2013) A természeti és társadalmi erőforrások szerepe Kárpátalja 

turizmusfejlesztésében és hatása a területfejlesztésre. Doktori értekezés. Pécs. 

https://docplayer.hu/43689682-Pecsi-tudomanyegyetem-a-termeszeti-es-tarsadalmi-

eroforrasok-szerepe-karpatalja-turizmusfejleszteseben-es-hatasa-a-teruletfejlesztesre.html 

Letöltve: 2022.01.02. 

 

Zavadjak M.I. (Завад’як М.І.)–Madriha I.M. (Мадрига І.М.) (2009) Курорт Поляна [Polyana 

gyógyövezet]. Карпатська вежа, Мукачево. 3–47. 

 

 

Internetes források: 

https://aquakarpatia.com.ua/ 

http://barlangfurdo.hu/ 

https://derenivska-kupil.ua/ 

https://www.eco-termal.com/ 

https://harmoniyatermal.com/ 

https://www.hungarospa.hu/ 

https://kosino.ua/ 

https://rikka.apartel.estate/ 

https://www.szechenyifurdo.hu/ 

https://teplyca.com.ua/uk/home-3/ 

http://tepli-vody.com.ua/ 

https://termal-star.com/ 

https://tourinform.org.ua 

http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/disszertacio_berghauer_nv.pdf
https://docplayer.hu/43689682-Pecsi-tudomanyegyetem-a-termeszeti-es-tarsadalmi-eroforrasok-szerepe-karpatalja-turizmusfejleszteseben-es-hatasa-a-teruletfejlesztesre.html
https://docplayer.hu/43689682-Pecsi-tudomanyegyetem-a-termeszeti-es-tarsadalmi-eroforrasok-szerepe-karpatalja-turizmusfejleszteseben-es-hatasa-a-teruletfejlesztesre.html
http://barlangfurdo.hu/
https://derenivska-kupil.ua/
https://harmoniyatermal.com/
https://www.hungarospa.hu/
https://rikka.apartel.estate/
https://www.szechenyifurdo.hu/
http://tepli-vody.com.ua/
https://termal-star.com/
https://tourinform.org.ua/


 

126 
 

http://zaktour.gov.ua/ 

https://zhayvoronok.net/ 

https://www.zolota-gora.com/ 

 

Jogszabályok: 

Ukrajna adótörvénykönyve [Податковий кодекс України]. Київ, 2010.12.02. N2755-VI. – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zhayvoronok.net/
https://www.zolota-gora.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text


 

127 
 

Teremthet-e hidat az egészségturizmusban  

a koronavírus járvány? 

 

Is it possible to create bridges in health tourism  

due to coronavirus? 

 

Szegedi Andrea1 

 

Absztrakt 

A koronavírus-járvány a gazdaság minden ágazatát érintette, a turizmus azon ágazatok egyike, 

amelyekre a Covid-19 a legnagyobb csapást mérte. Ugyanakkor a világjárvány rávilágított az egészséges 

életmód, a megelőzés fontosságára, további együttműködési lehetőségeket nyitott meg a turizmus és az 

egészségügy között. Tanulmányom célja, hogy a koronavírus-járvány turizmusra, azon belül is az 

egészségturizmusra gyakorolt hatását bemutassam. Ismertetem a formálódó együttműködési 

lehetőségeket, a trendeket, az újraértelmezett fogalmakat az egészségturizmuson belül. 

Kulcsszavak: koronavírus, egészségturizmus, trendek, jó gyakorlatok 

Abstract 

The coronavirus pandemic has affected all sectors of the economy, with tourism being one of the sectors 

hardest hit by Covid-19. At the same time, the pandemic highlighted the importance of a healthy lifestyle 

and disease prevention, opening further opportunities for cooperation between the tourism and health 

industries. My study aims to uncover the impact of the coronavirus pandemic on tourism, focusing on 

health tourism. I describe the emerging opportunities for cooperation, trends, and reinterpreted concepts 

within health tourism. 

Keywords: coronavirus, health tourism, trends, best practice 

 

1. A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA A TURIZMUSRA 

A koronavírus-járvány váratlan és komoly csapást mért a turizmusra. Alapjaiban rengette meg 

az évtizedek óta dinamikusan növekvő gazdasági ágazatot. Rafat Ali, a Skift utazási iparági 

híroldal alapítója 2016-ban alkotta meg a túlturizmus (overtourism) szakkifejezést. 

Meghatározása szerint a túlturizmus a „turizmus hatása egy desztinációra vagy annak egy 

meghatározott területére olyan módon, hogy az negatívan hat az ott lakók és/vagy az 

odalátogató turisták életminőségére”. Rafat Ali szerint az elmúlt két évtizedben az utazás 

demokratizálódásának köszönhetően a turizmus egyik meghatározó jelenségévé vált a 

túlturistásodás (Skift 2018, UNWTO, 2018) A koronavírust megelőző időszakban a szakértők 

egyik fókuszpontja a túlturistásodás témája volt. Kétségtelenül lenyűgöző volt az a fejlődési ív, 

amelyet a nemzetközi turizmus mutatott az elmúlt évtizedekben. Míg 1950-ben 25 millió 

                                                           
1 Dr. Szegedi Andrea, docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, szegedi.andrea@se-etk.hu 
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nemzetközi turista utazott, addig ez a mutató 2019-ben már elérte a 1,5 milliárd főt. A hivatalos 

előrejelzések pedig töretlen fejlődést mutattak. Az alábbi ábra (1. ábra) a nemzetközi turisták 

számának növekedését, és 2030-ig a növekedésre vonatkozó előrejelzést mutatja.  

1. ábra: A UNWTO nemzetközi turizmusra vonatkozó előrejelzése 2030-ig 

 

Forrás: International tourists to hit 1.8 billion by 2030 (UNWTO, 2011) 

 

A folyamatosan növekvő számú turista azonban egyre komolyabb kihívás elé állította a 

desztinációkat, azok közül is elsősorban a nagyvárosokat. A koronavírus megjelenése és 

világméretű elterjedése a túlturistásodás helyett a kiüresedett desztinációk problémájával 

szembesítette a turisztikai iparág szereplőit. 

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) adatai szerint 2019-ben 4%-kal bővült a 

nemzetközi turizmus. Nemzetközi szinten 2019-ben az utazók száma 54 millióval nőtt, ezzel 

elérte a másfél milliárdot. Az ágazat 2009-2019 között folyamatos növekedést tudott 

produkálni. Globális szinten vizsgálva a turizmus az egyik legdinamikusabban növekvő 

gazdasági ágazat volt a koronavírus-járvány megjelenésééig. 2019-ben a nemzetközi 

turizmusból származó exportbevételek elérték az 1,7 billió dollárt (USD), ezzel a turizmus a 

világ harmadik legfontosabb exportterméke volt a vizsgált évben. 2019-ben globális szinten az 

export 7%-a származott a turizmusból, a szolgáltatásexport 28%-át adta. Világszinten minden 

10. munkavállaló a turisztikai szektorban dolgozott, ez globálisan 320 millió munkahelyet 

jelent. 2019-ben a globális gazdasági teljesítmény 10%-a származott a turizmusból (UNWTO, 

2020). Az alábbi ábra (2. ábra) a turizmus 2019. évi legfontosabb makrogazdasági mutatóit 

szemlélteti.  
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2. ábra A nemzetközi turizmus mutatói 2019-ben 

 

Forrás: Saját szerkesztés a UNWTO International Tourism Highlights 2020 Edition alapján 

 

Sandra Carvao, a UNWTO piaci információkért és versenyképességért felelős vezetője 2020. 

januári sajtótájékoztatóján az előttük álló évre a 2019. évihez hasonló, 3-4 %-os növekedési 

eredményt prognosztizált. A korábbi 6-8%-os növekedéshez képest ez egy óvatos előrejelzés 

volt, melyet akkor a Brexit okozta bizonytalansággal, a brit Thomas Cook utazási iroda 

csődjével, a különböző geopolitikai és társadalmi feszültségekkel, valamint a világgazdaság 

lassulásával indokolt (Turizmus, 2020). 

A visszafogottan optimista várakozásokat drasztikusan írta felül a koronavírus-járvány. 

2020-ban 73%-kal csökkent a nemzetközi turizmus teljesítménye, közel 1 milliárd nemzetközi 

turistával kevesebb utazott. 100-120 millió munkahely került veszélybe, a legaggasztóbb, hogy 

a járvány miatt kialakult helyzet legnagyobb vesztesei éppen a kis- és középvállalkozások, a 

női munkavállalók és a fejlődő országok. Ez utóbbiak esetében, ahol a turizmus a gazdaság 

meghatározó ágazata, a GDP akár 20%-kal is csökkenhetett 2020-ban (UNWTO, 2021). 

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) 2021. június 30-án közzétett 

jelentése szerint a nemzetközi turizmusban a koronavírus-járvány miatti összeomlás több mint 

4 billió dolláros veszteséget okozhat a globális GDP-ben 2020-ban és 2021-ben. Az ENSZ 

Turisztikai Világszervezetével (UNWTO) közösen bemutatott jelentés szerint a nemzetközi 

turizmus, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó ágazatok becslések szerint 2,4 billió dollár 

veszteséget szenvedtek el 2020-ban a nemzetközi turisztikai érkezések meredek visszaesésének 

közvetlen és közvetett hatásai miatt (UNCTAD, 2021). 

A járvány miatt kialakult helyzetet időben és térben eltérő módon kezelték az egyes 

országok. Van, ahol a teljes lezárás mellett döntöttek, van, ahol csak bizonyos korlátozásokat 

vezettek be. A lezárások időtartama és hatóköre is eltérő mind a mai napig. Szemmel láthatóan 

az országok kisebb-nagyobb mértékben egyfajta buborék létrehozására törekednek, ahova az 

általuk aktuálisan megszabott feltételek szerint utazhatnak be a külföldi turisták, vagy 

utazhatnak külföldre az adott ország lakói. A nemzetközi és a belföldi utazási korlátozások 

függvényében alakul az egyes országokban a turizmus helyzete. Az eltérő szabályozásoknak 

köszönhetően jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy milyen mértékben állt helyre a 

turisztikai szektor teljesítménye a 2019. évhez képest. 

A Skift Resarch a turisztikai ágazatra vonatkozó kutatásokat, adatgyűjtéseket és elemzéseket 

készít, melyek elsősorban a várható tendenciákat és trendeket jelzik előre. Partnerei között 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ENSZ_Kereskedelmi_%C3%A9s_Fejleszt%C3%A9si_Konferenci%C3%A1ja&action=edit&redlink=1
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olyan meghatározó cégek és cégcsoportok találhatóak, mint az Airbnb, a Booking.com, a 

Tripadvisor, a Marriott International, vagy éppen az Airbus. A Skift Resarch dolgozta ki a Skift 

Recovery Indexet, amely egy valós idejű mérőszáma annak, hogy a Covid-19 világjárványból 

való kilábalás során az utazási ágazat, illetve annak alapvető területei hogyan normalizálódnak. 

A Skift Recovery Index a turisztikai iparág szereplői számára nyújt segítséget a stratégiai 

tervezésben egy meglehetősen bizonytalan piaci környezetben. A cég folyamatosan vizsgálja 

az iparág helyzetét a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, a viszonyítási pont az 

előző év azonos hónapja, melynek értékét 100-nak tekinti. A Skift Recovery Index 

meghatározásához figyelemmel kísérik az utazási szándékokat a webhelylátogatások és 

keresések alapján, a foglalásokat, a megvalósult utazásokat és a lemondásokat. Mind globális, 

mind helyi foglalási rendszereket bevonnak a kutatásba, többek között például az Amadeus, az 

Aviasales, a Hotelbeds, a Skyscanner adatait. A vizsgálatban a világ 20 legerősebb gazdaságú 

országa vesz részt. 

A mutató a legalacsonyabb 2020 áprilisában volt, ekkor mindössze a 16-os értéket érte el. A 

legfrissebb mutató 2021 novemberére vonatkozik, a Skift Recovery Index (SRI) globális értéke 

65, azaz 2020 novemberéhez képest az ágazat teljesítménye 65%-on állt. 2021 novemberében 

a vizsgált országok között Mexikó állt az élen, az SRI mutatója 103 volt, azaz a turisztikai 

ágazat teljesítménye 3%-kal haladta meg a 2020. novemberi adatokat. A második helyen 

Brazília (SRI 93), a harmadikon Törökország állt (SRI 91). Az európai országok közül az 

élvonalban volt még Franciaország (SRI 80), Oroszország (SRI 76) és Spanyolország (SRI 73). 

Oroszország 2020 augusztusában is kimagaslóan jó eredményt ért el, a Skift Recovery Indexe 

akkor 72 volt. Ezzel a vizsgált országok között magasan a legjobb eredményt érte el. A 

szakértők szerint Oroszország az egyre élénkülő belföldi turizmusnak köszönheti, hogy kétszer 

is az élre tudott törni, azaz a járvány miatti forgalomcsökkenése alacsonyabb volt a többi 

vizsgált országhoz képest (Skift, 2021). 

 

 

2. A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSRA 

Az egészségturizmus ernyőfogalom, melynek két nagy területe a wellness és a gyógyturizmus. 

A wellness turizmus egy olyan turisztikai tevékenység, amelynek célja az emberi élet fő 

területeinek javítása és egyensúlyi helyzetének megteremtése, beleértve a fizikai, mentális, 

érzelmi, hivatással kapcsolatos, szellemi és spirituális területeket. A wellness turista elsődleges 

motivációja, hogy olyan megelőző, proaktív, életmódjavító tevékenységekben vegyen részt, 

mint a fitnesz, az egészséges táplálkozás, a relaxáció, a kényeztető és a gyógyító kezelések. A 

gyógyturizmus a turisztikai tevékenység olyan fajtája, amely bizonyítékokon alapuló 

gyógyászati eljárásokat foglal magában (invazív és non-invazív eljárásokat egyaránt). Ez 

magában foglalhatja a diagnózist, a kezelést, a gyógyítást, a megelőzést és a rehabilitációt 

(Puczkó, 2018).  

A UNWTO adatai szerint 2019-ben a nemzetközi utazók 28%-a barátok és rokonok 

látogatása, vallási vagy egészségturisztikai céllal utazott (UNWTO, 2020). Figyelembe véve, 

hogy sok esetben az utazás célja nem az egészségi állapot megőrzése vagy javítása, de az utazás 

során jellemző, hogy a prevenció releváns szintjének megfelelő eljárást igénybe vesznek a 

vendégek, ez az arány lényegesen magasabb is lehet az egészségturizmus esetében. 
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Az egészségturizmus exponenciálisan növekvő ágazata a turizmusnak, a növekedést több 

tényező is generálja: 

 

 A városi léttel járó életmód fokozott stresszhelyzetet teremt. 

 Az egészségtelen életmód következtében kialakuló nem fertőző krónikus 

megbetegedések. 

 A fejlett országok elöregedő társadalma, a születéskor várható élettartam növekedése. 

 Az egészségügyre nehezedő nyomás miatt kialakuló kórházi várólisták. 

 A fapados légitársaságok térnyerése, mely lehetővé teszi az olcsó utazást akár távolabbi 

desztinációkba is. 

 A digitális technológia fejlődése az egészségügyi szférában. 

 

Az egészségturisztikai piac nagyságára vonatkozóan különböző források állnak a 

rendelkezésre, jelen tanulmányban az összehasonlíthatóság érdekében (járvány előtte is utáni 

mutatók) a Global Wellness Institute (GWI) adatait veszem figyelembe. 

A járvány előtt a globális wellness piac forgalma elérte a 4,5 billió dollárt, ebből a wellness 

turizmus 639 milliárd dollárral részesedett. A GWI által alkalmazott módszertan szerint a 

globális wellness piacot az alábbi területek alkotják: 

 

 Szépségápolás 

 Fizikai aktivitás 

 Wellness turizmus 

 Egészséges táplálkozás és testsúlycsökkentés 

 Preventív és személyre szabott egészségügyi ellátás és közegészségügy 

 Tradicionális és komplementer medicina 

 Mentális wellness 

 Wellness ingatlanpiac 

 Munkahelyi wellness 

 Termál- és ásványvíz forrásokra épülő fürdők 

 Spa központok 

2017 és 2019 között a globális wellness piac 6,6%-kal bővült, a wellness turizmus 8,1%-kal. A 

wellness piac területei közül a wellness ingatlanpiac bővült a legdinamikusabban: 23,2%-os 

növekedést regisztrált a GWI. A 3. ábra a wellness piac egyes területeinek a COVID-19 járvány 

előtti forgalmát mutatja.  
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3. ábra A globális wellness piac forgalma a koronavírus-járvány előtt2 

 

Forrás: Global Wellness Institute (2019) 

A koronavírus-járvány negatívan érintette a wellness piacot is. A korábbi 6,6%-os 

bővüléssel szemben 2020-ban az ágazat forgalma 11%-kal esett vissza. Az utazási 

korlátozások, a határzárak, az üzleti és iskolai bezárások, a kijárási korlátozások és a társadalmi 

távolságtartás komoly csapást mért az ágazatra. Mindemellett a globális szállítási láncok is 

sérültek, így a wellness ágazatban is kialakultak átmeneti vagy hosszabb időszakok, amikor 

egyes termékek nem voltak elérhetőek. A járvány miatti gazdasági visszaesés munkahelyek 

megszűnését, a fogyasztók bevételeinek csökkenését okozta, ami a kereslet visszaeséséhez 

vezetett, különösen az alacsonyabb jövedelmű országokban, ahol gyenge a szociális védőháló. 

Az ágazaton belül az egyes területeket eltérő módon sújtotta a járvány. Az utazási korlátozások, 

a fürdők és a sportközpontok lezárása miatt a legnagyobb veszteségeket a wellness turizmus, a 

fürdők és a fizikai aktivitással kapcsolatos szolgáltatások szenvedték el. Az egészséges 

táplálkozásra és a súlycsökkentésre, a mentális wellnessre és a magánegészségügyi ellátásra 

viszont többet költöttek a fogyasztók. A wellness piacra vonatkozó növekedési előrejelzést 

ágazati bontásban az 1. táblázat tartalmazza.  

1. táblázat: Növekedési előrejelzés a wellness piacon 

 

 Növekedés 

2020/2019 (%) 

Növekedési 

előrejelzés 

2025/2020 (%) 

Szépségápolás -13% 8% 

Fizikai aktivitás -15,5% 70% 

Wellness turizmus -39,5% 21% 

Egészséges táplálkozás és 

testsúlycsökkentés 

3,6% 5% 

Preventív és személyre 

szabott egészségügyi ellátás 

és közegészségügy 

4,5% 5% 

                                                           
2 Ágazattól függően az ábra 2017/2018/2019-es adatokat tartalmaz 



 

133 
 

Tradicionális és 

komplementer medicina 

-4,5% 7% 

Mentális wellness 7,2% 10% 

Wellness ingatlanpiac 22,1% 100% 

Munkahelyi wellness -7% 4% 

Termál- és ásványvíz források -38,9% 18% 

Spa központok -38,6% 17% 

Forrás: Saját szerkesztés a „The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID” 

alapján (GWI, 2021) 

A GWI előrejelzése szerint a wellness iparág forgalma 2025-ig elérheti a 7 billió dollárt. 

A növekedés mozgatórugóit jelentő szegmensek a középosztály, a senior korosztály és a nem 

fertőző krónikus megbetegedésben szenvedők. Ez alapjaiban nem tér el a járvány előtti 

helyzettől, viszont fontos változás, hogy a koronavírus-járvány kapcsán egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a fogyasztók a mentális jólétre, a munka és a magánélet egyensúlyára, a 

társadalmi igazságosságra, a környezeti fenntarthatóságra, az épített környezetre és a 

közegészségügyre. A leggyorsabban növekvő ágazatok a wellness turizmus, a termál- és 

ásványvízforrásokra épülő ágazat, a spa központok, a wellness ingatlanpiac és a fizikai 

aktivitással összefüggő területek. Ezek az ágazatok – az ingatlanpiac kivételével – a járvány 

vesztesi, de a jövő győztesei.  

A wellness turizmus 2017-2019 között évente 8%-kal nőtt (elérte a 720 milliárd dolláros 

forgalmat), majd 2020-ban a piac 39,5%-os visszaeséssel 436 milliárd dollárra zsugorodott, míg 

a wellness utazások száma 936 millióról 601 millióra esett vissza. A wellness turizmusra 

vonatkozóan a GWI 2025-ig dinamikus, 21%-os növekedést prognosztizál. 

A termál- és ásványvízforrásokra épülő ágazat az egyik leggyorsabban növekvő ágazat, 2017 

és 2019 között forgalma 56 milliárd dollárról 64 milliárd dollárra emelkedte. A járvány által 

súlyosan érintett piac forgalma 39%-kal esett vissza 2020-ban, így a piac 39 milliárd dollárra 

zsugorodott. Jelenleg 130 országban 35 099 termál- vagy ásványvízforrás üzemel. A visszaesés 

átmeneti, nagyon erős, 18%-os növekedés várható 2025-ig, több mint 140 új projekttel. 

A spa központok szintén a világjárvány vesztesei, de a jövő győztesei. 2017 és 2019 között a 

spa központok gyors, 8,7%-os bevételnövekedést produkáltak a járvány kitöréséig. A közel 166 

ezer spa forgalma elérte a 111 milliárd dollárt. A forgalomnövekedésben jelentős szerepet 

játszott, hogy a szállodai/üdülőhelyi spa központok száma dinamikusan nőtt, 2017-2019 között 

48 248-ról 60 873-ra. 2020-ban a spa központok forgalma 39%-kal csökkent, közel 6 ezer spa 

zárt be véglegesen. Az iparág azonban várhatóan gyorsan fellendül, a piac 2025-ig 17%-kal 

bővül, bevételei pedig megduplázódnak. 

A wellness ingatlanpiac a világjárvány és a jövő győztese is, az az ágazat, amely még 2020-ban 

is 22%-os bővülést tudott produkálni. A járvány miatti korlátozások és a home office miatti 

bezártság drámai erővel szembesítette a fogyasztókat azzal, hogy az épített környezetnek 

mekkora szerepe van a mentális és lelki egészségünkben. Ez érezhetően kihat a wellness 

ingatlanpiacra is, az előrejelzések szerint a piac 2020 és 2025 között megduplázódik (éves 

szinten 16%-os növekedéssel), forgalma eléri az 580 milliárd dollárt. 

Fizikai aktivitással kapcsolatos szolgáltatások és termékek piacán a forgalom 2018 és 2019 

között 5%-kal bővült, 2020-ban a forgalom 15,5%-kal esett vissza. A fitnesz alágazat 

(edzőtermek, stúdiók, órák) súlyos, 37%-os forgalomcsökkenést szenvedett el 2020-ban. A 

fogyasztói szokások drámaian változtak itt is, ám éppen ez lehet az ágazat hajtóereje. A digitális 

technológia terjedésének köszönhetően az ágazat forgalma akár meg is duplázódhat 2025-ig, 

738 milliárd dollárról 1,2 billió dollárra nőhet (GWI, 2021). 
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4. MEGVÁLTOZOTT FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg az életünket, ezzel együtt szignifikáns módon 

változtak az utazási szokások is. Míg a 2019. év rekorderedményt hozott a nemzetközi 

turizmusban, 2020-ban régen látott mélységbe zuhant vissza a nemzetközi turizmus. Nehéz 

megjósolni, hogy hosszútávon milyen változások várhatóak, hiszen még abban sem vagyunk 

biztosak, hogy életünk valaha is visszatérhet a korábbi megszokott kerékvágásába, vagy hozzá 

kell szoknunk a járványok ismétlődő hullámaihoz. Nem tartom megfelelő útnak a korábbi 

fejlődési modellhez való visszatérést, de kérdés, hogy képesek vagyunk-e egy fenntarthatóbb 

turizmus megteremtésére. 

A koronavírus egymás utáni hullámai országonként – de akár egyes országokon belül 

desztinációnként – eltérő korlátok elé állítják az utazókat. Az oltások valamennyire könnyítenek 

a helyzeten, de az eltérő mértékű átoltottság és a különböző típusú oltóanyagok elfogadottsága 

vagy éppen el nem fogadottsága miatt még nem hoztak rendszerszintű megoldást. A még 

Európai Uniós szinten is hiányzó egységes szabályozás és a rapid módon változó beutazási 

szabályok elbizonytalanítják a fogyasztókat, de a szolgáltatókat is. A járvány miatti 

korlátozások mellett azonban gátat szabhatnak az utazásoknak az egyes gazdasági ágazatok 

teljesítményének a visszaesése miatti elbocsájtások, a csökkenő jövedelmek. 

Az érem másik oldala, hogy az elmúlt évtizedekben az utazás demokratizálódott, az olcsó 

repülőjegyeknek köszönhetően tömegek engedhették meg maguknak az utazást, akár távoli 

desztinációkba is. A megszerzett kiváltságokról pedig nehéz lemondani. A karantén vagy a 

home office okozta bezártság is arra ösztönzi az embereket, hogy több időt töltsenek el 

természeti környezetben. 

A McKinsey&Company 2021 novemberében készített egy interjút Axel Heferrel, a Trivago 

ügyvezetőjével arról, hogy a foglalások alapján milyen változásokat észlelnek. A nyilatkozat 

legfontosabb megállapításai az alábbiak: 

 A turisták előnyben részesítik a belföldi vagy a szomszédos országokba történő 

utazásokat, tartózkodnak a távoli úticéloktól. A járvány újabb hulláma miatti 

korlátozások esetén belföldön vagy a szomszédos országokból könnyebben haza tudnak 

térni, nem fenyegeti őket az a veszély, hogy ott ragadnak a távolban. 

 A belföldi vagy közeli úticélok arra ösztönzik az utazókat, hogy az ismert attrakciók 

mellett újakat is felfedezzenek. Ehhez azonban olyan platformok szükségesek, ahol 

ezeket könnyen megtalálják. 

 Nemcsak a távolság, hanem a tartózkodási idő is rövidült. 

 A városlátogatásokkal szemben előnyben részesítik a tengerparti vagy más 

természetközeli desztinációkat. Nagyon lassan térnek vissza a turisták olyan, korábban 

népszerű városokba, mint London, Amszterdam, Berlin, New York, Chicago. 

 A járvány kitörésekor szerzett rossz tapasztalatok miatt az utazók nem szívesen fizetnek 

előleget a foglaláskor. Valójában az előleg a szolgáltatóknak is rizikófaktor lehet, hiszen 

a járvány kitörésekor sok esetben igen komoly összegeket kellett visszafizetni a 

meghiúsult utazások miatt (McKinsey&Company,2021) 

 

A biztonságra törekvés két dimenzióban is felerősödött a járvány kapcsán. Egyrészt az 

utazók kiemelt figyelmet fordítanak a desztinációk és a szolgáltatók higiéniai intézkedéseire a 
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vírusos megbetegedések megelőzésére. Másrészt a bizonytalan környezet miatt a foglalásoknál 

a maximális biztonságra törekednek. Ahogy ezt a Trivago utazási metakereső ügyvezetője is 

megerősítette, óvakodnak a szolgáltatóknak történő előlegfizetéstől, illetve megnőtt azoknak az 

utasoknak a száma, akik előnyben részesítik az utazási irodánál történő foglalást, mert 

biztonságosabbnak látják a befizetett összeg visszatérítését. 

A fogyasztói szokások az egészségturizmusban is változtak a járvány kitörését követően. Több 

tanulmány is megerősíti (McKinsey, 2021; Houlihan Lokey, 2021), hogy nőtt a fogyasztók 

egészségtudatossága, nagyobb figyelmet fordítanak a megelőzésre, az immunrendszer 

erősítésére. Különösen a Z (18-24 éves korosztály) és az Y-generáció (25-44 éves korosztály) 

esetében jellemző a korábbinál egészségtudatosabb magatartás. Ők jelenthetik az 

egészségturizmus, azon belül is a wellness új, dinamikusan növekvő fogyasztói szegmensét 

(Houlian Lokey, 2021). 

Az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett, de globális hálózattal rendelkező 

Wellness Tourism Association (WTA) 2021-ben készült felmérése azt vizsgálta, hogyan 

változtak a fogyasztói szokások a wellness utazások esetében a járvány kitörését követően. 

Hasonlóan az általános utazási trendekhez, a WTA felmérése is megerősítette, hogy a 

szolgáltatásokat igénybe vevők jóval kisebb távolságokat lesznek csak hajlandóak megtenni 

egy-egy wellnessélményért. A foglalásokkal az utolsó pillanatig várnak, ezzel is csökkentve 

annak a kockázatát, hogy egy újabb adminisztratív intézkedés miatt elmarad az utazásuk. A 

legfontosabb elvárás a wellness utazások esetében, hogy a szolgáltató természetközeli élményt 

biztosítson. Ezen kívül az alábbi tényezőket tartották a leglényegesebbnek a döntéshozatalkor. 

1. Covid-19 biztonság, azon belül: 

▪ Minősített „biztonságos hotel és wellness részleg”. 

▪ Tisztított víz a szálloda teljes területén. 

▪ A szobákban és a vendégterekben jól működő légszűrőrendszer. 

2. Természeti környezet, programok a szabadban, azon belül: 

▪ Fitnesz programok természeti környezetben. 

▪ Szolgáltatói környezet fenntartható és zöld gyakorlatokkal. 

3. Csend és csendes terek. 

Bár árérzékenyek a vendégek, de a megkérdezettek hajlandóak többet fizetni a biztonságos 

környezetért, mely alatt jelen esetben a járvány megelőzése érdekében tett intézkedéseket 

értették. A fentebb felsorolt tényezők mellett az utazási döntésben szerepet játszik az is, hogy 

mennyire rugalmasan kezelik a szolgáltatók a lemondási és a módosítási feltételeket. A 

válaszadók azt is fontosnak tartották, hogy egy adott desztináció milyen intézkedéseket hozott 

a járvány kapcsán. 

Új célcsoportok is megjelentek az egészségturisztikai piacon: 

 Házaspárok, akiknek a kapcsolatára erősen hatott a járvány. Az összezártság után 

romantikát, testi, lelki, szellemi megújulást keresnek. 

 Anyák, akik esetében még a megszokotthoz képest is fokozott terhelést jelentett a 

járvány miatt kialakult helyzet. 

 Az egészségügyi dolgozók, akiket egyébként is veszélyeztet a kiégés, de a koronavírus-

járvány még tovább növelte ennek az esélyét. 

 Home office „áldozatok”, akik testileg, lelkileg és szellemileg is megszenvedték a 

bezártságot és az izolációt (WTA, 2021). 
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5. ÚJRAÉRTELMEZETT FOGALMAK ÉS HÁLÓZATOSODÁS AZ 

EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN 

 

Az utazási szokások megváltozása mellett új vagy újraértelmezett fogalmakat is hozott a 

koronavírus-járvány: 

 A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után átértékelődött a biztonság fogalma a 

turizmusban. Közel két évtizeden keresztül a biztonságos desztinációk körébe azokat az 

úticélokat soroltuk, ahol nem vagy kis mértékben volt terrorfenyegetettség. A 

világjárvány kitörésével az utazásra nem javasolt vagy fokozott kockázatot rejtő 

országok, térségek már nem a terrorfenyegetés, hanem a koronavírus miatt kerültek 

vagy kerülnek az említett kategóriákba. 

 Az egészségturizmus (Health Tourism) fogalma mellett fókuszba került a turista 

egészsége is (Tourist Health), mely új értelmezést nyert a járvány terjedésének 

megakadályozására tett intézkedésekkel. 

 Megtanultuk a vakcinaturizmus fogalmát, mely az orvosi turizmus új területe lehet. 

Motivációja - akárcsak az orvosi turizmus esetében – az egészségügyi ellátáshoz való 

gyorsabb hozzájutás, vagy éppen a küldőterületen hiányzó szolgáltatás elérése egy 

másik országban. 

 Új piaci szegmens a home office áldozat, akik a fizikai wellness mellett mentális 

egészségük helyreállításához is segítséget várnak. 

 Megjelent a Poszt-Covid-szindróma fogalma, amely világszerte emberek millióit érinti, 

és olyan tünetekkel jár, mint a levertség, álmatlanság, fejfájás, izomfájdalom, 

koncentrálási zavar, memóriavesztés, depresszió. 

 A digitalizáció elemi erővel tört be az egészségturizmusba is. A telemedicina, az online 

konzultáció, a távfitnesz korábban is létezett, de a járvány miatt óriási teret nyertek. Az 

X és Y-generációk mint növekvő piaci szegmensek szintén arra ösztönzik a 

szolgáltatókat, hogy megfeleljenek ezeknek a korosztályoknak, akiknél az online 

vásárlás és a foglalás prioritást élvez. 

 A járvány új kihívás elé állítja a munkáltatókat is az egészségturizmusban. Nemcsak a 

szakképzett munkaerő hiánya miatt, de a meglévő munkatársak is fokozott figyelmet 

igényelnek. Felértékelődött a személyzet biztonsága és a mentális egészsége, az új 

kihívások miatt (digitalizáció, új fogyasztói szegmensek) folyamatos képzésre és 

támogatásra van szükségük. 

Véleményem szerint az új és újraértelmezett fogalmak mellett az egészségturizmus mint 

ernyőfogalom is bővült új területekkel, illetve az egyes területek közötti határok egyre 

inkább elmosódnak. Az új területeket a már meglévő rendszerbe illesztve a 4. ábra mutatja. 

A korábban markánsan elkülönülő wellness és medical turizmus egyre nagyobb területen 

fedi át egymást, ami a két említett terület találkozási pontja, a medical wellness 

erősödéséhez vezethet.  
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4. ábra Az egészségturizmus típusai új területekkel kiegészítve 

 

Forrás: Saját szerkesztés Smith-Puczkó (2010) alapján 

 

Nem újkeletű jelenség a turizmus és az egészségügy együttműködése, az 1970-es évek óta az 

egészségügy egyre több fogalmat vesz át a wellnessből. Bár két – látszólag – szöges ellentétet 

képviselő területről van szó, de mindkét esetben azonos a végső cél: az egészség. A két ágazat 

összehasonlítását a 2. táblázat foglalja össze.  

 

2. táblázat: Az egészségügy és a wellness összehasonlítása 

Egészségügy Wellness 

Problémaorientált Nem problémára fókuszál 

Negatív dologra fókuszál Pozitív dologra fókuszál 

Biológiai szervekben gondolkodik Holisztikus szemléletű 

A betegség megelőzésére törekszik  Az egészség megőrzése 

Tüneti kezelés Kiváltó okok kezelése 

Gyógyszerek többnyire kémiai 

összetevőkből állnak 

Gyógynövényekre épít 

A diéta a gyógyítási folyamat része A táplálkozás az életmód része 

A betegségeket külső okokra vezeti vissza A betegségeket belső okokra vezeti vissza 

A kezelés a külső kontrollra épül A kezelés a belső kontrollra és a 

felelősségvállalásra épül 

A félelem a motivációs erő A jóllét a motivációs erő 

Nincs jelen a spiritualitás Jelen lehet a spiritualitás 

Mennyiségre koncentrál Minőségre koncentrál 
Forrás: Saját szerkesztés Armentrout G.: A comparison of the medical wellness model and the 

wellness model: The importance of knowing the difference (1993) alapján 
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A két eltérő ágazatot (egészségügy, turizmus) sikeresen egyesítő terület a medical 

wellness. Az egészségturizmusnak ez az a típusa, amely lehetőség arra, hogy orvosi 

asszisztencia mellett, irányított formában tegyünk az egészségünkért (Spatrendonline, 2014.) 

Véleményem szerint a koronavírus-járvány gyorsíthatja a két terület közötti együttműködést. 

Több alapbetegség is van, ami növeli a Covid-19 súlyosságát – ilyen az elhízás, a 

cukorbetegség, a magas vérnyomás. Megfelelő életmód mellett ezen a civilizációs betegségek 

kialakulásának a kockázata csökkenthető, illetve a már meglévő megbetegedések esetében a 

beteg állapota javítható. A medical wellness éppen erre adhat megoldást, ahol minden esetben 

orvosi közreműködéssel kerül kialakításra a személyre szabott egészségmegőrző program. 

 Jó gyakorlatokra már most vannak példák hazai és nemzetközi szinten is. Az 

International Wellness Institute a járvány tapasztalatai alapján dolgozta ki és indította el a 

Medical Fitness Szakértő képzést. A képzés célja felkészíteni a fitnesz szakembereket arra, 

hogy az egészségfejlesztési referenciahálózat részeként, a csapat megbecsült szakértő tagjaként, 

orvos, gyógytornász, dietetikus irányításával képesek legyenek közreműködni a speciális 

populációba tartozó kliensek egészségfejlesztési és fittségi céljainak megvalósításában. 

Másrészt átfogó, integrált szemléletet adni az egészségügyi területen dolgozók számára a 

fittségi edzésprogram tervezés elméleti és gyakorlati hátteréről (IWI, 2021). 

Egyre több gyógyhelyen érhetőek a természetes gyógytényezőkre épülő, koronavírus-

fertőzés utáni rehabilitációs programok. Elsőként az oroszországi szanatóriumokban kínáltak 

poszt-covid rehabilitációs kúracsomagokat. A gyógykúra orvosi vizsgálattal kezdődik, ahol 

laboratóriumi diagnosztikai és légzésfunkciós vizsgálatokat végeznek, felmérik a vér 

oxigéntelítettségét, illetve a szív- és érrendszer állapotát. A szanatóriumban elvégzett 

vizsgálatokon kívül az orvos átnézi a beteg zárójelentéseit is. A rehabilitációs programot a 

szanatórium orvosa az említett vizsgálatok és dokumentumok alapján, minden esetben 

személyre szabva állítja össze. A legfontosabb cél az immunerősítés, a légzőszervi 

rehabilitáció, az energiaszint növelése, a betegség miatt kialakult pszichés problémák kezelése, 

az esetlegesen rosszabbodott krónikus megbetegedések esetében az állapotjavítás. A kúra során 

jellemzően fizioterápiás kezeléseket (elektroterápia, lézerterápia, mágnesterápia), 

gyógymasszázst, a légzés könnyítésére inhalációt, oxigénterápiát és sóterápiát alkalmaznak. A 

gyógyvizet fürdő- és ivókúra formájában is alkalmazzák. A koronavírus által okozott 

tüdőgyulladás után a legtöbb beteg esetében a visszamaradó légszomj miatt csökken a fizikai 

aktivitás. Ez hosszabb távon elhízáshoz vezethet, amely további krónikus betegségek forrása 

lehet, így rendkívül fontos ennek a problémának is a kezelése a szanatóriumi rehabilitáció 

keretében. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítanak a tartózkodás során az aktív mozgásra akár 

a szabadban, akár gyógytorna formájában (Szegedi, 2021). 

A finn szaunakultúra 2021-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára. Ez 

reményt ad arra, hogy a finn szauna egészségügyi hatásai is szélesebb körben lesznek ismertek. 

Finnországban és Németországban több évtizede kutatják a szaunázás egészségügyi hatásait. A 

finn szauna a közérzetjavító hatása mellett például csökkenti a szívbetegségek és a demencia 

kockázatát (Harju, 2020). Hozzájárul a jobb életminőséghez, de támogatja az alvást is. Ez 

utóbbi szintén fontos lehet, hiszen a járvány miatt az alvásminőségünk is jelentősen romlott. 

A shinrin-yoku (erdőfürdő) az 1980-as években lett népszerű Japánban. Tomohide 

Akijama, a japán erdészeti ügynökség igazgatója, a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére 

alkotta meg az erdőfürdőzés gyakorlatát. Számos kutatás bizonyítja, hogy az erdőfürdőzés 

csökkenti a stresszhormonszintet (Németh, 2021). A járvány miatti bezártság miatt hazánkban 

is egyre népszerűbb az erdőfürdőzés, egyre több helyen képzett instruktorok vezetik a sétákat. 
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A példákat lehetne még sorolni. Két dolog azonban biztos. Ahogy arra a UNWTO vezetősége 

is felhívta a figyelmet, a turizmus felelősségteljes újraindításához a négy kulcsszó: 

fenntarthatóság, innováció, együttműködés és szolidaritás (UNWTO, 2020). Ez az egészségügy 

és a turizmus esetében is helytálló megállapítás, ezek nélkül nem jöhet létre egy olyan 

együttműködés, ami hatékonyan hozzájárulhat a testi, lelki és szellemi jóllét egyensúlyának 

helyreállításához, az egészségi állapot megőrzéséhez és javításához. Másrészt a két eltérő 

terület harmonizálásához elengedhetetlenül szükségesek azok a tudományos kutatások, melyek 

a komplementer medicina körébe tartozó eljárások hatékonyságát bizonyítják. 

Magyarország egészségturisztikai adottságai nemzetközi szinten is versenyképesek, de 

számolnunk kell azzal a veszéllyel, hogy a gyógyhelyeinknek erős a függőségünk a külföldi 

vendégektől. A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett, hazánk egészségturisztikai kínálatát 

is újra kell gondolni és pozícionálni, új piacokat és új piaci szegmenseket kell megszólítani. 

Egészségturisztikai adottságaink és a határainkon túl is elismert magyar orvostudomány 

együttesen képesek versenyképes medical wellness kínálat megalkotására. 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A koronavírus-járvány a gazdaság minden ágazatát érintette. A turizmus azon ágazatok egyike, 

amelyekre a Covid-19 a legnagyobb csapást mérte. Ugyanakkor a világjárvány rávilágított az 

egészséges életmód, a megelőzés fontosságára, további együttműködési lehetőségeket nyitott 

meg a turizmus és az egészségügy között. A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg az 

életünket, ezzel együtt szignifikáns módon változtak az utazási szokások is. Új célcsoportok 

jelentek meg az egészségturisztikai piacon, melyek az eddigiektől eltérő kommunikációt és 

kínálatot várnak a szolgáltatóktól. Az új és újraértelmezett fogalmak mellett az 

egészségturizmus mint ernyőfogalom is bővült új területekkel, illetve az egyes területek közötti 

határok egyre inkább elmosódnak. A korábban markánsan elkülönülő wellness és medical 

turizmus egyre nagyobb területen fedi át egymást, ami a két említett terület találkozási pontja, 

a medical wellness erősödéséhez vezethet. Ahhoz, hogy hazánk sikeresen jelenjen meg az 

átalakuló egészségturisztikai piacon, törekednie kell versenyképes medical wellness kínálat 

kialakításra a turizmus felelősségteljes újraindításához elengedhetetlen négy kulcsszó 

figyelembe vételével: fenntarthatóság, innováció, együttműködés és szolidaritás. 
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Változó fürdővilág II. 

 

The changing world of spas II. 

 

 

Szőke Tünde Mónika1 
 

 
Absztrakt 

 

A tanulmány célja a hazai fürdők változó helyzetének vizsgálata, folytatva az egy évvel ezelőtti kutatást.  

A vizsgálat tárgya a fürdők és a minősített gyógyhelyek tekintetében a COVID-19 hatása a rendelkezésre 

álló KSH adatok alapján. A 2020. márciusától a vírus első 3 hullámában bekövetkező bezárások hatásait 

a vendégszám, a bevétel, illetve a munkaerő tekintetében megismételt kérdőíves kutatás támasztja alá a 

fürdők esetében, regionális és országos érdekvédelmi szervezetek bevonásával.  

A tanulmányban megtörténik a Magyar Fürdőszövetség által 2020. áprilisban megfogalmazott 

Fürdővédelmi Akcióterv és az azóta bekövetkezett kormányzati lépések újbóli összevetése, az 

eredmények bemutatása. 

 

Kulcsszavak: COVID-19, fürdők, egészségturizmus, Fürdővédelmi Akcióterv 

 

 

Abstract 

 

The aim of the study is to examine the changing situation of domestic spas, continuing the research 

carried out a year ago.  

The subject of the study is the impact of COVID-19 on spas and qualified spas, based on available data 

from the KSH. The impact of the closures in the first 3 waves of the virus from March 2020 onwards 

will be confirmed by a repeated questionnaire survey of spas in terms of number of guests, revenue and 

workforce, involving regional and national stakeholders.  

In the study, the Action Plan for the Protection of Bathing Spaces formulated by the Hungarian Bathing 

Association in April 2020 and the governmental steps taken since then will be compared again and the 

results presented. 

 

Keywords: COVID-19, Spas, Health Tourism, Spa Action Plan 
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BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt két évtized fejlesztései után 2020-ra egy újabb világválsággal kellett szembesülnie 

fürdőknek: pandémia a koronavírus miatt. 

A Magyar Fürdőszövetség és a Dél-Alföldi Termálklaszter/Dél-Alföldi Termálfürdők 

Egyesülete segítségével két, nem reprezentatív kutatást végeztem 2020. decemberében és 2021. 

novemberében a fürdők körében, mely megerősítette a fürdőszövetségi eredményeket, és 

tovább vizsgálva mutatja 2021 valószínűsíthető eredményeit.  

Előzetes adatok érhetőek el a Központi Statisztikai Hivatal honlapján a fürdők eredményeiről a 

2020-as évről.  

A gyógyhely minősítéssel rendelkező települések (38 db) és a kereskedelmi szálláshelyek 

(beleértve a gyógyszállodák) vendégforgalmi adatai 2020. évre teljes egészében, 2021. évre az 

első 10 hónapra állnak rendelkezésre, ezek elemzése történik jelen tanulmányban. 

 

1. RÖVID HELYZETELEMZÉS 
 

A tanulmány első részében bemutattam az elmúlt 20 év legfontosabb, egészségturizmushoz 

kapcsolódó eredményeit, adatait, így ez most nem része a tanulmánynak. Vizsgálom tovább a 

koronavírus hatásait mind a gyógyszállodák, mind a fürdők, mind a mostmár 39 gyógyhely 

esetében, hiszen 2021-ben gyógyhely lett Tamási Gyógyfürdő területe. 2021. november elején 

azonban tűzeset miatt bezárták a Gyógyfürdőt.  

 

A KSH 2010-től teszi nyilvánossá a fürdők adatait, az adatgyűjtést már az előtte lévő 

években megkezdte (1. táblázat).  

 

5. táblázat: A fürdők legfontosabb adatai (2010-2020) 

 
Forrás: Saját szerkesztés a (KSH, 2021) adatai alapján 

 

A koronavírus miatti bezárásoknak következtében a 2020-as év adatai egyrészt hiányosak, 

másrészt elszomorítóak. A fürdők 2020-ban elveszítették a vendégkörük 54,47%-át, és a 

bevételük 48,69%-át.  

Az elmúlt két évben (2020-2021) összesen 9 hónapot tartottak zárva a fürdők.  

 

Koronavírus további hatásai 

 

A 2020-ban hazánkban is megjelent Covid19 vírus hatására az első hullámban márciusban, a 

másodikban novemberben bezárásra kényszerültek a szállodák (csak üzleti vendéget 

fogadhatnak), a vendéglátóhelyek (kiszállítás működik) és a fürdők is.  

év
Területi 

egység szintje

állandóan 

üzemelő

idény- 

szerűen 

üzemelő

összesen összesen 
ebből: OEP 

támogatott

2010 ország 260 130 390 518 753 396 690 29 489 2 777 33 004

2011 ország 300 162 462 563 859 420 945 32 023 2 309 38 255

2012 ország 390 196 586 783 432 530 759 35 439 2 607 79 565

2013 ország 394 190 584 864 703 584 522 38 394 2 454 90 850

2014 ország 386 175 561 887 605 589 945 37 911 2 770 126 651

2015 ország 386 164 550 886 773 591 545 40 241 2 371 144 382

2016 ország 397 167 564 880 273 596 876 41 096 2 332 155 951

2017 ország 380 149 529 860 803 587 686 41 363 2 186 173 437

2018 ország 371 138 509 854 670 583 307 41 777 2 254 179 790

2019 ország 348 125 473 867 262 580 999 42 051 2 119 182 138

2020 (előzetes adatok) ország 324 97 421 792 070 532 478 19 147 1 016 93 461

A fürdők 

árbevétele, 

millió Ft

Fürdők adatai Fürdők jellegük szerint
A fürdők  

napi leg- 

nagyobb 

befogadó- 

képessége, 

A 

medencék 

vízfelülete, 

m2

A fürdők 

személyforgalma, ezer 



 

144 
 

Az eddigi koronavírus hullámok: 

• 1. hullám (2020. március 4-től június 18-ig) – kötelező hőmérés a vendégeknek, 

vendégnyilatkozatok tétele az egészségügyi állapotról, majd zárás: 2021.03.17-2021-

06.12). 

• 2. hullám (2020. augusztus – 2021.február) – fürdők zárva 2020. november 11.- május 

1. között. 

• 3. hullám (2021. febr. – 2021. június) – gyógyászat működhet, de újranyitás: május 1. 

szükséges védettségi igazolvány felmutatása, majd 5 millió beoltottnál ez a 

kötelezettség megszűnt (2021. máj. 23). 

• 4. hullám (2021. nov. – napjainkig.) 

Korlátozások jelenleg sem a szállodák, sem a fürdők esetében külön nincsenek, azokat a 

szabályokat kell betartani, amelyek általánosan érvényben vannak, 2021. november 20-tól, mint 

a zárt terekben a maszkhasználat, a vendéglátóterekben csak a személyzet számára, 500 főnél 

nagyobb rendezvények esetében védettségi igazolvány, valamint látogatási tilalom a 

kórházakban. (Koronavirus.gov.hu, 2022) 

 

A koronavírus hatásait vizsgálva a gyógyszállodák esetében 2020-ban – a hiányos 

adatszolgáltatás figyelembevétele mellett – az előző év azonos időszakához képest a vendégek 

száma 51%-kal, a teljes évben 55%-kal csökkent (2. táblázat).  

 

6. táblázat: Gyógyszállodák vendég számai (2019-2021 (jan-okt.)) 

 
Forrás: Saját szerkesztés (KSH, 2022) és (KSH, 2022) adatok alapján 

KSH megjegyzés: A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 

2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült. Az országos összesen adatok eltérnek a 

havi adatok összegétől 2020-ban. 2021-ben októberig állnak rendelkezésre adatok. 

 

2021-ben az előző évhez képest októberig mindössze 9%-os, 2019-es év azonos időszakához 

képest viszont 55%-os a csökkenés, az éves összesen adat még nem számítható (3. táblázat).  

A minősített gyógyszállodák száma jelenleg 42 (Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztálya, 2021). 

 

2 019     2 020     2 021     

Január 57 676   65 088   13% 0% 0%

Február 63 215   65 976   4% 0% 0%

Március 65 303   0% 0% 0%

Április 65 041   0% 0% 0%

Május 64 019   20 785   0% 0% -68%

Június 63 372   16 411   38 256   -74% 133% -40%

Július 79 366   52 561   61 359   -34% 17% -23%

Augusztus 84 945   69 204   70 965   -19% 3% -16%

Szeptember 63 387   31 890   54 448   -50% 71% -14%

Október 77 428   33 700   59 747   -56% 77% -23%

November 73 034   0% 0% 0%

December 65 897   0% 0% 0%

Összesen azonos időszak683 752 334 830 305 560 -51% -9% -55%

Összesen 822 683 367 395 -55%

Gyógyszállodák 

adatai

 Változás 

2021/2019(%) 

 Változás 

2021/2020(%) 

 Változás 

2020/2019 (%) 

Vendég (fő)
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7. táblázat: Gyógyszállodák vendégéjszaka számai (2019-2021 (jan-okt.)) 

 

Forrás: Saját szerkesztés (KSH, 2022) és (KSH, 2022) adatok alapján 

KSH megjegyzés: A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 

2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült. Az országos összesen adatok eltérnek a 

havi adatok összegétől 2020-ban. 2021-ben októberig állnak rendelkezésre adatok. 

 

A vendégéjszakák száma 2020 első 10 hónapjában az előző év azonos időszakához képest 

56%-kal, a teljes évben 58%-kal csökkent. 2021-ben az első 10 hónapban mindössze 3%-kal 

voltak kevesebben, mint 2020-ban, de 57%-os a csökkenés 2019 azonos időszakához képes. 

Ezek elsődlegesen a külföldi vendégek drasztikus csökkenésének köszönhetőek. A vírus 

előtti évekről elmondható volt, hogy közel azonos bel- és külföld vendég fordult meg a 

gyógyszállodákban, de a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje több, mint egy nappal 

meghaladta a belföldiekét. Ennek, és a bezárás hónapjainak a hatásait mutatják ezek a számok.  

 

Azért, hogy egészségturizmus szempontjából még szembetűnőbb legyen a koronavírus 

hatása, a minősített gyógyhelyek kereskedelmi szálláshelyeinek főbb adatait összegyűjtve az 

alábbi táblázatok mutatják az elmúlt három év azonos időszakát (január-október), és a teljes 

évet is. 2021-ben Tamási megkapta a gyógyhely minősítést, így az adataival bővültek a 

táblázatok az egy évvel ezelőtti elemzéshez képest.  

 

2020-ban 45%-kal kevesebb vendég volt a gyógyhelyeken, mint 2019-ben. 2021 további 

csökkenést hozott, egyelőre biztosan csak az első 10 hónapra, -14%-ot az előző évhez képest 

és 47%-ot 2019 azonos időszakához képest (4. táblázat). 

Az év utolsó két hónapjának adatai még nem állnak rendelkezésre. Az már biztosan látszik, 

hogy a gyógyhelyeken nagyobb mértékű a csökkenés az előző évhez képest, mint az országos 

átlag, de kisebb 2019-hez képest. 

 

 

 

 

2 019        2 020        2 021        

 Január 172 217    188 723    10% 0% 0%

 Február 178 401    184 883    4% 0% 0%

 Március 195 272    0% 0% 0%

 Április 208 818    0% 0% 0%

 Május 218 008    64 467      0% 0% -70%

 Június 219 735    41 803      110 057    -81% 163% -50%

 Július 287 951    167 332    202 773    -42% 21% -30%

 Augusztus 311 549    228 609    240 906    -27% 5% -23%

 Szeptember 222 378    91 179      173 542    -59% 90% -22%

 Október 236 576    93 060      177 617    -61% 91% -25%

 November 214 350    0% 0% 0%

 December 183 037    0% 0% 0%

 Összesen azonos 

időszak 2 250 905 995 589    969 362    -56% -3% -57%

 Összesen 2 648 292 1 101 968 -58%

 Változás 

2021/2020(%) 

 Változás 

2021/2019(%) 

 Gyógyszállodák 

adatai 

Vendégéjszaka (éj)  Változás 

2020/2019 (%) 
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8. táblázat: 38 minősített gyógyhely vendégszámainak összegzése az országos adatokhoz 

viszonyítva (2019-2021) 

 
Forrás: Saját szerkesztés KSH 2021-2022 adatok alapján 

KSH megjegyzés: A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 

2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült.  

A települési adatok településenként a (KSH, 2022) adatai alapján kerültek felhasználásra és összegzésre. 

 

2020-ban 47%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a vendégek a gyógyhelyeken, mint 

2019-ben. 2021 további csökkenést hozott, egyelőre biztosan csak az első 10 hónapra, 9%-ot. 

Az már látszik, hogy a gyógyhelyeken az országos adatoknál nagyobb mértékű a csökkenés az 

előző évhez, de kisebb, mint 2019-hez képest (5. táblázat).  

 

9. táblázat: 38 minősített gyógyhely vendégéjszaka számainak összegzése az országos 

adatokhoz viszonyítva (2019-2021) 

 

Forrás: Saját szerkesztés KSH 2021-2022 adatok alapján 

KSH megjegyzés: A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 

2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült.  

A települési adatok településenként a (KSH, 2022) adatai alapján kerültek felhasználásra és összegzésre. 

 

2021. első 10 hónapja rosszabb volt, mint az egy évvel korábbi azonos időszak, bár itt 

mindössze 4 hónapot (január-április) voltak zárva a szállodák, és a belföldi kereslet élénkült. A 

gyógyhelyeink, különösen a nagy múlttal és nagy kapacitásokkal rendelkező gyógyhelyek 

számára a külföldi vendégek „elvesztése” nagy visszaesést hozott. Két olyan település van 

(Mátraderecske és Tapolca), ahol az idei havi adatok nem állnak rendelkezésre, mert kevesebb, 

mint 3 ház működik/szolgáltat adatot a településen.  

 

Míg 2019-ben a 39 minősített gyógyhely (38 településen) a vendégek 25%-át és a 

vendégéjszakák 29%-át fogadta, addig 2020-ban ez a két adat rendre 33 és 35%-ra nőtt, azaz a 

vendégek a vírus időszakában szívesen választottak gyógyhelyet pihenésük helyszínéül.  

2021. első 10 hónapjában azonban csak 28 és 34%-ot teljesítettek az országos adatokból.  

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

Változás Változás Változás

2020/2019 2021/2020 2021/2020

38 gyógyhely település mindösszesen azonos időszak (jan-okt) 2 766 220 1 699 878 1 456 981 -39% -14% -47%

38 gyógyhely település mindösszesen teljes év 3 197 953 1 752 917 n.a. -45% n.a. n.a.

Ország összesen azonos időszak összesen (jan-okt) 11 102 527 5 210 086 4 831 076 -53% -7% -56%

Ország összesen teljes év összesen 12 920 247 5 377 940 n.a. -58% -10% n.a.

38 település teljesítmény az országos adatokhoz viszonyítva (jan-okt) 25% 33% 30% - - -

38 település teljesítmény az országos adatokhoz viszonyítva (év összesen 25% 33% n.a. - - -

Vendég (fő)

Kereskedelmi szálláshelyek adatai 2019 2020 2021

Megnevezés

Változás Változás Változás

2020/2019 2021/2020 2021/2019

38 gyógyhely település mindösszesen azonos időszak (jan-okt) 7 995 213 4 717 105 4 301 361 -41% -9% -46%

38 gyógyhely település mindösszesen teljes év 9 109 218 4 859 742 n.a. -47% n.a. n.a.

Ország összesen azonos időszak összesen (jan-okt) 27 423 584 13 207 252 12 802 146 -52% -3% -53%

Ország összesen teljes év összesen 31 537 856 13 689 659 n.a. -57% -6% n.a.

38 település teljesítmény az országos adatokhoz viszonyítva (jan-okt) 29% 36% 34%  - - - 

38 település teljesítmény az országos adatokhoz viszonyítva (év összesen) 29% 35% n.a.  -  -  -

Vendégéjszaka (éj)

Kereskedelmi szálláshelyek adatai 2019 2020 2021
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10. táblázat: 38 minősített gyógyhelyen az átlagos tartózkodási idő (2019-2021), éj 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés KSH 2021 adatok alapján 

KSH megjegyzés: A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 

2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült.  

A települési adatok településenként a (KSH, 2022) adatai alapján kerültek felhasználásra és összegzésre. 

 

Érdekesség, hogy 2021-ben a belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje nőtt. A 6. táblázat 

a megszokott képet mutatja, a gyógyhelyeken magasabb az átlagos tartózkodási idő, mint az 

országos átlag (~2,5 nap), a külföldi vendégek jóval több időt töltenek el itt, kiugró értéket 

mutat Hévíz, Gyöngyös, Cserkeszőlő, Komárom 5 éjszaka feletti értékkel. Belföldi vendégek 

esetében 3 településen volt csökkenés, 4 településen stagnált, 31 településen nőtt az átlagos 

tartózkodási idő. Ez utóbbi nem jellemző „békeidőben”, az elmúlt húsz év trendje a csökkenés 

volt.  

 

A fürdők védelme  

 

A Fürdőszövetség 2020. április 20-án nyilvánosságra a Fürdővédelmi Akciótervet. A főbb 

pontjai a szakma megmentéséért illeszkedtek a Kormány április 7-én bejelentett 

Gazdaságvédelmi Akciótervéhez. 

A Fürdőszövetség szeptember végén újra kérte a kormánytól 2021 nyaráig egy 35 milliárd 

forint értékű likviditási alap létrehozását a fürdők megmentése érdekében (Turizmus.com, 

2020.), erre 2021-ben nem került sor. 

2021. februárjában a Magyar Fürdőszövetség Fürdő Újraindítási Akciótervet küldött az a 

szaktárcákhoz, érdekképviseleti szervekhez, melyhez 14 pontot fogalmazták meg az újranyitás 

kapcsán. (Turizmus.com, 2021) 

2021. májusában megjelent a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Turizmus 2.0, 

benne az Egészségturizmusra vonatkozó szakstratégiával.  

2021. novemberéig be kellett a fürdőknek regisztrálni az NTAK (Nemzeti Turisztikai 

Adatkezelő) rendszerbe, 2022. július elsejétől kötelező az adatszolgáltatás (Szebeni, 2021.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos tartózkodási idő (38 gyógyhely település) 2019 2020 2021

Összes vendég (jan-okt) 2,9 2,8 3

Összes vendég 2,8 2,8 3

Külföldi vendég (jan-okt) 3,7 3,6 3,7

Külföldi vendég 3,7 3,6 3,7

Belföldi vendég (jan-okt) 2,6 2,6 2,8

Belföldi vendég 2,5 2,6 2,8
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2. EMPIRIKUS KUTATÁS A HAZAI GYÓGYFÜRDŐK KÖRÉBEN  
 

A fürdők jelenlegi helyzetének felméréséhez egy standardizált kérdőíves kutatás zajlott a hazai 

fürdők körében. A kutatás célja felmérni fürdők helyzetét a 2020-as, majd a 2021-es évben, a 

már látható forgalmi, bevételi és költség adatok szempontjából, valamint a fürdővezetők 

megítélést a jelenlegi helyzetről, és várakozásaikat. 

A terjedelmi korlátok miatt nem a teljes kutatást tartalmazza a tanulmány. 
 

2.1 KUTATÁS MÓDSZERTANA  

 

A kérdőívet mindkét évben a Magyar Fürdőszövetségen keresztül a teljes tagság, valamint a 

Dél-alföldi Termálklaszter teljes tagsága elektronikus levélben megkapta, ennek köszönhető, 

hogy mindkét évben a kitöltők nagy része dél-alföldi, így a minta nem reprezentatív, és a Dél-

Alföld felülreprezentált.  

A minta teljes nagysága a Fürdőszövetség aktuális tagsága, azaz 110/101 fürdő vagy 

fürdővel is rendelkező szálloda. A kitöltésre online 2020. december 16 és 30 és 2021. október 

25 és november 5 között volt lehetőség.  A tagságból 2020-ban mindössze 20 fürdő (18%), 

2021-ben 31 fürdő (30,69%) válaszolt a kérdésekre. A kérdőív 2020-ban 19, 2021-ben 21 

kérdést tartalmazott.  

 

Kérdéscsoportok a kérdőívben: 

 Fürdő azonosítás (elhelyezkedés, minősítések, tulajdonos), 

 Szakmai kérdések: 

o humán erőforrás kérdései, 

o látogatottság, bevételek, kiadások, 

o Fürdővédelmi Akcióterv, kormányzati lépések, 

o beruházások, 

o várakozások,  

o hazai fürdőhelyzet értékelése. 

 

A kutatáshoz az alábbi hipotézisek kerültek felállításra: 

H1. A hazai fürdőszakmát is alapjaiban megrázó egészségügyi válság kezelésére a fürdők 

nem voltak felkészülve. A fürdők látogatottsága nagyobb mértékben csökkent, mint a minősített 

gyógyhelyek vendégéjszaka csökkenésének aránya.  

H2. A koronavírus miatti elbocsátások hatására a 2020-as majd a 2021-es nyári szezonban 

nehézséget okozott képzett szakemberek felvétele.  

H3. A fürdővezetők prognózisa szerint 2022-ig biztosan elhúzódik a válság előtti állapotok 

visszaállása. 

A kutatás eredményeinek feldolgozása statisztikai függvények alkalmazásával (átlag, 

szórás), valamint viszonyszámok alkalmazásával történt. 

 

A kérdőívet 2020-ban 20 fürdő vezetője töltötte ki, régiók szerint a megoszlás: Dél-Alföld 

60%, Észak-Alföld 15%, Nyugat-Dunántúl 10%, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és 

Észak-Magyarország 5-5%.  

A minősített gyógyhelyek száma 10, ebből dél-alföldi 4, észak-alföldi 3, nyugat-dunántúli 2 

és észak-magyarországi 1. A 37 minősített gyógyhely településnek ez a 27%-a.  
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A válaszadók 75%-a gyógyfürdőt működtett, 20% a termálfürdők és 5% a strandok aránya, 

tulajdonosi megoszlás: 85% csak helyi önkormányzat, 5-5% helyi önkormányzat és állam vagy 

magántulajdon, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 

 

A kérdőívet 2021-ben 31 fürdő vezetője töltötte ki, régiók szerint a megoszlás: Dél-Alföld 

38,71%, Észak-Alföld 29,03%, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl 6,45% Közép-

Magyarország és Észak-Magyarország 9,68%.  

A minősített gyógyhelyek száma 15, ebből dél-alföldi 6, észak-alföldi 6, nyugat-dunántúli 2 

és észak-magyarországi 1. A 38 minősített gyógyhely településnek ez a 39,47%-a.  

A válaszadók 61,29%-a gyógyfürdőt működtett, 19% a termálfürdők, 3,22 az élményfürdő és 

az uszoda, és 13% a strandok aránya.  

Tulajdonosi megoszlás:90% csak helyi önkormányzat, 3,22%-3,22% helyi önkormányzat és 

állam vagy magántulajdon, valamint állami tulajdon. 

 

2.2 KUTATÁS EREDMÉNYEI  

 

Humán erőforrás 
 

Mindkét évben elmondható, hogy nagyobb arányban (58-60%) a közepes méretű fürdők vettek 

rész a kutatásban. 

 

2020-ban a válaszadó fürdők (n=20) többségében egyik hullámban sem volt 

létszámleépítés (a válaszoló fürdők közel 80%-ban). 10-20%-os létszámleépítés a négy 

hullámban 17 esetben történt, 12 fürdő volt érintve benne, 2 fürdőnél mind a négy hullámban 

kellett alkalmazottakat elbocsátani. 61-80%-os leépítés egy fürdő esetében történt a harmadik 

hullámban. 

 2021-ben válaszoló fürdővezetők (n=31) is arra törekedtek, hogy minél több 

munkatársat meg tudjanak tartani. A fürdők 77,42%-ában egyik hullámban sem történt 

elbocsátás.  
Ahogy látszik a 7. táblázatból, létszámleépítés az első hullámban 7 fürdőben, a másodikban 3 

fürdőben, a harmadik hullámban 5 fürdőben, a negyedik hullámban 3 fürdőben történt.  

 

11. táblázat: Létszámleépítések mértéke a 4 koronavírus hullámban 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján, 2021. 

 

2021-ben a fürdők továbbra is igyekeztek megtartani a munkaerőt, tették ezt a bértámogatás 

igénybevételével, átcsoportosítással, átszervezéssel, csökkentett munkaidővel, a nyugdíjas 

kollégák elbocsátásával, szabadságolással. 

 

 

Megnevezés

nem volt és 

nincs 

létszámleépít

és 

24 77,42% 28 90,32% 26 83,87% 28 90,32%

1-20% 7 22,58% 3 9,68% 4 12,90% 3 9,68%

61-80% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% 0 0,00%

Létszámleépítés, 2021 (n=31)

I. hullám II. hullám III. hullám IV. hullám
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Látogatottság, bevételek, kiadások 
 

A 2020-ban vizsgált 20 fürdőben 2019-ben 4 631 852 vendéget fogadtak, ami 2020-ra 2 

390 801-re csökkent. Ez 48%-os csökkenés. A legkisebb mértékű csökkenés 22%-os volt, a 

legnagyobb mértékű 91%. Többségében 36-68% közötti csökkenés figyelhető meg. Az 

országos adat, a KSH adatai szerint, 54%-os csökkenés (8. táblázat).  

 

 

 

12. táblázat: Látogatószámok a két felmérésben részt vevők körében 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján, 2021. 

Megjegyzés: 1 fürdő 2019-ben még nem működött. 

 

2020-ban vizsgált 20 fürdő esetében 2020-ban a bevételek átlagosan 46%-kal csökkentek, a 

legnagyobb mértékű csökkenés 95%, a legkisebb mértékű csökkenés 10%. A bevételek 

visszaesése 7 esetben (35%) haladta meg a látogatószám csökkenés mértékét, 10 esetben (50%) 

kisebb mértékű a csökkenés, egy esetben megegyezik a két csökkenés mértéke. Két esetben 

nem érkezett válasz a bevétel változásra (9. táblázat). 

 

13. táblázat: Látogatószám-, bevétel- és kiadásváltozás a két felmérésben részt vevők körében 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját kutatás alapján, 2021. 

 

A 2021-ben vizsgált 31 fürdőben 2019-ről 2020-ra a bevételek 42%-kal csökkentek, viszont 

2021-re átlagosan 18%-kal nőttek az előző évhez képest. 

2020-ban 28 fürdő esetében csökkentek a bevételek, 2 fürdő esetében nőttek, 1 fürdő nem írt 

változást. A legnagyobb mértékű növekedés 4%, a legnagyobb visszaesés 100%. 

2021-ben 23 fürdő esetében nőttek a bevételek, 7 fürdő esetében csökkentek, 1 fürdő nem írt 

változást. A legnagyobb mértékű növekedés 92%, a legnagyobb visszaesés 39%. 

2021-ben a bevételek változása 18 esetben alacsonyabb, mint a látogatószám változása. 

 

Évszám 2019 2020 2021

Látogatószám (fő - 20 fürdő, 2020) 4 631 852 2 390 801

Változás előző évhez képest -48%

Látogatószám (fő - 30/31 fürdő, 2021) 8 891 556 4 529 380 6 000 000

Változás előző évhez képest -49% 32%

Változás 2019-hez képest -33%

Évszám 2020 2021

Látogatószám változás (20 fürdő, 2020) -48%

Látogatószám változás (31 fürdő, 2021) -49% 32%

Bevételváltozás (20 fürdő, 2020) -46%

Bevételváltozás (31 fürdő, 2021) -42% 18%

Kiadásváltozás (20 fürdő, 2020) -19%

Kiadásváltozás (31 fürdő, 2021) -10,43% 10,27%
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A 2020-ban vizsgált 20 fürdőben a kiadások átlagosan 19%-kal csökkentek 2019-ről 2020-

ra, 2 esetben nincs adat, 3 esetben növekedés volt. A legnagyobb mértékű növekedés 20%, 

miközben a látogatottság 30%-kal, a bevételek 40%-kal csökkentek.  

A 2021-ben vizsgált 31 fürdőben a kiadások átlagosan 10,43%-kal csökkentek 2019-ről 

2020-ra, 3 esetben nincs adat, 10 esetben növekedés volt. A legnagyobb mértékű növekedés 

20%, miközben a látogatottság 52%-kal, a bevételek 50%-kal csökkentek.  

A 2021-ben vizsgált 31 fürdőben a kiadások átlagosan 10,27%-kal nőttek 2020-ről 2021-re, 

4 esetben nincs adat, 19 esetben növekedés volt. A legnagyobb mértékű növekedés 54%, 

miközben a látogatottság 11%-kal, a bevételek 37%-kal nőttek. 

 

Beruházások 

 

A fürdővezetők a bezárások alatti felújítási munkálatokról így nyilatkoztak 2020-ban: 8 esetben 

nem történt felújítás, 7 esetben karbantartás, a szezonra felkészülés történt, egy esetben 350 

millió Ft-os rekonstrukció zajlott, egy esetben egy légtartó sátor beszerzése (18 millió Ft.), két 

esetben panzió fejlesztés, egy esetben szennyvízvezeték építés. Tehát gyakorlatilag a 

válaszadók 40%-a nem újított fel, 35% a szokásos karbantartási feladatokat végezte el, és a 

válaszadók 25%-ánál volt valamilyen felújítás. 

2021-ben 11 esetben nem történt felújítás, 4 esetben karbantartási munkák zajlottak, 2 

esetben milliárdos fejlesztések, 14 esetben kisebb-nagyobb beruházások zajlottak a néhány 

milliótól a 200 millió Ft.-ig. 

 

Fürdővédelmi Akcióterv, kormányzati lépések 

 

2020-ban a legnagyobb támogatottsága a tagság 18%-a szerint az Áfa-kulcs csökkentésnek 

(95%), a NEAK kezelések áremelésének (amire gyakorlatilag 8 éve nem került sor), a 

vízkészletjárulék rendezésének, valamint a Fürdőfejlesztési Program indításának van. 

Legkevésbé támogatott a gyógyfürdőkúrák SZÉP kártya rendszerbe történő bevezetése (10. 

táblázat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

 

14. táblázat: Válaszadók véleményének megoszlása a Fürdővédelmi Akcióterv tartalma 

kapcsán (n=20), 2020  
 

Forrás: Saját szerkesztés saját kérdőíves kutatás alapján, 2020. 

 

2021-ben változott a sorrend. Előrébb került a Fürdőfejlesztési program, amely egyébként a 

stratégiának is része, maradt továbbra is az ÁFA-kulcs csökkentés és a NEAK kezelések díjának 

a rendezése. Érdekes, hogy a gyógyfürdőkúrák bevezetésének támogatottsága sokat nőtt, ez 

valószínűleg a Post-Covid tünetek kezelése kapcsán erősödhetett meg (11. táblázat).  

Az említett kormányrendelet módosítása folyamatban van.  

 

15. táblázat: Válaszadók véleményének megoszlása a Fürdővédelmi Akcióterv tartalma 

kapcsán (n=31), 2021. 

 
Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatás alapján, 2021. 

 

 

A táblázat – bár a válaszadók száma továbbra is nagyon alacsony – de egyfajta sorrendiséget 

adhat a kormányzatnak a kért segítség bevezetésre. 

Fürdővédelmi Akcióterv megítélése 2020. Szükséges Semleges Szükségtelen 

A fürdőszolgáltatások áfa-kulcsának azonnali csökkentése (5%) 95% 5%  

Társadalom-biztosítás (NEAK) fürdőgyógyászati térítési díjainak 

azonnali emelése (50%-kal) 
90% 10%  

Vízkészletjárulék (tényleges, mért fogyasztás utáni fizetés) 90% 10%  

Önálló Fürdőfejlesztési Program és Fürdőenergetikai Program 

indítása 
87% 13%  

Járulékcsökkentésből kimaradók bevonása (költségvetési szervek 75% 25%  

Fürdőüzemeltetést szabályozó, 37/1996. (X.18.) NM. rendelet 

módosítása 
75% 20% 5% 

Likviditási hitel-, garancia- és tőkeprogramok elérhetősége a kkv-

nak nem minősülő fürdők számára is 
65% 30% 5% 

Hitelvisszafizetési moratórium (kötvények esetében is) 60% 35% 5% 

Gyógyfürdőkúrák bevezetése önálló SZÉP-kártya zsebként 55% 45%  

 

Fürdővédelmi Akcióterv megítélése 2021. Szükséges Semleges Szükségtelen 

Önálló Fürdőfejlesztési Program és Fürdőenergetikai Program 

indítása 
97% 3%   

A fürdőszolgáltatások áfa-kulcsának azonnali csökkentése (5%) 94% 6%   

Társadalom-biztosítás (NEAK) fürdőgyógyászati térítési díjainak 

azonnali emelése (50%-kal) 
87% 13%   

Vízkészletjárulék (tényleges, mért fogyasztás utáni fizetés) 71% 26% 3% 

Gyógyfürdőkúrák bevezetése önálló SZÉP-kártya zsebként 68% 32%   

Fürdőüzemeltetést szabályozó, 37/1996. (X.18.) NM. rendelet 

módosítása 
65% 35%   

Járulékcsökkentésből kimaradók bevonása (költségvetési szervek 58% 39% 3% 

Likviditási hitel-, garancia- és tőkeprogramok elérhetősége a kkv-

nak nem minősülő fürdők számára is 
48% 48% 3% 

Hitelvisszafizetési moratórium (kötvények esetében is) 35% 55% 10% 
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16. táblázat: Fürdővezetők várakozásai a vírus előtti állapotok visszaállása tekintetében, 2020 

(n=20) 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés saját kérdőíves kutatás alapján, 2020. 

 

2021 végére már pesszimistábbak a fürdővezetők, 35%-uk bízik a látogatószám és a bevétel 

2022. II. félévében történő visszaállására, 19%-uk ezt 2023. II. félévére teszi (12.-13. táblázat).  

 

Az eredmény kapcsán a válaszadó fürdővezetők 23%-a érzi úgy, hogy 2022. II. félévére 

helyreáll, 26% csak 2023. II. félévére prognosztizálja azt. 

 

17. táblázat: Fürdővezetők várakozásai a vírus előtti állapotok visszaállása tekintetében, 2021 

(n=31) 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját kérdőíves kutatás alapján, 2021. 

 

 

 

 
 

Várakozások 

2020 év végén
Bevétel Eredmény Vendégszám

2021 I. félév 5% 5% 5%

2021. II. félév 40% 15% 35%

2022. I. félév 30% 35% 20%

2022. II. félév 20% 30% 35%

2023 I. félév 5% 10% 5%

2023 II. félév 0% 5% 0%

Összesen 100% 100% 100%

Várakozások 

2021 év végén
Bevétel Eredmény Vendégszám

2021. II. félév 6% 6% 10%

2022. I. félév 13% 3% 3%

2022. II. félév 35% 23% 35%

2023. I. félév 3% 13% 10%

2023. II. félév 19% 26% 19%

2024. I. félév 10% 10% 6%

2024. II. félév 6% 13% 10%

2025. 3% 3% 6%

Később 3% 3% 0%

Összesen 100% 100% 100%
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Hazai fürdőhelyzet értékelése 

 

A következő két kérdés (14.-15. táblázat) a fürdővezetők véleményére, attitűdjére vonatkozott, 

egyrészt a fürdőágazat tekintetében, másrészt az általa vezetett fürdővel kapcsolatban.  

 

18. táblázat: Fürdővezetők véleménye általánosságban a fürdőágazattal 

kapcsolatosan2020/2021 (n=20, n=31) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés saját kérdőíves kutatások alapján, 2021. 

 

A válaszadó fürdővezetők véleménye is alátámasztja azt mindkét felmérésben, hogy a vírus 

ideje alatt (2021. márciustól napjainkig) szükség lett volna a beruházásokra (5,6), hiszen a 

korábbi évek fejlesztései (5,1/4,8) mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vendégszámok 

folyamatosan növekedtek. Sajnos az is látszik az értékekből (2020 - 2,7, 2021 – 1,6), hogy 

szükséges lenne/ lett volna az állami beavatkozás. Ezt a megismételt felmérésben már sokkal 

többen, és sokkal egyértelműbben kifejezték válaszukkal. Alapvetően jó irány, hogy érzékelik 

a fürdővezetők, hogy meg kell változni, meg kell újulni a jövő fürdőturistái igényeinek 

kielégítése céljából.  

2021. nyarára még azzal is többen értenek inkább egyet, hogy a felmondott és/vagy elküldött 

munkavállalók más szektorokban helyezkedtek el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürdőágazat 

1= egyáltalán nem értek egyet 7=teljes mértékeben egyet értek 

vele.

A válság időszaka alatt több beruházást kellett volna 

végrehajtani a fürdőkben.
5,6 5,6

Szemléletváltásra, új szolgáltatások bevezetésére van szükség 

a válság következtében kialakult helyzet megoldására
5,2 5,3

Az elmúlt 20 év fejlesztéseinek köszönhető az a siker, amit a 

szakma a vírus előtt elért.
5,1 4,8

Az első hullámban/ pandémia alatt elbocsátott alkalmazottak 

többsége más szektorban helyezkedett el.
4,3 5,0

A fürdőszakma állami beavatkozás nélkül is megmenthető. 2,7 1,6

 Átlagérték 7-es skálán, 

2020, n=20

 Átlagérték 7-es 

skálán, 2021, n=31
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19. táblázat: Fürdővezetők véleménye saját fürdőjükkel kapcsolatosan 2020/2021  

(n=20, n=31) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés kérdőíves kutatások alapján, 2021. 

 

A fürdővezetők saját fürdőjükkel szemben is annyira kritikusak voltak fejlesztés 

tekintetében (5,0/5,3), mint az ágazat kapcsán, a megismételt kutatás során ez az érték tovább 

nőtt. Ugyanolyan fontosnak érzékelik saját fürdőjükben a szemléletváltást és az új 

szolgáltatások bevezetését (5,5/5,1).  

Míg 2020-ban a válaszadók fele vagy nem emelt árat, vagy csökkentett (2,7), 2021 nyarára 

az árcsökkentés nem jellemző. Ez az érték a megismételt kutatás során jelentősen csökkent 

(1,7).  

A fürdő bezárás kapcsán inkább optimisták, és elutasították ezt a felvetést, 2020-ban két 

esetben azonban ez a lehetőség is felmerülhet (6 és 7 értékek), 2021-ben nem jelentős ez a 

szempont. Ahogy a fürdő szezonálisra való átállása sem következett be, és nem is helyezték 

kilátásba.  

Az alkalmazottak más szektorban történő elhelyezkedése 2020-ban 6 esetben, 2021-ben 13 

esetben nem releváns, de idénre látszik, hogy többeknek viszont gondot okozott ez a probléma. 

17 fürdővezető jelölt 7-es vagy 6-os értéket, főként az ország keleti részéről. A Dunántúlról 

mindössze 2 fürdővezető értékelte ezt magas pontszámmal. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a fürdővezetők javaslatai mindkét évben a pályázati 

lehetőségekre, a 37/1996-os rendelet megújítására, a gyógyászati kezelések díjainak 

rendezésére, a likviditási alap és az 5%-os ÁFA azonnali bevezetésére vonatkoztak. 

A 2021-es felmérésben azonban már megjelentek javasaltok a képzések korszerűsítésére, a 

befagyasztott áremelés eltörlésére, az energiaárak támogatására, alternatív energiaforrások 

támogatására, vízjáradék eltörlésére, bértámogatásra, nagyobb mértékű állami támogatásra.  

 

 

Saját fürdő

 1= egyáltalán nem értek egyet 7=teljes mértékeben egyet 

értek vele.

Szemléletváltásra, új szolgáltatások bevezetésére van szükség. 5,5 5,4

A zárva tartások időszaka alatt (2020 tavasz, 2020 ősz-tél, 2021 

tavasz) több beruházást kellett volna végrehajtanunk.
5 5,3

A nyári időszakban nehézséget okozott képzett (vendéglátós, 

turisztikai, gyógyászati) szakembereket felvenni.
3,3 5,1

A vendégek megtartása érdekében 2020/2021 nyarán árat 

kellett csökkentenünk.
3 1,7

Az első hullámban/pandémia alatt elbocsátott alkalmazottak 

többsége más szektorban helyezkedett el.
2,8 4,3

A vírus tartós jelenléte miatt az egész éves nyitvatartásról a 

szezonálisra áll át a fürdő 2021-től/2022-től. 
2,7 1,6

2021-ben/2022-ben be kell véglegesen zárnunk a településünk 

fürdőjét.
1,7 1,3

2021-ben átálltunk a szezonális nyitvatartásra. - 1,6

 Átlagérték 7-es skálán, 

2020, n=20

 Átlagérték 7-es 

skálán, 2021, n=31
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2.3 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK  

 

A kutatás alapján a hipotézisek visszaigazolása: 

H1. A hazai fürdőszakmát is alapjaiban megrázó egészségügyi válság kezelésére a fürdők 

nem voltak felkészülve. A fürdők látogatottsága nagyobb mértékben csökkent, mint a minősített 

gyógyhelyek vendégéjszaka csökkenésének aránya.  

 

A fürdők felkészületlensége valós, bár 2021-re többen beruházásokat hajtottak végre, 

kihasználva a pályázati lehetőségeket. Mindkét évben kevesebb vendéget tudtak fogadni, mint 

2019-ben, bár a 2021-es év jobbnak tűnik, mint a 2020-as az előzetes adatok alapján.  

A minősített gyógyhelyek vendégéjszakáinak csökkenése az elmúlt két évben 41 és 46% 

volt az év első 10 hónapjában, a kutatásban résztvevő fürdők esetében 48/49%-os 2019-ben, és 

ehhez képest volt 32%-os növekedés. A vizsgált 38 minősített gyógyhelyen 2021 első 10 

hónapjában a vendégéjszaka számok 9%-kal, a gyógyszállodákban 3%-kal csökkentek.  

A fürdőkben a növekedést a belföldi forgalom, és valószínűsíthetően a helyiek nagyobb 

arányú igénybevétele okozhatta. A szállodák esetében a külföldi vendégek hiánya a 

valószínűsíthető ok.  

 

H2. A koronavírus miatti elbocsátások hatására a 2020-as majd a 2021-es nyári szezonban 

nehézséget okozott képzett szakemberek felvétele.  

 

Ez a hipotézis részben igazolódott be a kutatás alapján a vizsgált 31 fürdőre nézve, mivel 

elbocsátások nem voltak többségében, illetve a válaszadók 7-es skálán 5,1-re értékelték a 

szakképzett munkavállalók alkalmazási lehetőségeinek nehézségét 2021 nyarán. (1 – egyáltalán 

nem értek egyet, 7 – teljes mértékben egyet értek, 4 fürdő esetében nem releváns).  

Ez az érték 2020-ban 3,3 volt. 

 

H3. A fürdővezetők prognózisa szerint 2022-ig biztosan elhúzódik a válság előtti állapotok 

visszaállása. 

A fürdővezetők a látogatószámok visszaállása kapcsán optimistábbak voltak 2020 végén, a 

válaszadók 45%-a már 2021-ben bízott azok visszaállásában, de a többség (50%) 2022-re 

prognosztizálja. A bevételek és az eredmények kapcsán a válaszadók többsége (55 és 65%) 

szintén a 2022-es esztendőben bízik. Így a hipotézis teljesült.  

2021 végére már pesszimistábbak a fürdővezetők, 35%-uk bízik a látogatószám és a bevétel 

2022. II. félévében történő visszaállására, 19%-uk ezt 2023. II. félévére teszi.  

Az eredmény kapcsán a válaszadó fürdővezetők 23%-a érzi úgy, hogy 2022. II. félévére 

helyreáll, 26% csak 2023. II. félévére prognosztizálja azt. 

 

 

Javaslatok a kutatás alapján 

 

Egyetértve a fürdővezetőkkel, fontos lenne az állami, uniós támogatások, pályázatok mielőbbi 

megjelentetése, a támogatások további fenntartása, a fürdőszakma támogatása a következő 

néhány évben, annak érdekében, hogy visszaálljon a korábbi rend.  

A fürdővezetőknek a szolgáltatások átalakításához, a szemléletbeli változásokhoz segítséget ad 

az új stratégia. A fejlesztések elkerülhetetlenek, a post-covid központok kialakítására ideálisak 

lehetnek akár a minősített gyógyhelyek, akár a megfelelő szálláskapacitásokkal rendelkező 

fürdőtelepülések. A személyi háttér megléte, a folyamatos képzések továbbra is 

elengedhetetlenek.  
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ÖSSZEGZÉS 

 

Az elmúlt két év és a pandémia olyan változásokat hozott a turizmusban, ezen belül is az 

egészségturizmusban, amelyhez alkalmazkodni kell, és előremutató lépéseket kell tenni. Ehhez 

a segítséget egyrészt megadja az egészségturizmusra vonatkozó stratégia, másrészt helyi 

szinten kell olyan döntéseket meghozni, amelyek segítségével a belföldi turizmus tovább 

erősíthető, ameddig kiszámíthatatlan a beutazó turizmus.  

A fürdők a KSH adatai szerint 2020-ban elveszítették a vendégkörük 54,47%-át, és a 

bevételük 48,69%-át.  

A gyógyszállodák 2020. első 10 hónapjában 56%-kal, 2021. azonos időszakában -57%-kal 

regisztráltak kevesebb vendégéjszakát, mint 2019 azonos időszakában. 2020-ban a 

vendégéjszakák száma 58%-kal esett vissza. 

A minősített gyógyhelyeken 2020-ban 47%-kal csökkent a kereskedelmi szálláshelyeken 

regisztrált vendégéjszakák száma az előző évhez képest, ez az adat 2020 az év első 10 hónapjára 

nézve -41%, 2021 év első 10 hónapjában -46% 2019. év azonos időszakához képest. 

Országosan ez az adat rendre -57% 2020. egész évre, -52 illetve -53% a két év első 10 

hónapjában, tehát valamelyest jobban teljesítettek a gyógyhelyek, mint az országos átlag.  

Továbbra is komoly problémában van az egészségturisztikai ágazat, viszont az állami 

beavatkozás irányítottan ezen a területen még csak részben történt meg, annak ellenére, hogy a 

Magyar Fürdőszövetség többször is megtette a szükséges lépéseket. 

A két év kutatása azt mutatja, hogy bár 2020-hoz képest van előrelépés a fürdőkben elért 

eredményekben, de még akár évek is kellhetnek ahhoz, hogy visszaálljanak a vírus előtti adatok. 

Az elkezdett kutatást a 2022-es évben is folytatom, hamarosan elérhetőek lesznek a teljes éves 

adatok, és így kikristályosodik jobban a kép.  
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Dentálturizmus és a „korona hullámok” 

 

Dentalturism and the „covid- waves” 

 

Varga Zoltán1 – Palkovics Krisztina2 
 

Absztrakt 

 

A COVID-19 járvány kirobbanása és rendkívül gyors terjedése jelentős hatást gyakorolt az emberek 

viselkedésére, gondolkodására és jelentősen befolyásolta az utazási szokásokat. Különösen igaz ez a 

dentálturizmusra nemzetközi és hazai szinten is. A vizsgált minta azt mutatja, hogy a fogászati probléma 

megoldása érdekében a külföldről hazánkba érkező, fogkezelésre váró turisták kihasználták azokat a 

lehetőségeket, melyet a határnyitások és a vírus hullámzása megengedett az elmúlt időszakban és ma. 

Kutatásunk során megvizsgáltuk a dentálturisztikai kínálatot igénybe vevők körének változását a vírus 

hullámzása következtében. Feltérképeztük az igénybe vehető fogászati szolgáltatások változásait és 

ennek hatását a szálláshelyek igénybe vételére. Vizsgálatunk kiterjedt a minta fogászati árbevétel. 

 

Kulcsszavak: dentálturizmus, fogászati beavatkozások, árak, COVID-19, utazások 

 

Abstract 

 

The explosion and extremely rapid spread of the Covid-19 epidemic has had a significant impact on 

people's behavior, thinking and significantly influenced travel habits. The sample examined shows that 

tourists who are coming from the abroad from the abroad to our country have exploited the opportunities, 

which was allowed by border opening and virus waves over the past period and today. In our research, 

we examined the change in the number of people using the dental tourism offer due to the fluctuation of 

the virus. We mapped the changes in the available dental services and the impact of this on the use of 

accommodation. 

Keywords: dental tourism, dental interventions, prices, COVID-19, travel 

 

BEVEZETÉS 

 

A turizmus soha nem tapasztalt kihívásokkal szembesült 2020. márciustól hazánkban és szerte 

a világon. A vírus terjedésének következtében utazási korlátozások kerültek bevezetésre, ami 

megszüntette és egyben ellehetetlenítette a külföldi és belföldi kirándulásokat, utazásokat. A 

korlátozások alapvetően megváltoztatták a fogyasztói magatartást, mely a turisztikai 

döntésekben is megmutatkozott. Évtizedes trend volt az utazások számának növekedése, de 

általános időtartamának csökkenése. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a fogászati 

kezelésekre érkező páciensek, a fogászati szolgáltatások mellett egyéb gyógyászati-

szolgáltatásokat is igénybe vesznek. A gyógyturizmus területén a fogászati beavatkozások több 

kényelmetlenséggel járnak. Ennek oka, hogy több lépésből állnak a kezelések, tehát a 

pácienseknek általában nem elég egy alkalommal felkeresni a fogorvost, hanem több nap 

szükséges a kezelések igénybevételéhez. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 
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kétezer lakosra egy fogorvos kell, hogy jusson, ami hazánkban teljesül ugyan (a 10 milliós 

magyar lakosságot nagyjából 5300 fogorvos szolgálja ki), eloszlásuk azonban aránytalan (Illés, 

2016). 2009 júniusában a Medical Tourism Association készített egy felmérést az 

egészségturizmussal kapcsolatban arról, hogy miért növekszik ilyen gyors ütemben ez az 

iparág. Az Eurostat és az IPK International készített egy kutatást, melyből többek között 

kiderült, hogy a wellness turizmus az EU-ban az egészségturizmus 66-75%-át teszi ki. Kiderült 

az is, hogy a turizmusnak ez az ága pozitív hatással van a környezetre és a munkaerő piacra 

(Fink, 2018).  

Fogászati turizmus tekintetében világszinten kimagaslóan jó helyen állunk, hiszen a 

válaszadók egyharmada jelölte, hogy Magyarországon végeztetné el fogászati kezeléseit, 

megelőzve Lengyelországot és Törökországot. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 

néhány éve végzett felmérése szerint a szuvas fogak aránya Magyarországon az egyik 

legmagasabb a kontinensen. Ezzel szemben Nyugat-Európából tömegével érkeznek hozzánk 

páciensek, hogy fogaikat rendbe tetessék. Egy angol tanácsadói cég (Hera Holding International 

IIc 2019) felmérte, hogy kik, mennyien, és milyen célból utaznak külföldre, hogy hazájukon 

kívül kezeltessék magukat. A kutatásban résztvevők közül 63 %-os arányban mondták a nők 

azt, hogy elutaznának külföldre egy kezelés miatt, míg a férfiaknak csak a 37 %-a. „Korábban 

az volt a természetes, hogy az ember a saját fogorvosát látogatja, és talán eszébe se jutott, hogy 

más városba, nem hogy más országba utazzon azzal az indokkal, hogy ott vegyen részt fogászati 

kezeléseken. (Kádár-Dózsa, 2019) Ma azonban egyre többen kelnek útra, hogy megszokott 

környezetükön kívül vegyenek részt fogászati kezeléseken, ami jellemző a magyar és külföldi 

páciensekre is egyaránt. A szervezett dentalturizmus során buszokkal szállították a betegeket a 

rendelőbe, majd haza, illetve különböző kiegészítő programot is kínáltak a kezelés mellé. Ez 

még ma is nagy jelentőséggel bír, bár sok fogorvos nem nézi jó szemmel, ugyanis a fogászat 

esetén mégiscsak egészségügyről van szó, nem pedig szokványos szolgáltatásról.” (Mándli & 

Horváth-Saródi, 2014) 20 éve van lehetőség az Európai Unióban szabad orvos választásra. A 

külföldi egészségpénztárak, biztosító társaságok átvállalhatják a külföldön történő kezelések 

költségét, ami hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon az egészségturizmus, és ezen belül a 

dentálturizmus, jelentős mértékben megnövekedett. Ennek oka, hogy a kezelések 

Németországban és más többi európai országban is nagyon drágák: körülbelül 2000 EUR-ba 

kerül egy híd két implantátummal. Németországban 700 EUR-t fizetnek a páciensek egy 

koronáért, a protézisek pedig tartománytól függően minimum 900 EUR-t kell fizetni. (Zeller, 

2020) „Sok külföldi állampolgár számára a magas költségek a fő ok, amiért amellett dönt, hogy 

külföldön csináltasson egy kedvezőbb áru fogpótlást. Különösen Magyarországon akár 40- 

70%-ot spórolhatnak a fogászati turisták – átlagosan 7200 euro kezelésenként – mert 

Magyarországon alacsonyabbak az adók, bérleti díjak, fizetések és a megélhetési költségek. 

Ezen túlmenően az állam is támogatja az egészségturizmust”, írja Nina Zeller a PLUS 

Magazinban. (Zeller, 2020) Napjainkban egyre fontosabbá válik a megfelelő szájhigiénia, hisz 

a nem megfelelő szájápolás esetét lehetnek olyan problémák, aminek a következtében nem 

lehetséges a fogászati beavatkozás, pl. az implantátum beültetése. Kizáró okok közé tartozik 

például a rendszeres dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, súlyos véralvadási zavarok, 

elégtelen csontmennyiség, melyek miatt nem javasolt az eljárás. A járvány kirobbanása és 

rendkívül gyors terjedése jelentős hatást gyakorolt az emberek viselkedésére, gondolkodására 

és jelentősen befolyásolta az utazási szokásokat nemzetközi és hazai szinten is. A turizmus 

rendkívüli érzékenysége azonnal reagált a járványra. A nemzetközi utazások korlátozása, a 

nemzeti kormányok intézkedései, a média negatívan hatottak a turizmus valamennyi ágára. Az 

összes gazdasági tevékenység közül a turizmust veti vissza legjobban a járvány, hisz a 

korlátozások a turizmus létalapját szüntetik meg (Gössling et al. 2020). A pandémia 

következtében az egészségturizmus lassan áll vissza a 2019-es szintre, főleg, hogy 
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nagymértékben elmaradnak továbbra is a külföldi turisták, illetve a járvány és a korlátozó 

intézkedések miatt kevesen vállalkoznak hosszabb egészségmegőrző programokra külföldön. 

 

1. MÓDSZER 

 

Kutatásunk célja, hogy nyomon kövessük a COVID-19 vírus következtében a dentálturizmus 

területén bekövetkező hullámok hogy befolyásolták a fogturizmus forgalmát, a szolgáltatási 

kínálatot, a fogorvosnál töltött időt. Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy a pandémia második és 

harmadik hulláma milyen módon befolyásolta a fogászaton a belföldi és külföldi vendégek 

arány változását, csökkenését vagy növekedését. Fontosnak tartottuk annak vizsgálatát, hogy 

változott a kereslet-kínálat viszonya, kik, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe a hullámok 

alatt. Kérdésként merült fel, hogy változott meg az adott vállalkozás marketing politikája, 

illetve milyen új biztosítási formákkal léptek piacra a külföldi biztosító társaságok, és ez milyen 

hatást váltott ki a fogászati kezelések területén? A kutatás egy döntően külföldi vendégeket 

fogadó és ellátó fogászat adatain keresztül mutatja be a pandémia hatását, az utazási 

korlátozások bevezetését követően. A kérdőíves felmérés az alábbi kérdéscsoportokat 

tartalmazta: demográfiai adatok, utazással, szállással kapcsolatos adatok, szolgáltatás igénybe 

vételével kapcsolatos adatok, fogászati kezelés költségével kapcsolatos adatok voltak. A 

kutatás egy része szekunder információk feldolgozására szorítkozott, így a COVID-19-el 

kapcsolatban feldolgozott irodalom egy része internetes forrás. A felsorolt hatások, fogyasztói 

magatartások inkább a változásokra utalnak, mint fontossági sorrendet követnének. A 

statisztikai elemzéshez a Microsoft Excel 2010 szoftvert használtunk. A feldolgozás során leíró 

statisztikai módszereket alkalmaztunk. A statisztikai adatreprezentáció során az aggregált 

adatainkat különböző grafikonokon ábrázoltuk. A vizsgálat során túlnyomórészt egy aktuális 

helyzetképet szerettünk volna adni a kialakult helyzetről. A végleges adatbázist a szekunder 

adatok eredményeivel bővítettük ki. 

 

 

2. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

A szakirodalom feldolgozásból ismerjük, hogy 2019-ben Magyarországra látogató turisták 

megoszlása a következő képpen alakult 30% Nagy Britannia, 20% Írország, 15% 

Franciaország, 10% Skandináv államok, 15% Ausztria, 5% Olaszország, míg 5%-ban egyéb 

országokból érkeztek. Ez a megoszlás a pandémia ideje alatt teljesen megváltozott és bizonyos 

időszakokban nem is volt mérhető.  

A vizsgált időszakban, az adott településen és a vizsgált fogorvosi vállalkozásnál a kezelést 

igénybe vevő fogyasztók döntéseit alapvetően az internet információi határozták meg (67%), 

melyet a nyomtatott anyagok (22%), illetve a személyes ajánlás (21%) követett. Ebben szinte 

nem volt változás a pandémia teljes időszaka alatt. A vizsgált időszakban jelentősen 

megváltozott a páciensek összetétele. Ez azt jelenti, hogy míg 2020. januárban 91/9% volt az 

arány a külföldieknek a belföldiekkel szemben, addig 2020. augusztus hónapban 54/46% 

ugyancsak a külföldi egészségturisták javára. 2021 nyarára az arány ismét 90/10 %-ban alakult.  
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1. ábra: A kutatásban résztvevő fogászatba érkező páciensek országok szerinti 

megbontása létszám alapján 2020 januártól 2021 októberig (hó/fő) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1. számú ábrából jól látható a pandémia kitörése előtti forgalom, majd a 2020 március 

közepétől 2020 májusáig történő teljes zárlat, mely a gazdaság minden területét, így a 

fogászatot is érintette. 2020 nyarán a fogászati forgalom ugyan növekedést mutatott, azonban 

ez 31%-kal elmaradt az év elején tapasztalt forgalom mögött. A 2020 október végén indult 

hullám a forgalmat jelentősen visszavetette. Ismét bevezetésre kerültek Európa szerte a 

szigorítások, melyet a diagramból is jól látható. Ennek következtében a fogászati kezelésre 

érkező páciensek országok szerinti összetétele változott. Míg a pandémia előtt Németországból 

és a Benelux államokból, Svájcból több vendég érkezett kezelésre, addig 2020 novemberétől a 

távolabbi országokból kevesebben érkeztek. Jelentősen kezdett növekedni ettől az időszaktól 

az osztrák és az Észak-Olaszországi területről érkezők száma. 2021. májustól egy erőteljes 

osztrák, észak-olasz és német területről történő forgalomemelkedés figyelhető meg, mely a mai 

napig tart. Ez több okra vezethető vissza. Az említett országokban időszakosan más és más 

szigorító-lazító intézkedések léptek hatályba, mely befolyásolta a dentálturizmusban 

résztvevők létszámát. A másik ok a következő ábrából jól érthetővé válik.  

 

2. ábra: A fogászaton megjelent páciensek állapotfelméréseinek száma (fő)                                  

2020 januártól 2021 októberig 

 
Forrás: saját szerkesztés, saját kérdőív alapján 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F
ő

Magyarország Ausztria Olaszország Németország Belgium

0

10

20

30

40

50

     - külföldi      - belföldi



 

163 
 

2020-ban a külföldi páciensek nagy részének Magyarországra kellett utazni és itt a fogászaton 

dolgozó szakemberek végezték el az állapotfelméréseket a pandémia második ütemének 

kezdetéig, ahol látszott, hogy ez az eljárás nem lesz tartható hosszabb távon. A fogászat, egy 

német biztosító társaság közreműködésével megállapodott a külföldön dolgozó fogorvosokkal, 

hogy ezt követően elfogadják a külföldi szakorvosok által, meghatározott paraméterek szerint 

elkészített állapotfelméréseket és röntgeneket, így a pácienseknek nem kell minden beavatkozás 

előtt hazánkba utazni, melyet a 2. ábra szemléltet. Ez a fogászati kezelést igénybe vevőknek 

időmegtakarítást és jelentős utazási költségcsökkentést jelentett, melyet a helyi felmérés 

költségeire tudja fordítani. Az ábrából az is látszik, hogy így az utóbbi egy évben szinte azonos 

a belföldi-külföldi állapotfelmérésen résztvevők száma és ma már a külföldiek aránya 

folyamatosan csökken. Ez ugyan a magyar fogászat részére jövedelem kiesést okoz, de így több 

időt tud fordítani a páciensek modern technológiával történő beavatkozásra, műtétekre, ezzel 

együtt a szakmai munka magas színvonalú teljesítésére. 
  

3. ábra: A pandémia ideje alatt páciensek kor és nem szerinti megoszlása (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés, saját kérdőív alapján 

 

Megfigyelhető, hogy a pandémia ideje alatt összességében csökkent azon férfiak aránya, akik 

fogászati kezelésre érkeztek a vizsgált rendelőbe (3. ábra). Továbbra is a 40-55 és az 56-70 év 

közötti hölgyek veszik igénybe időszakról-időszakra a fogászati kezelések meghatározó 

többségét. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mely kezelésekre érkeznek a páciensek, akkor a 

következő képet kapjuk. A 40-55 éves korosztály a rossz fogazat megszüntetése, fogpótlás, 

illetve esztétikai problémák miatt érkezik a rendelőbe. Az 56-70 éves korosztály esetében első 

helyen a foghiány pótlás, majd a rossz fogazat megszüntetése, végül az esztétikai problémák 

állnak, míg a 70 év feletti korosztály esetében szinte kizárólag a foghiány pótlásra irányul. Az 

implantálási lehetőséget elsősorban az 56-70 év közötti páciensek veszik igénybe nagyobb 

számban (nem tudjuk, miért veszítették el a fogukat). Vannak olyan 70 év felettiek, akiknek 

nem megfelelő a csontállományuk az implantáláshoz. Sok esetben kell csontot pótolni, főleg 

akkor, ha az adott területen régóta fennálló foghiány volt, és emiatt csontvesztés alakult ki. A 

szájsebészeti kisműtéteknél a leggyakoribb a betört foggyökerek eltávolítása, valamint a 

gyökérkezelt fogaknál kialakult ciszta és emiatt gyökércsúcs rezekciót végez a fogorvos. A 

páciens fogászati státuszától és csontállományától függ, hogy melyiket lehetséges elkészíteni. 

Ha részleteiben megvizsgáljuk az igénybe vett fogászati szolgáltatásokat a pandémia kezdete 
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óta érdekes képet kapunk. A Covid-19 járvány következtében 2020 júniusáig a magyar 

vendégek a következő szolgáltatásokat vették igénybe. foghúzás, kivehető pótlások 

implantátumos, kerámiapótlások, valamint elenyésző nagyságrendben szájsebészeti 

beavatkozások. 2020 novemberétől a harmadik hullám berobbanását követően a külföldi 

turisták szinte a teljes fogászati kínálati paletta valamennyi elemét igénybe vették.  

 

4. ábra: Igénybe vett szolgáltatások korcsoportonként 2021. október 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A mintában szereplő vállalkozás 2020. év előtt is döntően a külföldi páciensek fogászati 

kezelésével, ellátásával foglalkozott, amely az átmeneti csökkenést követően 2021. október 

hónapra meg is haladta a bázis értéket 125%-kal. Személyes elbeszélgetések során a külföldi 

páciensek elmondták azt, hogy a vírushelyzet ellenére és a felajánlott kedvező biztosítási 

feltételekkel vállalták a kezeléseket és az utazást is. Magyarország a fogászati ellátás terén a 

kiváló képzésnek és a technikai háttérnek, valamint a folyamatos továbbképzésnek 

köszönhetően világszínvonalon áll, ugyanakkor árainkkal versenyképesek vagyunk a piacon. 

Az évek során kialakult páciensi kör, az internet alapú bemutatkozás és bejelentkezés a 

vállalkozás számára biztosította a korlátozásokkal teli időszakban is a fejlődést. Részben a 

kialakult ügynöki szervező hálózat és a „kiskapukat” jól megtaláló utazást biztosító feltétel 

rendszer biztosította a páciensek folyamatos érkezését (hivatalos, szakmai út). Több esetben 

gépjárművekkel, illetve jól szervezett repülős utakkal biztosították a fogturizmus fejlődését 

még akkor is, amikor be- és kiutazáskor egyaránt koronavírus tesztet kellett elvégezni. További 

előnyt jelentett a vállalkozás számára az, hogy a kezelés megkezdése előtt 3-5 nappal 

rendelkeztek a helyi kezelő fogorvos által elvégzett felméréssel és röntgennel, mely alapján fel 

tudtak készülni a betegek fogadására. Ez más jellegű szervezést is igényelt.  
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5. ábra: Kezeléssel töltött napok száma 2020. január és 2021. október hónapban 

 
Forrás: saját kérdőív, saját szerkesztés 

 

A korábbi 7-10 napos kezelések helyett át kellett térni az 5-6 napos kezelésekre és a munkát 

jelentős mértékben ennek megfelelően át kellett szervezni. A kezelést igénybe vevők általában 

vasárnapi napon érkeztek és távoztak. A kezeléseknél figyelembe kellett venni azt, hogy a 

szájüregben beavatkozásokat hajtanak végre, amely gyulladást, kilökődést eredményezhet. 

esetleges komplikáció lép fel. Probléma esetén orvosolni lehet a panaszokat. Ezért a kezelések 

befejezését követően általában egy-két napot még Magyarországon töltött a beteg. Több esetben 

előfordult, hogy az addig egymás után elvégzett kezeléseket, beavatkozásokat két egyenlő 

részre osztották úgy, hogy a 5 napos kezelési és 7 napos utazási ciklusba az beleférjen. Ennek 

következtében a vendégek szállodában eltöltött napjainak száma lecsökkent általában 7 

éjszakára. A pandémia előtti időszakban a beavatkozások függvényében a kezelésre várók 

általában saját gépjárművel vagy repülővel érkeztek és nem ritka esetben 10-14 napot töltöttek 

el különböző típusú szállodákban. Míg a külföldiek inkább a magasabb kategóriába sorolt 

szállásokat keresték, és vették igénybe, addig a hazai kliensek az alacsonyabb jövedelem miatt 

a közép kategóriás szállodákat, apartmanokat, kiadó szálláshelyeket, szobákat részesítették 

előnyben. A szálláshelyek a járvány hullámoknak megfelelően számíthattak vendégekre, igaz 

a kapacitások - a belföldi turizmus növekedése ellenére - messze elmaradtak a „túlturistásodás” 

időszakától. 

Az, hogy a magyar fogászati szolgáltatásokat vették igénybe a külföldi állampolgárok, 

legfőképpen a kialakult árak miatt alakult így. A hazánkban igénybe vett fogorvosi 

szolgáltatások átlagára 35-40%-kal olcsóbb egy külföldi vendég részére, mint a saját országuk 

szolgáltatói árai. A külföldi állampolgárok szabadon eldönthetik, hogy melyik biztosítónál 

kötnek biztosítást, milyen összeget tudnak, vagy hajlandók megfizetni a később igénybe veendő 

szolgáltatásokért. A fogászatra érkező magyar páciensek átlagban 5% kedvezményt kaptak a 

szolgáltatások árából, ezzel próbálták a kieső külföldi páciensek helyett a forgalmat növelni. A 

hazai lakosság szűkösebb anyagi lehetőségei következtében általában az olcsóbb árkategóriába 

tartozó fogászati beavatkozásokat veszi igénybe. A magyar páciens csak akkor jogosult 

adókedvezményre, ha valamely egészségpénztárnak tagja és ha a kezelést végző fogászat 

szerződött az egészségpénztárral. Magyarországon fogászati kezelésre nem lehet üzleti 

biztosítást kötni.  
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6. ábra: Igénybe vett fogászati szolgáltatások átlagára 1 főre vetítve euróban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

2020 augusztusától kezdve a szolgáltatások ára folyamatosan növekedett, míg egyes 

beavatkozások esetén elérte egy év alatt a 110%-os növekedést.  

 

 

7. ábra: A mintában használt átlagárak és az európai átlagárak összehasonlítása 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ha összehasonlítjuk a mintában szereplő árakat az Európai Unióban használt árakkal 

megállapítható, hogy a Magyarországi árak versenyképesek az európai árakkal még úgy is, 

hogy szállást, étkezést, utazási költséget, PCR teszt költségét is meg kell fizetnie a páciensnek. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy a jól működő turizmus ágazat, azon belül az 

egészségturizmus hirtelen megtorpanása az egyik pillanatról a másikra az emberek 

életminőségét, utazási szokásait befolyásolta. A fogászati turizmus visszaesése 2020-ban 

egyértelműen a járvány és azzal kapcsolatban meghozott intézkedések következménye. 

Megállapítható a vizsgált egészségügyi szolgáltatónál a pandémia első hulláma volt csak 

kimutatható. A fogászat gyors helyzetfelismerésének, marketing tevékenységnek köszönhetően 

a marketing eszközeivel sikerült elérni, hogy a jobb anyagi körülmények közt élő magyar 

lakosság igénybe tudta venni pihenése során a fogászati szolgáltatásokat. A kiváló szakmai 

munka és a jó marketing következtében páciensi köre átrendeződött és megteremtette a 

folyamatos munkavégzés feltételeit. Ehhez hozzájárult a már említett fogorvosok és 

asszisztencia szakképzettsége, és a technikai háttér. Ezt erősítette a kiegészítő fogtechnikai 

szolgáltatások megléte, annak jó minősége. Kutatásunkból kiderült, hogy az ár-érték arány volt 

a legvonzóbb a külföldiek számára, míg belföldön a gyorsaság lehetősége, a várakozási idő 

csökkentése volt a meghatározó tényező. A kínált szolgáltatási árak az áremelkedés ellenére 

versenyképesek maradtak. Ehhez hozzájárult az is, hogy a külföldi szakorvosok véleménye 

kölcsönösen elfogadásra került. Kialakult egy újfajta „üzleti turizmus” és ehhez megfelelő 

ügynökhálózat. A külföldi biztosító társaságok egyre kedvezőbb ajánlatokkal keresik meg 

ügyfeleiket és hozzák össze a biztosítási lehetőségeken keresztül a feleket, a gyógyulni, 

szépülni vágyókat és a fogorvosi vállalkozásokat. Megéri Magyarországra jönni a külföldi 

pácienseknek, fogorvosi egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, mivel a biztosító társaságok 

támogatása, visszatérítése révén jelentős megtakarítást ér el a külföldi páciens.  

Magyarországon a biztosító társaságok a meglévő élet- és vagyonbiztosítás mellett újabb 

egészségbiztosítási konstrukciók kidolgozásával bővíthetnék kínálatukat, figyelve az 

egészségügyi változásokra.  Jobban ki kell terjeszteni az Egészségpénztárak rendszerét 

Magyarországon a fogorvosi praxisokra, hogy a fogászati szolgáltatás számlái után a páciensek 

igénybe tudják venni a személyi jövedelemadó visszatérítést.  
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A gyógyszállók és gyógyfürdők helyzete Covid idején 

Magyarországon 

 

The situation of wellness hotels and spas in Hungary under Covid 

 

Palkovics Krisztina1 – Varga Zoltán2 

 

Absztrakt 

 
2020. március elejére világméretűvé vált a 2019. év végén Kínában kitört Covid-19 járvány, mely mind 

az Európai Unió, mind a hazai gazdasági-társadalmi folyamatokban óriási kihívást okozott és okoz a 

mai napig. Elemzésünk célja a COVID-19 világjárvány gyógyszállókra és gyógyfürdőkre gyakorolt 

hatásának felmérése Magyarországon. Az elemzéshez felhasznált adatok a Központi Statisztikai Hivatal 

turizmus, vendéglátás témakörében közzé tett adatbázisból származnak. Elemeztük a gyógyszállók 

vendégeinek és vendégéjszakáinak számát, külön kitérve a külföldi és belföldi vendégek számára, az 

összes bruttó szállásdíj, valamint a vendéglátásból származó árbevételt, a szoba illetve 

férőhelykapacitás-kihasználtságot, valamint a gyógyfürdők személyforgalmát és árbevételének 

alakulását.  

 

Kulcsszavak: Covid-19., gyógyturizmus, gyógyszállók, gyógyfürdők 

 

 

Abstract 

 
The Covid-19 epidemic that broke out in China at the end of 2019 has become global by the beginning 

of March 2020, which has caused and continues to cause a huge challenge in the economic and social 

processes in the European Union and in Hungary too. Our analysis aims to assess the impact of the 

COVID-19 pandemic on wellness hotels and spas in Hungary. The data used for the analysis come from 

the database published by the Central Statistical Office on tourism and hospitality. We analyzed the 

number of guests and guest nights in the wellness hotels, separately for foreign and domestic guests, the 

total gross accommodation fees and sales revenue from hospitality, the utilization of room and 

accommodation capacity, and the turnover of the spas. 

 
Keywords: Covid-19., medical tourism, wellness hotels, spas 

 

 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

Napjainkban az egészségnek meghatározó szerepe van életünkben, ezért fontos, hogy 

megismerjük a gyógyturizmus adta lehetőségeket. A turizmusnak sok ágazata van, egyik 

leggyorsabban fejlődő területe az egészségturizmus, melynek egy-egy területét képezi a gyógy- 

illetve a wellnesturizmus. A gyógyturizmus főként az elmúlt 10-15 év során vált széleskörűen 

ismertté (Schmerler, 2018). A témával foglalkozó szakemberek és kutatók azonban még nem 
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értenek egyet abban, hogy mi is a gyógyturizmus pontos jelentése. (Hodges et al., 2012). 

Leginkább elfogadott definíció alapján a gyógyturizmus az egészségügyi és wellness 

szolgáltatások igénybevétele céljából történő utazás, amely a legközelebbi kórház 

meglátogatásán túl egyaránt magába foglalhatja a belföldi és külföldi utakat is. Maga az utazás 

létrejöhet költségmegtakarítás, magasabb szakértelem, illetve a magasabb szolgáltatási 

minőség iránti szükséglet, vagy a turizmus iránti vonzalom miatt is (Stolley – Watson, 2012; 

Cooper et al., 2015; Hieda, 2015; Cormany, 2017; Muminovna – Kaxramon, 2021).  A 

természeti, illetve részben mesterségesen előállított fizikai, kémiai energiákat felhasználó 

gyógymódok összességét fizioterápiának nevezzük. A terminus a görög eredetű „füzisz” 

(természet) és a „terápia” (gyógyítás) szavak összevonásából keletkezett. Feladata a betegségek 

kialakulásának megelőzése, a már lezajlott kórok kiújulásának prevenciója, ezen kívül speciális 

és tüneti kezelés (Csermely - Hajnádi 2002). Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) 

megfogalmazása alapján „a gyógyturizmus az egészségi állapot konkrét javítása (gyógyulás, 

panaszok csökkentése, állapot stabilizálása, elveszett képességek visszaszerzése/ pótlása) 

céljából igénybe vett, egészségügyi (ideértve egyaránt az orvosi szolgáltatásokat, és a 

gyógyászati ellátásokat is) ellátásokra alapozódó egészségturizmus” (Kincses et al., 2009).  

A gyógy- és wellnessturizmusban fontos szerepe van a víznek, nemcsak fizikai tulajdonságai 

miatt, hanem a benne lévő anyagok felszívódásának, illetve belégzésének köszönhetően 

elősegítheti a betegségek gyógyulását, a szervezet működési funkcióinak javulását (Varga et al. 

2018). A gyógyturizmus fő célcsoportja a krónikus betegségben szenvedő, vagy fájdalma 

enyhítésére vágyó vendég (Boros et al. 2011). Az utazás motivációja pedig a gyógyulás, illetve 

a rehabilitáció, ahol a vendégek egészségügyi kezeléseket, szabadidejükben pedig turisztikai 

szolgáltatásokat vesznek igénybe. A finanszírozási forma gyakran a kötelező egészségbiztosító 

által finanszírozott kezelésekre épül, általában orvosi rendelvényre, támogatásformájában 

veszik igénybe a vendégek a kezeléseket és szolgáltatásokat.   

Az egészségturizmus vezető turisztikai termék Magyarországon. Az egészségkultúrában, 

gyógyításban meglévő hagyományaink természeti adottságainkban, természetes 

gyógytényezőink bőségében is gyökereznek. Ezek világviszonylatban is kiemelkedő 

egészségturisztikai potenciált jelentenek számunkra. Gyógyulást kínáló helyeink, 

intézményeink fizikai és szellemi miliőjükkel, a terápiában, rehabilitációban, 

egészségmegőrzésben folytatott eredményes tevékenységükkel régóta és tartósan fennálló 

hírnevet vívtak ki maguknak. Gyógyhelyeink többsége gyógyfürdővel rendelkező település, de 

vannak összetettebb kínálatot felvonultató (pl. Hévíz, Hajdúszoboszló, Miskolc), illetve egyéb 

gyógytényezőt kínáló helységek is (pl. Parád, Gyöngyös) (Michalkó-Rátz, 2011). 

A magyarországi egészségturizmus szolgáltatásai tipikusan valamiféle természetes 

gyógytényezőre épülnek (pl.: gyógyvíz, gyógyiszap, gyógyklíma, gyógybarlang). A 

wellnessturizmus értelemszerűen kevésbé kapcsolódik a természet adta erőforrásokhoz, hiszen 

ebben az esetben inkább maguk a szolgáltatások a fontosak, amelyekhez nem minden esetben 

szükségesek speciális természeti erőforrások (Aubert at al., 2012; Csapó-Marton, 2017) A 

magyarországi gyógyhelyek nem csupán gyógyfürdőkhöz kapcsolódnak és nem minden 

esetben gyógyvízre épülnek. Ennek ellenére csupán fürdőzéssel és szinte kizárólag vízzel 

kapcsolatos kezeléseket lehetséges társadalombiztosítási támogatással igénybe venni. Ezek a 

kezelések a következők: gyógymedence, kádfürdő gyógyvízel, iszappakolás, súlyfürdő, 

szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszáz, vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, 

fürdőgyógyászati ellátás, csoportos gyógyúszás (18 év alatt), szén-dioxid gázfürdő. (NEAK) 

A 2019. év végén Kínában kitört Covid-19 járvány 2020. március elejére világméretűvé vált, 

és a hazai gazdasági társadalmi folyamatokban is óriási zavarokat okozott. A járvány, illetve az 

annak megfékezésére tett óvintézkedések hatására szinte teljesen leállt a légi közlekedés, 

visszaesett a turizmus, számos munkahely leállt. Az Eurostat adatbázisa alapján az Európai 
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Unióban 2,6 %-kal csökkent a gazdaság teljesítménye, ilyen a 2008-as pénzügyi és gazdasági 

világválság óta nem volt. Az unió 10 tagállamában nagyobb, míg tizenhatban kisebb volt a GDP 

volumene az előző év azonos időszakához képest. A magyar gazdaság a 2013 óta növekedést 

tudhatott magáénak, ennek üteme 2018-2019-ben Magyarországon volt a legmagasabb az 

Európai Unió országai közül.  Az emelkedő tendencia 2020 I. negyedévében még kitartott, 

ekkor a GDP volumene 2,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A járvány megfékezésére 

hozott korlátozó intézkedések hatására azonban a II. negyedévben – a többi uniós tagállamhoz 

hasonlóan – a magyar gazdaság teljesítménye is jelentősen, 14%-kal visszaesett. (KSH) 

A Kormány 484/2020. (XI.10.) rendelete kimondta, hogy az éttermek vendéget nem 

fogadhatnak, vendégnek csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni, valamint a szállodák 

turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak, és 

mindennemű rendezvény megtartása tilos.  

Magyarország bruttó hazai terméke, ahogy azt egy korábbi tanulmányom során is 

elemeztem, az akkor közölt adatok alapján 2020. III. negyedévében a KSH által közölt 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 4,7%-kal csökkent 

az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg az előző negyedévhez képest 11,3%-kal nőtt. 

A nemzetgazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához viszonyítva az első három 

negyedévében összesen 5,6%-kal csökkent a nyers adatok szerint. Ugyanez a mutató az 

Eurostat által közölt adatok szerint az Európai Unió vonatkozásában 2020. III. negyedévére 

szezonálisan és naptárhatással kiigzatított adatokat tekintve 2,8 %-kal csökkent az előző év 

azonos időszakához viszonyítva, míg az előző negyedévhez képest 10,97 %-kal csökkent. 

(Palkovics - Varga,2021). 

Ahogy azt Stubnya is kimutatta a 2021-es minimálbér-emeléssel kapcsolatos tárgyalási 

helyzetről szóló cikkében, a III. negyedéves GDP-adatok alapján a magyar gazdaság az első 

koronavírus hullámot követően kettészakadt, néhány iparág visszatért már a válság előtti 

szintre, mások pedig az első félév megrázkódtatásait sem heverték még ki. Kimutatása szerint 

a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás iparágban tapasztalták a legnagyobb visszaesést, mely 

a III. negyedévben az enyhítések következtében bekövetkező növekedés ellenére is a 

legalacsonyabb GDP értékeket hozta. (Stubnya, 2021) 

A 2008-as gazdasági válság hatását vizsgálta Tóth Géza és Dávid Lóránt Észak-

Magyarországon, ahol a válság hatása lassabban jelentkezett. A Magyar Turizmus Zrt. a 

turisztikai ágazatra történő hatását vizsgálta egész Magyarország gazdaságát illetően, mely 

során megállapították, hogy 2008 novembere a szállodaipar megelőző évtizedének egyik 

legrosszabb hónapja volt, melyet 2009-ben újabb csökkenés követett és csak ezután kezdett 

ismét növekedni és 2011-ben zártak végül jó eredménnyel a szállodák (Tóth - Dávid, 2010; 

Magyar Turizmus Zrt., 2013). 

A turizmusbiztonság problematikája rendkívül sokrétű. Rácz Attila megállapította, hogy a 

külföldiek a magyarországi közbiztonságot, valamint az élelmiszerbiztonságot és a 

tömegközlekedés biztonságát pozitívabban értékelték, míg a rendezvények és a gépjárművel 

történő közúti közlekedés biztonságát negatívabban (Rácz, 2019). Egy másik kutatásban a 

megkérdezett válaszadók legnagyobb csoportjának utazási döntéseinél a biztonság kérdése volt 

a legfontosabb, a döntéshozatal során a megkérdezettek számára fontos volt, hogy az adott 

ország biztonságos-e (Csapó - Törőcsik, 2019). Mindez még a koronavírust megelőző időkben 

lezajlott kutatás eredménye, a koronavírus alatt is igazolódott azonban, hogy megerősödik a 

turisták részéről a biztonság iránti igény, mely megmutatkozik a higiénia és a fizikai 

távolságtartás vonatkozásában is. A turisztikai szolgáltatóknak nagy hangsúlyt kell fektetni a 

foglalások rugalmasabb feltételeinek biztosítására. (Csapó - Törőcsik, 2020). 

Felkai Péter szerint el kell érni, hogy az egyének bízzanak a kormányzati intézkedések 

szakszerűségében és hatásosságában. A kormányzat feladata, hogy megtalálja az egyensúlyt a 
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jövedelmezőség és az elszabadult tömegturizmus ártalmai között. Az egyének közötti 

megfelelő távolságot biztosító megoldások, a fertőtlenítés és a személyi higiéniás lehetőségek 

biztosítása, valamint az infekciókontroll nem csak egészségügyi intézményekben való 

alkalmazása a világjárvány utáni szolgáltati feladatok követelménye, mindezek az intézkedések 

azonban a szolgáltatások nagymérvű drágulását fogják eredményezni (Felkai, 2021). 

Ugyanakkor, ahogy azt Neumanné dr. Virág Ildikó és Dr. Fehérvölgyi Beáta is 

megfogalamazták tanulmányukban ezt a jelenlegi válsághelyzetet úgy is felfoghatjuk, mint egy 

lehetőséget a fenntarthatóbb turizmus kereteinek kialakítására (Neumanné - Fehérvölgyi, 

2020). 

 

Kutatásunk célja az volt, hogy felmérjük a Magyarországon működő gyógyszállók és fürdők, 

vendég éjszakáinak számát, forgalmát, bevételeit, szoba- és férőhelykapacitás 

kihasználtságukat, ezek változását a Covid-19 járványhelyzet kapcsán. 

 

 

1. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A kutatás során a KSH által közölt adatok kerültek elemzésre, mely során a turisztikai ágazatból 

a gyógyszállókra és gyógyfürdőkre koncentráltunk. A kutatás egy kvantitatív, leíró jellegű 

kutatás, melynek során teljeskörű adatelemzést végeztünk az adatbázisokból leválogatott 

adatokból.  Az elmúlt éveket tekintve kiinduló adatnak a 2015. év adatait vettük, a változásokat 

tehát a 2015. évtől vizsgáltuk, míg a 2020. évre vonatkozóan, a Covid-19 hatására is 

bekövetkező változások megállapítására a 2019. év megfelelő időszakának adatait vettük 

alapul. Az elemzés során vizsgáltuk a gyószállók esetében a vendégek, ezen belül a külföldi és 

belföldi vendégek arányát, a vendégéjszakák számát, az átlagos tartózkodási időt, a szállásdíj 

bevételeket, a szoba és férőhelykapacitást, valamint a gyógyfürdők esetében a 

személyforgalmat és az árbevétel alakulását szolgáltatástípusonként. 

 

Az elemzés első lépésében az elmúlt 5 évet átfogó időszakra vonatkozóan a szállodák 

vendégforgalmának megoszlását néztük régiónként majd a gyógyszállókban megszállt 

vendégek számát vizsgáltuk. A változást havi bontásban százalékban elemeztük, ahol az előző 

év azonos időszaka jelentette a 100%-ot. Elemeztük továbbá a vendégéjszakák számát szintén 

havi bontásban, ezen belül az átlagos tartózkodási idő alakulását is. A vendégéjszakák a szállást 

igénylő vendégek által a gyógyszállókban eltöltött összes éjszakák számát jelentette, melynek 

elemzése során külön kitértünk a belföldi és a külföldi vendégéjszakák arányának 

meghatározására. Vizsgáltuk a Covid-19 járvány és annak megfékezésére hozott 

óvintézkedések, mint a korábban említett Kormány 484/2020. (XI.10.) rendeletének hatását 

erre az arányra és összességében a vendégéjszakák számának alakulására. Ezt követően a 

szállásdíj bevételeket elemeztük, mely vizsgálat során kitértünk vendéglátásból és az egyéb 

szolgáltatásból származó bevételek arányára is. Az árbevételt millió Ft-ban elemeztük szintén 

2015-től 2020-ig havi bontásban. A továbbiakban vizsgáltuk a szoba illettve férőhely kapacitás 

változását százalékosan a vizsgált időszakban. Ezt követően a gyógyfürdők tekintetében 

tanulmányoztuk a személyforgalom és az árbevétel módosulását. Az árbevételt szintén millió 

Ft-ban elemeztük, azonban itt a vizsgált időszakban csak éves szintű adatok álltak 

rendelkezésre. 
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2.  EREDMÉNYEK 

 

2019-ben a nemzetközi trendeknek megfelelően a hazai turisztikai folyamatok is kedvezően 

alakultak. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatók közel százezer szobával és 349.881 

férőhellyel várták Magyarországon a vendégeket. 2016-tól kezdődően a turizmus egyenlege 

folyamatosan emelkedett, legnagyobb emelkedés 2017-ről 2018-ra történt, ekkor 16%-kal 

emelkedett az egyenleg. Legmagasabb eredmény pedig 2019-ben volt (1.340.436 millió Ft), ez 

13%-kal volt magasabb az előző évhez képest. 2020-ban ez az egyenleg a felére esett vissza a 

koronavírus járvány és annak megfékezésére hoztot intézkedések következtében. 

A szállodák vendégforgalmát tekintve a korábbi években kialakult arányok 2020-ban is 

fennmaradtak (1. ábra), a vendégforgalom legnagyobb hányadát Közép-Magyarország, 

különösen Budapest, valamint Nyugat-Dunántúl (Zala megye) és Észak-Magyarország (Heves 

megye) tette ki, melyből Közép-Magyarország 2019-ig közel a vendégforgalom felét hozta. 

2020-ban ez az arány megmaradt ugyan, még mindig Pest megye produkálta a legnagyobb 

arányt, de ők voltak ugyanakkor a Covid legnagyobb vesztesei is, mivel a vendégforgalom 

aránya 39 %-kal kevesebb volt a korábbi évhez képest, míg voltak olyan régiók, akiknek a 

forgalma ugyan csökkent, de az országos adatokhoz képest jobb arányt értek el, mint a korábbi 

években bármikor. Ilyen megyék voltak Veszprém, Baranya és Tolna megye, akik több mint 

50%-kal magasabb arányt értek el.  

 

1. ábra: A szállodák vendégforgalmának változása régiónként Magyarországon 2015-

2020. között %-ban (2015 = 100 %) 

 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

A magyarországi gyógyszállók esetében a vizsgált időszakban a vendégek száma 2019-ig 

folyamatosan emelkedett, 2020-ban a Covid járvány megjelenésével és a megfékezésére hozott 

intézkedések hatására azonban év végéig 55,34%-kal csökkent. 2016-2019. évek során még 

hasonló tendenciát mutatott, az év első hónapjaiban elért legalacsonyabb értékről (42-57.000 

fő) folyamatosan emelkedett, míg a nyár folyamán, augusztusban elérte a legmagasabb értéket 

73-84.000 fő), ahonnan újra csökkenésnek indult. Legmagasabb értéket ebben az időszakban 

2019 augusztusában ért el, ez akkor 84945 főt, 4,8 %-kal több vendéget jelentett az egy évvel 

korábbi adathoz képest, míg az év eleji alacsony értékhez képest 47,28 %-os emelkedést 
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jelentett, míg az időszak legalacsonyabb értékéhez képest (2015. január) 100,85 %-kal volt 

magasabb. A 2020-as év szemléletesen nagy eltérést mutat. Január, február hónapokban még a 

korábbi évek megszokott trendje volt megfigyelhető. Március-májusi adatokra sajnos a 

koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgálatás következtében nem közöltek adatot, de a 

júniustól közölt adatok is mutatják, hogy 2020-ban a vendégek száma rendre messze elmarad a 

korábbi években megszokottól. Legnagyobb visszaesés június hónapban volt tapasztalható, 

akkor számuk 74,1 %-kal maradt el a 2019. júniusban közölt adattól. A november-december 

hónapra vonatkozóan sajnos nem közöltek adatot. 

A vendégéjszakák vizsgálata során hasonló tendencia rajzolódott ki. Az év eleji enyhe 

csökkenést követően a vendégéjszakák száma jelentős növekedésnek indult, augusztusra érte el 

csúcspontját, majd hirtelen visszaesést követően már csak enyhe mértékben csökkent az év 

végéig. A vizsgált időszak során a legmagasabb értéket 2019. augusztusában érte el, akkor 

311.549 volt a vendégéjszakák száma, mely a megelőző hónaphoz képest 8,19 %, míg az előző 

év hasonló időszakához képest 5,44 %-kal volt magasabb, az időszak legalacsonyabb 2015. 

februári adatához képest pedig több, mint kétszeres emelkedést jelentett. A 2020-as adatok a 

vendégéjszakák tekintetében is elmaradtak a korábbi évek eredményeitől. A korábbi 

korlátozások feloldását követően 2020-ban is augusztusban volt a legmagasabb a 

vendégéjszakák száma, akkor 228.609 volt, mely az előző év azonos hónapjához képest 26,6 

%-os visszaesést jelentett. 

A belföldi vendégek aránya az elmúlt években 59-61 % között mozgott, 2020-ban azonban 

jelentős mértékben, 80%-ra nőtt. Számukat tekintve a korábbi évek során közel azonos ütemű 

emelkedés volt jellemző az egyes években, mely 2020-ban azonban teljesen eltérő adatokat 

mutatott. A koronavírus járvány miatt március-májusi hónapokra a KSH nem közölt adatokat, 

a nyári időszakban azonban jelentősen megemelkedett a belföldi vendégek száma, olyannyira, 

hogy augusztusban még a korábbi évekhez képest is kimagaslóan magasabb értéket ért el, ekkor 

58.825 volt, mely a korábbi év azonos időszakához képest 34,7%-kal, míg az időszak 

legalacsonyabb (2015. szeptember) értékéhez képest 118,48%-kal emelkedett. Az egész évet 

tekintve 2020-ban 41%-kal kevesebb volt a belföldi vendégek száma 2019-hez képest, 

miközben külföldiekhez képest az arányuk 31,7%-kal növekedett. (2. ábra) 

A külföldi vendégek esetében még a korábbi évek tendenciája sem volt megfigyelhető a 

2020-as év során. A korábbi 38-40%-os külföldi vendégarány 19%-ra esett vissza. Számuk 

összességében 77,6%-kal volt kevesebb 2019-hez képest 2020-ban. A külföldi vendégek száma 

a teljes 2020-as év során messze elmaradt a korábbi évektől a beutazási korlátozások illetve a 

járvány megfékezését célzó egyéb intézkedések hatására. Még augusztusban is, mikor 

jelentősen megemelkedett és a legmagasabb értéket érte el, 66,22%-kal volt kevesebb az előző 

év azonos időszakához képest.  
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2. ábra: A gyógyszállók külföldi és belföldi vendégeinek száma Magyarországon 2015 és 

2020. között (fő) 

 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

 

A vendégek átlagos tartózkodási idejét tekintve is volt ugyan visszaesés, de ez nem volt olyan 

jelentős, mint a vendégek, illetve vendégéjszakák számában. Az átlagos tartózkodási idő 3,3-

3,4 éjszakáról 3-ra csökkent, ez 6,25%-os csökkenést jelentett az éves adatok alapján. Havi 

lebontásban vizsgálva a tartózkodási időt sajnos az adatközlés már hiányos volt. A legtöbb nyári 

hónapban (amikor az átlagos tartózodási idő éves szinten a legmagasabb) 11 %-kal kevesebb 

volt, míg június hónapban ennél is nagyobb, 29%-kal is kevesebb időt tartózkodtak a vendégek 

a gyógyszállókban. 

A gyógyszállók árbevételét tekintve vizsgáltuk a szállásdíjból, a vendéglátásból és egyéb 

szolgáltatásból származó bevételeket. A szállásdíjból származó bevételek a vendégforgalomnak 

megfelelően alakultak. A korábbi években folyamatosan emelkedett a bevétel. Az év eleji 

kezdeti értékről augusztusig növekedett, majd év végéig fokozatosan csökkent. 2019. 

augustusában volt a legmagasabb, 3.351.208 ezer Ft. 2020-ban ez a tendencia hasonló volt 

ugyan, de az értékek elmaradtak, még augusztusban is, mikor a legmagasabb volt, 19%-kal 

elmaradt az előző évi értéktől. (3. ábra) A vendéglátásból származó bevételek is folyamatosan 

emelkedtek az elmúlt években. Jelentős emelkedést hozott a 2018-19-es év. 2020-ban azonban 

itt is elmaradtak az értékek, még a legmagasabb árbevételt hozó időszakban is 20%-kal volt 

kevesebb a vendéglátás bevétele, míg a legalacsonyabb árbevételt jelentő hónapokban 60-70%-

kal is elmaradt a korábbi évtől. Az egyéb szolgáltatásból és reggeliztetésből származó árbevétel 

tekintetében nem csak a korábbi évtől, az összes megfigyelt évtől messze elmaradt az árbevétel. 

Az augusztusi legmagasabb hónapban is 30%-kal volt alacsonyabb az előző évben elért 

eredménytől, míg a legrosszabb hónapban 80%-kal is kevesebb volt. 
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3. ábra: A gyógyszállók összes bruttó szálládíj bevétele Magyarországon 2015 és 2020. 

között (ezer Ft)   

 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

A gyógyszállók szoba- és férőhelykapacitás kihasználtsága hasonló képet mutatott, 

ugyanakkor a szobakapacitás kihasználtság esetén kicsivel magasabb visszaesés volt 

tapasztalható, mint a férőhelykapacitás-kihasználtságnál. Mindkét esetben a 2020-as év 

jelentősen elmaradt a megfigyelt korábbi évekétől. Augusztusban volt a legkisebb a visszaesés, 

de még ekkor is 10-12%-kal kevesebb volt a kihasználtság a korábbi 2019-es évhez képest. 

A fürdők vonatkozásában a személyforgalom mérsékelten emelkedett egészen 2019-ig, 

majd jelentős visszaesés volt tapasztalható a 2020-as évben. Az OEP által támogatott személyek 

aránya a forgalom 5-6%-át tette ki a teljes megfigyelt időszakban, de 2020-ban mind az OEP 

támogatott, mind a nem támogatottak forgalma felére csökkent vissza, arányuk közel azonos 

maradt.  

A fürdők árbevételét tekintve ez a személyforgalom csökkenés 48%-os visszaesést 

jelentett, közel azonos arányban a különböző szolgáltatásokból származó bevételeket tekintve. 

(4. ábra) Pontosan a fürdőszolgáltatásból származó árbevétel 52%-kal, a gyógyászati és 

egészségmegőrző szolgáltatásból származó árbevétel 49%-kal, a szálláshely értékesítésből 

származó árbevétel 44%-kal, és az egyéb árbevétel 51%-kal volt kevesebb ebben 2020-ban.  
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4. ábra: A fürdők árbevétele Magyarországon 2015 és 2020. között (millió Ft) 

 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Minden elemzett mutatószámunk azt mutatta, hogy az elmúlt években a turizmus, 

egészségturizmus folyamatosan emelkedett, évente átlagosan 10-15 %-kal. 2019. nyara, 

különösen augusztusa hozta a legmagasabb eredményeket. A 2020-as legmagasabb értékek is 

messze elmaradtak a korábbi évek értékétől. A forgalomra és a bevételekre, az egész turizmusra 

is nagy hatással volt a Kormány 2020. november 10. napján kiadott rendelete, mely kimondta, 

hogy az éttermek vendégeket nem fogadhatnak, valamint a szállodák turistákat nem, csak üzleti, 

gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak, és mindennemű rendezvény 

megtartása tilos.  

A járvány hatására nem csak a turizmusban következtek be változások, a vírus terjedésének 

megfékezésére hozott intézkedések a turizmushoz kapcsolódó vállalkozásokat is érintette, 

hiszen a szállásdíjbevételek mellett az utazásokhoz kapcsolódó egyéb költések is elmaradtak, a 

turizmusra épülő vállalkozások is működési problémákkal küszködtek. 

Stubnya kimutatását támasztják alá megállapitásaim, miszerint a 2020-as év a szálláshely-

szolgáltatást és vendéglátás ágazatot viselte meg leginkább, hisz a pandémia miatt 

teljesítményük közel 60%-kal esett vissza az előző évhez képest, melyben nagy szerepe volt a 

Kormány által hozott rendeletnek, hisz a szállók, fürdők ezáltal zárva voltak. 

Az elemzett mutatószámok alakulásának további gazdasági hatásai is voltak. Ahogy azt 

korábban elemeztem, Magyarország bruttó hazai terméke 2020. III. negyedévében 4,7%-kal 

csökken az előző év azonos időszakához viszonyítva. További gondot okoz, hogy a 2020. évi 

bevétel kiesések a Kormány 2020. november 10-i határozatával szinte a 0-ra estek vissza és a 
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2021-es év elején is tartottak. 2021. március 27-től kezdődően kezdett csak a Magyar Kormány 

a védelmi intézkedések feloldásába 6 fokozatban.  

Rácz Attila és Csapó János, Törőcsik Mária is megállapították kutatásaik során, hogy 

turizmus során fontos a biztonság kérdése a vendégek számára, mely a koronavírus járvány 

megjelenésével csak fokozódott és megerősödött a turisták biztonság iránti igénye a higiéna és 

a fizikai távolságtartás vonatkozásában. A turizmus résztvevői számára tehát a biztonság 

mindig is fontos szerepet játszott az utazási döntéseik meghozatala során. Ez csak fokozódott, 

illetve a biztonság, mint fogalom is mást takar a jelenlegi járványhelyzetben. A koronavírus 

terjedésének megakadályozását követően is nagy figyelmet kell fordítani a magas szintű 

vendégélmény biztosítására, de csökkentett számú illetve intenzitású kapcsolatok 

megvalósítával. A belföldi turizmus fejlesztését, támogatását kellene előtérbe helyezni, hisz a 

magyarországi szállodaiparnak és az egész turisztikai ágazatnak, az egészségturizmusnak a 

gazdasági válságnál is nagyobb válságot kell most átvészelnie. 

Ahogy azt Tóth Géza és Dávid Lóránt, valamint a Magyar Turizmus Zrt. a gazdasági válság 

hatásának vizsgálatakor megállapította, hogy Magyarországon a gazdasági válság lassan 

jelentkezett, és a válságot követő harmadik évben már jó eredménnyel zártak a szállodák, ezzel 

ellentétben a Covid-19 hatása azonnal jelentkezett a magyar turizmus eredményein is. 

Remélhetőleg a mostani vírushelyzet hatására bekövetkezett visszaesés is a gazdasági 

válsághoz hasonlóan hamar megszűnik és újra növekedést tudhat magáénak a turisztikai ágazat. 
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Egészség a zsebben - Egészségmegőrző appok 

 

Health in the pocket – mHealth application 

 

Printz-Markó Erzsébet1 - Keller Veronika2 
 

 
Absztrakt 

 

Az egészégtudatosság, egészséges életmód egyre nagyobb hangsúlyt kap az online világban is. Az 

infokommunikációs eszközök és szolgáltatások fejlődésének köszönhetően weboldalak, blogok, 

közösségi média profilok nyújtanak segítséget az egészégtudatos mindennapok megéléséhez. 

Tanulmányunk célja, feltárni, hogy milyen változásokat és hatásunkat érhetünk el a napi rutinban és 

egészségünkben a tudatos egészségi állapottal, életmóddal kapcsolatos mobil egészségügyi 

alkalmazások használatának következtében. Ennek érdekében egy 14 hetes kísérletet folytattunk 

egyetemi hallgatók körében. Kutatásunk eredményei kiemelten hasznosak lehetnek azon fogyasztók, 

app fejlesztők és szolgáltatók számára, akik az egészségtudatosságra, egészségmegőrzésre fókuszálnak. 

 

Kulcsszavak: egészségtudatosság, egészségmegőrzés, app 

 

Abstract 

 

Health awareness and a healthy lifestyle are gaining more and more emphasis in the online world as 

well. The main websites, blogs and social media profiles for the development of infocommunication 

tools and services help to live a health-conscious everyday life. The aim of our study is to explore the 

changes and impacts we can achieve on our daily routine and health as a result of the use of mobile 

health applications related to conscious health and lifestyle. To this end, we conducted a 14-week 

experiment among university students. The results of our research can be especially useful for 

consumers, app developers and service providers who focus on health awareness and health 

preservation. 

 

Keywords: health awareness, health preservation, app 

„Mondd el a múltat,  

diagnosztizáld a jelent,  

jósold meg a jövőt!” 

Hippokratész 

BEVEZETÉS 

 

A hazai statisztikák alapján elmondható, hogy 76.000 magyar részben a helytelen életmód miatt 

vesztette életét (Magyarország egészségügyi országprofil, 2019). A magyar lakosság közel fele, 

48%-a krónikus betegséggel küzd, több nő (51%), mint férfi (44%). Az életkorral 

párhuzamosan emelkedik a betegek aránya. A leggyakoribb betegségek a magas vérnyomás, 

                                                           
1 Dr. Printz-Markó Erzsébet, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Kar, Turizmus Tanszék; printz-marko.erzsebet@sze.hu 
2 Dr. Keller Veronika, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 

Marketing és Menedzsment Tanszék; kellerv@sze.hu 

mailto:printz-marko.erzsebet@sze.hu
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derék- vagy hátfájás, illetve izületi porckopás (ELEF, 2019). A felnőttek és a 15 évesek ötöde 

túlsúlyos. 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér (továbbiakban: EESZT) egy felhő alapú 

technológiát használó kommunikációs felület, mely összekapcsolja az állami és magán 

egészségügyi ellátórendszereket, a gyógyszertárakat és a lakosságot, azaz az egészségügy 

minden szereplőjét (https://e-egeszsegugy.gov.hu/). Az EESZT-n keresztül intézhető minden, 

ami az ember egészségügyi ellátásához szükséges. 2017-ben elsőként a háziorvosi praxisoknál 

vezették be a használatát, majd csatlakoztak a járó- és fekvőbeteg ellátó intézmények, valamint 

az összes gyógyszertár is. Napjainkban már a magánegészségügy szereplői is használják. A 

rendszer fontossága felértékelődött a koronavírus járvány következtében, hiszen a védekezési 

intézkedések (társadalmi távolságtartás, fizikai kontaktus kerülés, #maradj otthon mozgalom) 

bevezetéséhez is nélkülözhetetlen volt a digitalizált egészségügyi rendszer.  

A pandémia alatti vészhelyzetben a felhőbe „küldött” receptek segítik azt, hogy csak akkor kell 

orvoshoz vagy egészségügyi intézménybe menni, ha ténylegesen szükség van rá. A fertőzés 

kimutatására elvégzett PCR tesztek eredményét is az EESZT rendszerben tudják leggyorsabban 

megnézni az érintettek, akár a lakosság is – amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. 

Hazánkban az internetpenetráció mértéke 89%-os, ami az európai uniós átlag (83%) 

felett van. Az online adatforgalom 51,6%-a történik asztali gépen és laptopon, 46,3%-a 

mobiltelefonon keresztül (Kemp, 2021). A pandémiás időszakban az emberek az online világ 

felé fordultak egyrészt kényszerűségből (home office, digitális tanulás, online oktatás), 

másrészt szórakozás, kikapcsolódás céljából (#maradjotthon mozgalom). Jelenleg több mint 53 

000 m-health applikáció létezik (Mobius, 2021). 2020-ban 65%-kal nőtt a letöltött egészségügyi 

applikációk száma globálisan (Statista, 2021). Egyes előrejelzések szerint a szektor piaci értéke 

2022-ben eléri 102,4 milliárd $-t, 2025-re pedig 289,4 milliárdot, ami közel háromszoros 

növekedést jelent (Statista, 2021). Az ágazat éves növekedési ütemét az elkövetkező 5 évben 

35 százalékosra jósolják (https://www.fortunebusinessinsights.com/infographics/mhealth-

apps-market-102020).  

Az IMS (Institute for HelathCare Informatics) statisztikái alapján a legnépszerűbb 

appok globálisan: fitneszhez, életstílushoz, diétákhoz, betegség specifikus témákhoz, női 

kezelések és terhességhez kapcsolódnak. Nagy népszerűségnek örvendenek a kalóriaszámláló 

appok, a mentális egészség megőrzését segítő meditációs appok, az edzéstervek, fittsági 

állapothoz igazódó fitnesz applikációk, valamint az alvásminőséget ellenőrző alkalmazások.  

Tanulmányunk célja, feltárni, hogy milyen változásokat és hatásunkat érhetünk el a napi 

rutinban és egészségünkben a tudatos egészségi állapottal, életmóddal kapcsolatos mobil 

egészségügyi alkalmazások használatának következtében. A szakirodalmi összefoglalót 

követően egy 14 hetes kísérlet eredményeit mutatjuk be. Kutatásunkat 2021 őszén folytattunk 

le egyetemi hallgatók körében, akik a szorgalmi időszak folyamán életmóddal kapcsolatos 

appokat teszteltek és rögzítették az egészségi állapotukban tapasztalt változásokat. 

 

1. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az egészségügy területén hatalmas mennyiségű értékes meglátások, eljárások és technológiák 

válnak elérhetővé évről évre. Az innovatív eljárások és technológiák bevezetésében gyakran 

fordulnak elő nehézségek. Az új meglátások és fejlesztések beépítése az egészségügybe lehet 

akár csak részben sikeres vagy időnként teljesen sikertelen, azonban már számos innovációt 

sikerült beágyazni (Meskó et al., 2017). A hagyományos és a modern orvostudomány közötti 

alapvető különbség, hogy a gondozás középpontjában a beteg ál, az ellátás az egyéneken alapul, 

a hierarchia helyett a partnerségen van a hangsúly, az adatokat megosztják a beteggel, a 

szakemberek pedig útmutatót, iránymutatást adnak(Grol et al., 2013). 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/
https://www.fortunebusinessinsights.com/infographics/mhealth-apps-market-102020
https://www.fortunebusinessinsights.com/infographics/mhealth-apps-market-102020
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A közösségi média felemelkedése teret adott az orvostudomány és az egészségügy 2.0-

nak, míg az okostelefonok penetrációja előidézte a mobil health-t (m-health), ami a fogyasztó-

orientált orvostudományt foglalja magában. Feltételezhető, hogy az orvostudomány és 

egészségügy 2.0 a páciensek felhatalmazásához vezet, ugyanis a betegek könnyebben 

hozzáférhetnek az egészséghez kapcsolódó információkhoz és ezáltal tudatosabb döntéseket 

képesek meghozni. Az új jelenség, melyet digitális egyészségügynek nevezünk, változásokat 

hozott a kezelés nyújtásában és az orvostudomány alkalmazásában. A Covid-19 járvány, az 

intézmények hatalmas mértékű leterhelésével, felgyorsította az eddigi intézkedéseket, illetve új 

eszközök megjelenését segítette elő. Járványhelyzetben az emberek igyekeznek kerülni a 

személyes orvoslátogatásokat, amikor csak tehetik, ezért szükség van valamilyen távolsági 

megoldás kínálására, amelyen az orvosok biztonságban, az interneten keresztül is 

kommunikálhatnak pácienseikkel.  

Eysenbach (2001:2) szerint az e-health több mindent magában foglal, mint csupán a 

technológiai fejlődést az egészségügyben: „az e-health egy feltörekvő ágazat az 

orvostudományi informatika, a közegészségügy és a biznisz metszéspontjában, utalva az 

egészségügyi szolgáltatásokra és az interneten keresztül továbbított vagy fokozott információra 

és a kapcsolódó technológiákra. Szélesebb értelmezésben, a fogalom nem csupán egy technikai 

fejlődést jellemez, hanem egy gondolkodásmódot, egy hozzáállást, egy elkötelezettséget a 

globális gondolkodás iránt annak érdekében, hogy az egészségügyet lokálisan, regionálisan és 

világszerte fejleszteni lehessen az információs és kommunikációs technológia által ” 

Alkalmazása alapvetően háromféle módon történik: 

 Store-and-forward: a betegoldali egység adatgyűjtést, esetleg adatfeldolgozást is 

végez, majd a kívánt adatot tömörített formában továbbítja a feldolgozóegység felé. 

Ilyen például a teleradiológia vagy a telepatológia. 

 Real-time: a betegoldali és az orvosoldali eszközök online kommunikációt végeznek. 

Ilyen például a telekardiológia, teleneurológia, telerehabilitáció vagy telefogászat. 

Lényege a videókonferencia-technológia alkalmazása a szakember és a páciens 

között. 

 Remote patient monitoring: biometrikus adatok tárolása és/vagy továbbítása az 

előző két módszer alkalmazásával. Jellemzően ilyen szolgáltatás az otthoni dialízis, 

távoli intenzív osztályos ellátásfelügyelet, otthoni telehealth vagy a 

betegségmenedzselés (Daragó et al., 2013). 

A mobile health, másnéven m-health a mobilkommunikáció – mint például PDA-k 

(Personal Digital Assistant) és mobiltelefonok – használata az egészségügyi szolgáltatások és 

információáramlások terén. Szélesebb értelmezésben azon hordozható eszközök használata, 

amelyek képesek adatokat létrehozni, tárolni, előhívni és továbbítani valós időben, a 

végfelhasználók között, a betegbiztonság és az egészségügy minőségének fejlesztése érdekében 

(Akter és Ray, 2010). A mobiltelefonokba beágyazott szenzorok segítik az egészségügyi 

dolgozókat a páciensek kezelésében, a folyamatos összekapcsolhatóság által. A 

mobilalkalmazások a mozgásszenzorok, kamerák és közelségi szenzorok által gyűjtenek adatot. 

Leveszik a teher egy részét az orvosokról és rendelőkről, klinikai adatokat gyűjtenek és 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Továbbá, az alkalmazások támogatják a 

szakembereket a betegek egészségügyi állapotának monitorozásában, az információk 

ellenőrzésében/megosztásában, valamint a diagnózis felállításában számos egészségügyi 

problémára (Pires et al., 2020). 

Az e-health tehát egy átfogó fogalom, amely nem csak az orvostudományi informatika 

fejlődését foglalja magában, hanem egy gondolkodásmódot, hozzáállást, elkötelezettséget az 

egészségügy fejlesztése érdekében. Ennek a fejlődésnek a középpontjában a szakemberek 
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számára összegyűjtött egészségügyi információk állnak, amelyeket az interneten keresztül lehet 

továbbítani.  

Az m-health pedig az e-health-nek egy eszköze, amely által az információtovábbítás egy 

új szintre kerül. Az m-health tisztán technikai fejlődés, amely célja, hogy a hordozható 

ezközökön keresztül is létrejöhessen az adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, illetve 

továbbítása. A hordozható eszközökbe beépített szenzorokon keresztül az adatgyűjtés, valamint 

monitorozás folyamatos, és az alkalmazások használatával a páciensek számára is láthatóvá, 

elérhetővé válnak az egészségügyi adataik (1. táblázat). 

 

 

1. táblázat: Az e-health és az m-health közötti különbségek 

e-health m-health 

Interneten keresztül továbbított 

információk 

Hordozható eszközön keresztül 

továbbított információk 

Gondolkodásmód, hozzáállás, 

elkötelezettség 
Technikai fejlődés 

Eszközök online kommunikációja 
Folyamatos megfigyelés a beépített 

szenzorok által 

Adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, 

továbbítása 

Adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, 

továbbítása alkalmazáson keresztül 

Forrás: szakirodalmi kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Áttekintettük az m-health témakörében 2020 után megjelent Google Scholar adatbázisában 

megjelent tanulmányokat. Biduski et al. (2020) az m-health applikációkkal kapcsolatos hosszú 

távú felhasználói élményt vizsgálták. 37 felhasználó rögzítette a véleményét a használat előtt, 

1, 2, 3 hónappal a letöltés után, majd végezetül a használatot követően és rögzítették a 

tapasztalatoka. A tanulmány elsősorban a felhasználói élményre (UX –user experience) 

koncentrált. A legpozitívabb válaszok e letöltést követő első hetekben érkeztek, ami a 

vizualitást, az élményszerűséget és a folyamatos monitorozást jelentette. A későbbiekben 

számos technikai nehézségbe ütköztek a felhasználók, aminek következtében csökkent az 

elégedettségük. Schmidt-Kraeplin és társai (2020) vizsgálták az applikációkkal játékosítási 

lehetőségeket jövelve ezzel a felhasználók bevonódását és elköteleződését. A jógyakorlatok 

összegyűjtése során a gamifikáció nyolc típusát azonosították: (1) versengés és együttműködés, 

(2) saját maga kitűzött célok követése jutalom nélkül, (3) epizodikus megfeleléskövetés, (4) 

belső gamifikáció külső célok érdekében, (5) belső jutalmazás az önmagunk által kitűzött 

célokért, (6) folyamatos segítségnyújtás pozitív megerősítéssel, (7) pozitív és negatív 

megerősítés jutalom nélkül, és (8) progresszív játékosítás az egészségügyi szakemberek 

számára. Az eredmények szoros kapcsolatot mutatnak az azonosított típusok és a ténylegesen 

megcélzott egészségmagatartás között. 

Több kutatás is vizsgálta az m-health applikációk használatával kapcsolatos motivációkat 

(Zahedul et al., 2020, Kovács és Várallyai, 2021). Zahedul és társai (2020) a bangladesi 

technológiára fogékony fiatalok körében térképezték fel a technológia elfogadás és használat 

modelljét. Az elvárások, a társadalmi hatások, a hedonista motiváció és a személyes adatok 

védelme pozitív hatással van a használati szándékra, illetve a hatékonyság, a bizalom és az 

életstílus nagyban befolyásolják a tényleges használatot is. Hazánkban is vizsgálták az 

egészségügyi mobilapplikáció használati szándék kapcsán a módosított UTAUT-modellt 
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(UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - A technológia elfogadásának 

és használatának egységes elmélete) a fiatalok (18-35 évesek) körében. A leginkább 

befolyásoló tényező az egyén motivációja és az egyénre ható szociális ráhatás. Legtöbben 

lépésszámlálásra, a futás és biciklizés monitorozására, valamint diétájuk menedzselésére 

használnak alkalmazást. Érdekes tény, hogy a fiatal felnőttek körében is megjelennek az 

egészségügyi monitoringot használó applikációk, például a gyógyszerszedés, a vérnyomás vagy 

éppen a testsúly nyomon követésére (Kovács és Várallyai, 2021). A legfőbb ok egy 

egészségügyi applikáció abbahagyására, hogy elfeledkeznek róla a felhasználók, vagy 

megunják, hogy sok időt igényel az applikáció menedzselése. Jiaoyang és társai (2020) 

rávilágítottak, hogy az appok iránti érzelmi kötődés nagyban hozzájárul az általános jóléthez. 

Adans-Dester és társai (2020) vizsgálták az appok szerepét a Covid-19 fertőzött betegek 

egészségi állapotának nyomonkövetésében. Az utóbbi időben a hazai tudományos életben is 

vizsgálták a témát, főként a pandémia és az adatbiztonság (Szűcs, 2021) oldaláról, de akár a 

turizmus kapcsán is (Zsarnóczky és Dulházi, 2019).  

A szakirodalmi áttekintés kapcsán úgy találtuk, hogy érdemes lenne vizsgálni az m-health 

applikációk hatékonyságát, egészségmagatartásra gyakorolt hatását, hiszen elsődleges céljuk a 

felhasználó életminőségének mentális és fizikai egészségének a javítása.  

 

 

2. MÓDSZERTAN 

 

Tudatos egészségi állapottal, életmóddal kapcsolatos mobil egészségügyi alkalmazások (m-

health applikáció) használatára került sor a 2020/2021-es tanév tavaszi féléve során 14 héten 

keresztül (2020 februárjától 2021 májusáig). A kísérlet a Covid 3. hullámában, vagyis a kijárási 

korlátozások és a digitális oktatás idején zajlott. A kísérlet keretében a résztvevők szabadon 

választhattak egy kimondottan testmozgással kapcsolatos és egy általánosságban az 

(egészséges) életmódhoz kötődő mobil appot az alábbi kategóriákból: 

 fitnesz; 

 életstílus; 

 diéta; 

 egészségügyi információk; 

 gyógykezelés; 

 női kezelések, terhesség; 

 betegségspecifikus. 

 

A appok használatán túl a program magában foglalta az appok elemzését, felhasználói 

tapasztalatok közlését az alábbiak kifejtésével: 

• a választás indoklása: mit vár el az applikációtól, milyen fejlődést hozhat az egyén 

számára; 

• használta-e korábban a kiválasztott appokat, vagy most használja őket először; 

• az applikáció tömör szöveges bemutatása: mikor dolgozták ki, hány felhasználója van, 

ingyenes-e, prémium funkciókért kell-e fizetni, komplex applikáció esetén a főbb 

funkciók ismertetése, internetről felhasználói vélemények gyűjtése, elsődleges 

felhasználói célcsoport meghatározása. 

 

Az applikáció aktív használata és „nyomonkövetéses” elemzése, tapasztalatok összegzése 

során a felhasználók az alábbiakra tértek ki: 

 kezdeti állapot rögzítése; 

 okozott-e nehézséget a napi rutinba történő beépítése; 
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 milyen főbb felismerésekre tett szert (önismeret fejlődése testi-lelki szinten), 

 volt-e mélypont a használat során; 

 ha befejezte a programot (pl. 30 napos kihívások esetében) hiányzott-e a mozgás; 

 félév végén befejezési állapot rögzítése, változás a félév eleji állapothoz képest; 

 milyen fejlődési ívet járt be; 

 az applikációk SWOT elemzése felhasználói szemszögből nézve; 

 mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket az applikáció (visszautalás és 

összehasonlítás a bevezetésben megfogalmazottakra);  

 hasznos volt-e az app, illetve a féléves használat után is használja-e az applikációt. 

 

Összességében a kutatás 3 fő fázisra bontható, melyet az 1. ábra szemléltet. 

 

1. ábra: A kutatás fázisai 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A vizsgálatban összesen 22 fő (19 fő nő, 3 fő) vett részt, fejenkét 2 app, összesen 44-féle 

app használatra került sor. A teljesség igénye nélkül a tanulmányban szereplő 3 app 

megnevezését tartalmazza a 2. táblázat. 

 

2. táblázat: A tanulmányban szereplő 3 app és kategórizálásuk 

 

Kategória App 

fitnesz Nike Training Club 

életstílus Prána Légzés: lazulj, meditálj 

diéta Yazio 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A résztvevők családi állapotáról elmondható, hogy közülük 4 fő családanya, 1 fő 

családapa és 17 fő egyedülálló, szülőkkel egy háztartásban élő egyetemi hallgató. A legfiatalabb 

résztvevő 22 éves, a legidősebb 45 éves.  

 

A kutatás időtartama magába foglalta a pandémia korlátozásainak időszakát, amely nagy 

feszültséget, lelki megterhelést, félelmet okoztak a résztvevők körében. Ezeket enyhítették az 

m-health appok használata. Emellett a kísérletben résztvevők figyelmét a hazai fürdők 

közösségi oldalain megjelenő, mozgásra buzdító videóira is irányítottuk, hiszen egyre 

fontosabbá válnak az egészség megőrzését és helyreállítását célzó turisztikai szolgáltatásokban 

m-health applikáció kiválasztása

m-health applikáció használata (14 hét)

felhasználói tapasztalatok összegzése
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(Hojcska és Szabó, 2021), serkentve ezzel a jövőre nézve a rekreációs fürdőszolgáltatások iránti 

érdeklődést (Szabó és Hojcska, 2020), hiszen a fürdők jelentős szerepet töltenek be a depresszió 

csökkentésében, társas kapcsolatok ápolásában is.  

 

3.  EREDMÉNYEK 

 

A teljesség igénye nélkül jelen tanulmány 3 app használatához kapcsolódó tapasztalatokat 

ismerteti.A 3 app kiválasztását meghatározó szempontok: 

 a felhasználó életmódváltozására legyen hatással; 

 kapcsolódjon a fitnesz, életstílus és diéta kategóriákhoz, mert a mozgás, a táplálkozás 

és lelki egyensúly együttesen fontos a tudatos, egészséges életmódhoz; 

 a testi-lelki-szellemi fejlődési ív legyen érezhető; 

 elentőségteljes változást eredményezzen a 14 hetes használat. 

A fentiek alapján az alábbi appok alkotják a mintát: 

 Nike Training Program: otthon végezhető tornagyakorlatok; 

 Yazio: személyes terv fogyáshoz; 

 Prána Légzés: Meditálj, Lazíts: stresszkezelés. 

Az egyes appok vizsgált főbb jellemzőit a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat: A vizsgálat appok főbb jellemzői 
 

Szempont 

Applikáció 

Nike Training Club Yazio Prána Légzés: 

Lazíts, Meditálj 

App kidolgozásának éve 

 

2016 2014 2015 

Ingyenes verzió  

 

van van van 

Kezdeti állapot rögzítése mozgásszegény 

napok 

túlsúly stressz 

Napi rutinba illesztés  

 

kezdetben nehéz kezdetben nehéz kezdetben nehéz 

Önismeret fejlődése testi-

lelki szinten 

kitartás, akaraterő akaraterő life long learning, újra 

való nyitottság 

Mélypont a használat alatt 

 

volt (középidőben) nem volt volt (kezdetben) 

14 hetes használat után 

hiányzott-e az app napi 

szintű használata 

igen igen igen 

14 hét utáni záró állapot mozgás minden nap súlycsökkenés kiegyensúlyozottság 

Fejlődési ív berögzült, rossz 

szokások elhagyása 

berögzült, rossz 

szokások elhagyása 

újdonság beágyazása 

mindennapokba 

Strengths (erősségek) teljes mértékben 

ingyenes 

van ingyenesen 

elérhető része is  

egyedi app 

Weaknesses 

(gyengeségek) 
 

nyelvi akadályok sok élelmiszert nem 

ismer az alkalmazás 

nincs videó, vagy 

animáció a 

légzésgyakorlatokról 

Opportunities 

(lehetőségek) 

frissítések több tápanyag 

ellenőrzése 

háttérzene választási 

lehetősége 

Threats (veszélyek) személyi edzők iránti 

kereslet csökkenése 

nem számol mindent 

pontosan; 

hasonló app 

megjelenése 
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dietetikusosok iránti 

kereslet csökkenése  

Apphoz fűzött remény teljesült teljesült teljesült 

Használat folytatása 

 

igen igen igen 

WOW-élmény fejlődési ív: testileg és 

lelkileg 

látványos fogyás rendszeres használat 

mellett kipihentség és 

kiegyensúlyozottság 

érzete 

Mintaalany neme nő nő férfi 

Mintaalany életkora 23 33 38 

Mintaalany foglalkozása egyetemi hallgató szellemi munkát 

végző családanya 

szellemi munkát 

végző családapa 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

A tanulmány további része lényegre törően, a felhasználók egy-egy meghatározó 

véleményét, élményét emeli ki.  

 

A Nike Training Program 14 hetes használatának köszönhetően a felhasználó komoly 

testi-lelki fejlődés folyamatáról számolt be, melynek főbb mérföldköveit a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: Nike Training Program használata során bejárt fejlődési ív 

 

 
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporttudat 
erősödése

Motiváció
Cukros ital 
elhagyása
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A Yazio 14 hetes használatának köszönhetően jelentős méretcsökkenésekről számolt be a 

felhasználó. A kezdeti és a záró méretszámokat a 4. táblázat tartalmazza. 

 

4. táblázat: Kezdeti és záró adatok a Yazio app használata mellett 

 

 
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

 

A Prána Légzés: Meditálj, Lazíts app felhasználójának legmeghatározóbb sikerélménye, 

a helyes gyakorlatvégzés elsajátítása, mely egyenes arányban emelkedett a kipihentség 

érzetével, az egyes életterületek egyensúlyának megteremtődésével (3. ábra). 

 

3. ábra: Prána Légzés: Meditálj, Lazíts app használatának eredménye 

 

 
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

 

 

 

Összességében megállapítható, hogy a megszokott napi rutin felülírása, áttérés egy 

egészséges életmódra, a rossz szokások elhagyása, nagy lelki feladatot és kihívást jelentett a 

mintaalanyok számára. Azonban a tudatos változás folyamatát, eredményént felemelő 

érzésként, sikerként élték/élik meg a felhasználók.  

 

tanulás 
élménye

rendszeresség
testi-lelki 
egyensúly
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A 14 hetes után folytatott tapasztalatcsere során kiemelték a vizsgálatba bevont személyek, 

hogy  

• a technika nem vonható ki mindennapjainkból, de egyéni döntés, mire használják;  

• széles választék mutatkozik az m-health appok palettáján; 

• minden nem és korosztály talál számára hasznosat és megfelelőt;  

• folyamatos fejlesztések, újabb eszközök, okosórák széles választéka támogatják a 

tudatos, egészséges életszemód beépítését a mindennapokba; 

• az m-health appok hozzájárulnak testi-lelki jólléthez; 

• az m-health appok szerepe felértékelődött a lockdown időszaka alatt, megkönnyítették 

a mindennapok “elviselését”. 

Megállapítható, hogy az m-health appok használata a Covid hírekből kizökkentette a 

mintaalanyokat, egyfajta „detox”-ot, méregtelenítést jelentett, hozzájárult a koronavírussal 

kapcsolatos félelemeik csökkentéséhez. A mintaalanyok többsége lockdown (koronavírus 

miatti korlátozások) után is folytatja az az m-health appok használtát. 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Kutatásunk eredményei kiemelten hasznosak lehetnek azon fogyasztók, app fejlesztők és 

szolgáltatók számára, akik az egészségtudatosságra, egészségmegőrzésre fókuszálnak. 

 

Az egészségügy esetében hozzájárulhat az ellátórendszer terheinek csökkentéséhez, a 

telemedicina és a hagyományos egészségügy integrált fejlődéséhez. A lakosság szintjén 

kiemelkedő szerepe van a prevenció területén. A fejlesztők számára lehetőséget teremt az 

ingyenesen elérhető szolgáltatások bővítésére és a BigData adatok kezeléséhez, elemzéséhez a 

GDPR előírások figyelembe vétele mellett. 

 

Kutatásunk folytatásaként a vizsgálatba bevont hallgatók részére összeállítottunk egy 

kérdőívet is az applikációk használatával kapcsolatban. A kérdőív összeállításakor Zhou et al. 

(2019) által kifejlesztett és validált skálát (MAUQ - Methods An mHealth app usability 

questionnaire) vettük alapul, vagyis az m-health applikációk használatát mérő kérdőívet. 

Elsősorban az egyedülálló (nem interaktív) páciensekre szabott m-heath applikációk mérésére 

kidolgozott kérdőívet használtuk, ami a könnyű használatot (5 tétel), a felhasználói felületet és 

az általános elégedettséget (7 tétel), valamint a hasznosságot (6 tétel) vizsgálja 7 fokozatú 

Likert-skálán. 

A kutatás jövőbeli kiterjesztéseként fontosnak tartjuk a kérdőíves kutatásunk (Zhou et 

al., 2019), vagyis az applikációkkal kapcsolatos tapasztalatok eredményeinek publikálását, 

hiszen az applikációk előre megadott szempontrendszer szerint történő értékelése is tanulságos 

lehet mind a felhasználók, mind az applikációt fejlesztők számára.  
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Új perspektívák a kulturális turizmusban:  

Innovatív vonzerőfejlesztés az új normális idején 

 

New perspectives in cultural tourism:  

Innovative attraction development in the new normal 

 

Jászberényi Melinda1 – Boros Kitti2 – Miskolczi Márk3 

 
 
Absztrakt 

  

A 2020-ban globális méretűvé vált koronavírus-járvány minden turisztikai tevékenységen, így a 

vonzerők jövőbeli fejlesztési folyamatain is rajta hagyta a lenyomatát. Ezek a menedzsment irányok a 

járványhelyzet ellenére is alakultak volna, mégis vannak olyan folyamatrészek, amelyek felgyorsultak 

és az azokat alkotó egyes tényezők fokozottabban hangsúlyossá váltak. Kutatásunk célja annak feltárása, 

hogy a kulturális vonzerők fejlesztésének milyen irányai lesznek az új normálist jelentő időszakban, 

milyen trendek fogják meghatározni az attrakciómenedzsment kulcsterületeit. Tanulmányunkat a 

kutatási téma aktuális szakirodalmi megállapításaira alapoztuk. Elvárt eredményként azonosítjuk a 

kulturális vonzerők jövőbeli fejlesztési folyamataira ható faktorokat és a nemzetközi jógyakorlatokon 

keresztül bemutatjuk az új direktívákat. 

 

Kulcsszavak: kulturális turizmus, vonzerőfejlesztés, nemzetközi jógyakorlatok, új normális 

 

 

Abstract 

 

The coronavirus epidemic, which became a global phenomenon in 2020, has left its mark on all tourism 

activities, including the development processes of attractions in the future. These management directions 

would have developed despite the epidemic situation, yet there are parts of the process that have 

accelerated, and some of the factors that make them up have become more emphatic. Our research aims 

to explore what directions the development of cultural attractions will follow in the time of the new 

normal, what trends will determine the key areas of attraction management. We based our study on the 

current findings of the research topic in the literature. As an expected result, we identify the factors 

influencing the development processes of cultural attractions in the future and present the new directives 

through international best practices. 

 

Keywords: cultural tourism, attraction development, international best practices, new normal 
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BEVEZETÉS 

 

A nemzetközi turizmus dinamikus növekedését követően a világméretűvé vált koronavírus-

járvány hatására a korábban rendkívül prosperáló ágazat drasztikus mértékű veszteségeket 

szenvedett el 2020-ban. A világ országai szigorú korlátozásokat vezettek be a járvány 

enyhítésének érdekében, majd a határok fokozatos nyitását követően az addig otthonaikba 

zárkózott emberek milliói indulnak útra és keresnek új, kulturális turisztikai élményeket. A 

kultúra a korlátozások idején is nélkülözhetetlennek bizonyult, mivel a múzeumok, az örökségi 

helyszínek, a színházi előadások iránti igény még inkább nőtt, amelynek kielégítése virtuális 

látogatásokban csúcsosodott ki (UNWTO, 2021). 

A virtuális túrák korábban egyszerű panorámafotókból álltak, azonban a technológia 

fejlődése lehetővé tette új típusú, interaktív funkciók megjelenését, amelyek turisztikai 

weboldalakon való alkalmazását már a 2000-es évek elejétől kezdődően szorgalmazták a 

kutatók (többek között Cho et al., 2002, Doolin et al., 2002, Fotakis – Economides, 2008). A 

virtuális látogatások térhódítása a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan csökkeni fog, 

mégis ezek az innovatív eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy azok a célcsoportok is részt 

tudjanak venni a kulturális turizmusban, akik korábban ezt nem, vagy csak nehezen tudták 

megtenni, mint például a fogyatékossággal élő személyek vagy tartós akadályoztatással élő idős 

személyek. 

A járványhelyzet következtében az UNESCO Világörökségi címét viselő épületek több mint 

80%-ának bezárásával kulturális szakemberek millióinak megélhetése került komoly veszélybe 

(UNWTO, 2021). A jövő turizmusának hozzá kell járulnia a kulturális szektor túléléséhez, meg 

kell erősítenie a turisztikai desztinációk kulturális identitását és márkáját. A turisztikai és a 

kulturális szektornak a kihívások ellenére meg kell találnia azokat az új partnerségeket és 

együttműködéseket, amelyek a változó világban mindkét ágazat számára biztosítják az 

expanziót a helyi kultúra, gasztronómia, zene és művészeti rendezvények által. A pre-COVID 

érában alkalmazott vonzerőfejlesztési és menedzseri implikációk felülvizsgálatára és 

újraalkotására van szükség, mivel a járványhelyzet nemcsak a kínálati oldalt változtatta meg, 

hanem a turisták hozzáállását és utazási szokásait is.  

Jelen tanulmány ennek szellemiségében vázol fel új perspektívákat és ismertet nemzetközi 

jógyakorlatokat. A bevezető gondolatok után a témához kapcsolódó trendek szakirodalmi 

áttekintését tartalmazza, majd a konklúzió megfogalmazása után a lehetséges jövőbeli kutatási 

irányokat ismerteti. 

 

 

1. A KULTURÁLIS TURIZMUS TRENDJEI ÉS ÚJ IRÁNYAI 

 

A harmadik évezred elején megjelenő új, nemzetközi trendek hatására megnövekedett a 

tapasztalt turisták száma, akik bővelkednek személyes tapasztalatokban, más kifejezéssel élve 

sokféle élményt átéltek már (Michalkó – Rátz, 2005). Ezek az új típusú fogyasztók képesek 

összehasonlítani az egymással versenyző kulturális programokat, attrakciókat és 

desztinációkat, így turisztikai döntéseikben sokkal inkább minőség-orientáltak. A látogatók már 

nem elégednek meg azzal, hogy csak passzívan figyeljék a történéseket, hanem aktívan részt is 

akarnak venni ezekben az élményekben (Árva, 2012). 
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1.1. TRANSZFORMATÍV TURIZMUS 

 

A 21. században megjelent a transzformáció a kulturális turizmusban, melynek lényege, hogy 

a turisztikai vonzerők a turisták egyéni vagy kollektív fizikai, szellemi vagy érzelmi 

átalakulásához is hozzájárulnak. A transzformáció hosszú távon képes társadalmi, kulturális és 

környezeti fejlődést eredményezni, valamint gazdasági bevételt is teremt a kulturális 

turizmusban dolgozók számára. A transzformáció koncepcióján alapuló kulturális turizmus 

fejlesztése új módszertani megközelítést és alkalmazást igényel a fogyasztók, a vállalkozók és 

a politikai döntéshozók részéről egyaránt (Vidickienė et al., 2020). A fogyasztói attitűdváltozás 

következtében, melyet a pandémia még inkább felgyorsított, az élmény generálása válik a 

turisztikai attrakciók sikerének központi elemévé. Az innováció kulcsfontosságú, hiszen csakis 

folyamatos megújulás révén maradhatnak versenyben a turisztikai attrakciók (Jászberényi, 

2020).  

 

1.2. DIGITALIZÁCIÓ A KULTURÁLIS TURIZMUSBAN 

 

Az új technológiák bevezetése – a számítógépek, IT technológiák, műholdas kommunikáció – 

és az új termelési módszerek, a külföldi beruházások és a multinacionális vállalatok előretörése 

felgyorsította azt a folyamatot, amely révén a világ egy globális faluvá vált (McLuhan, 1962). 

A világot McLuhan (1962) említette elsőként e néven, mivel az információs és kommunikációs 

technológiák egyesíteni fogják a világ minden részét (Rao, 2019). Ebben a globális faluban 

(Var et al., 1989) a modern információs technológiák alkalmazása révén egyre könnyebb 

feladattá válik az interaktivitás, a fogyasztó aktív bevonása a szolgáltatási – ismeretátadási, 

szórakoztatási – folyamatba. Élménykereső társadalmunkban a látogatók olyan úti célok mellett 

fognak dönteni, melyek kínálatában megjelenik a személyes élménygenerálás lehetősége. Pine 

– Gilmore (1999) szerzők meghatározása alapján az élménygazdaság korában élünk, amely 

megállapítás kibővült a virtuális élménygazdaság fogalmával, amelyben a 4E élménymodell 

(Entertainment – Szórakozás, Educational – Oktatás, Esthetic – Esztétika, Escapist – 

Eszképizmus) továbbra is fontos szerepet játszik. 2019-ig a szabadidős turizmusban résztvevők 

száma exponenciálisan növekedett, így a klasszikus turisztikai termékek, mint a kulturális 

turizmus iránti kereslet is folyamatosan emelkedett (UNWTO, 2021). A kulturális turizmus 

világszerte az egyik legnagyobb gazdasági ágazat az információs-technológia, a gyógyszeripar 

és a biotechnológia után, és számos országban jelentős szerepet játszik a jövedelem és a 

foglalkoztatás növelésében (Cooke et al., 2012), így egyedülálló lehetőséget nyújt a 

desztinációk felzárkóztatására. 

 

1.3. ZENETURIZMUS MINT RÉGIÓFEJLESZTŐ NICHE TERMÉK 

 

A kulturális turizmus régiófejlesztő hatása akár a zenén keresztül is megnyilvánulhat, hiszen 

egy-egy desztináció komolyzenei öröksége elsődleges turisztikai motivációt jelenthet a 

látogatók számára. Láthatjuk, hogy a zene és az irodalom, a képzőművészet, valamint az 

építészet is szorosan összekapcsolódik. A zene materiális (hangszer) és non–materiális 

valójában (például ének, népzene, hagyományos zene) sok turistát vonz a zeneturisztikai 

desztinációkba. A zeneturizmus utazásra ösztönző hatását már számos kutató (Saldanha, 2002; 

Gibson – Connell, 2005; Kaul, 2013) vizsgálta, kezdetét a Nagy-Britanniából induló Grand 

Tour idejéből eredeztetik. A zenei indíttatású utazások száma az évszázadok során 

folyamatosan emelkedett. Többek között zenekedvelő turisták utaznak Bayreuthba, Richard 

Wagner városába, ugyanis a neves zeneszerző életének utolsó szakaszában ebben a német 

városban élt és alkotott. A zeneturizmus további kedvelt úti céljai például Bécs (az operáért és 
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a Filharmonikusok újévi koncertjeiért) Salzburg (Mozart komponálta komolyzenéért), Párizs 

(az operáért és a Moulin Rouge-ban játszott kánkánelőadásokért), New York (nevezetesen 

Harlem a jazz zenéért), Lisszabon (a fado zenéért), a spanyolországi Sevilla (a flamenco zenéért 

és táncért) vagy az iráni Iszfahán, ahova belföldi és nemzetközi turisták egyaránt utaznak a zene 

miatt és előszeretettel vesznek részt zenei túrákon is (Torabi Farsani et al., 2017). Chopin – akit 

a világ legjelentősebb zeneszerzői között tartunk számon – műveiben tükröződnek a 

hazaszeretet és a drámaiságot hordozó Varsó városának történelmi lenyomatai. A zene 

turizmusfejlesztő hatása a lengyel város esetében is jelen van, hiszen a látogató nemcsak a 

Chopin nevéhez kötődő épületeket tekintheti meg, hanem részt vehet tematikus városnéző 

túrákon és kiegészítő kulturális eseményeken is, mint például előadással egybekötött Chopin 

múzeum látogatáson (Bostanci, 2019). 

 

1.4. A HELYI KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FELÉRTÉKELŐDÉSE 

 

A kulturális turizmus résztvevői között kell megemlítenünk a turistákon kívül a helyi 

közösségeket is, akik fontos szerepet játszanak a desztinációk általános gazdasági és társadalmi 

fejlődésében. A helyi közösségek szerepvállalása nélkülözhetetlen a fenntartható turizmus 

megteremtésében és fejlesztésében (Cooper et al., 2005), amely a jövő turizmusának kiemelt 

területe lesz. A vonzerőfejlesztési törekvések során ösztönözni kell a helyi közösségeket, hogy 

kapcsolódjanak be a desztináció turisztikai vállalkozásaiba és egy négyévszakos, diverzifikált 

kínálatot alakítsanak ki a helyi kulturális vonzerőkre és erőforrásokra alapozva, ezáltal 

biztosítva a gazdasági fenntarthatóságot a desztinációban. Az elméleti koncepció azonban 

hatékony technikai operacionalizálást igényel, ahol a turisztikai bevételeket a kulturális 

örökségek megőrzésére, népszerűsítésére és a helyi közösségek tagjainak képzésére kell 

fordítani, hiszen a környezet megóvását és a fenntarthatósági törekvéseket csak ezáltal lehet 

elérni. Ez a keretrendszer támogatja azt az együttműködést, amely a kultúra, a turizmus és a 

helyi közösség értékeit együttesen maximalizálja (Moric et al., 2021), amely hosszú távon 

biztosítja a foglalkoztatást és csökkenti a szegénységet a desztinációban. 

 

2. A KULTURÁLIS TURIZMUS MEGÚJÍTÁSA 

 

A járványhelyzet megfékezése érdekében hozott utazási és kijárási korlátozások idején 

emberek milliói vágyódtak kiszakadni a szürke hétköznapokból és tervezgették a jövőbeli 

utazásaikat, amint az utazást a kormányzati szabályozások lehetővé tették. Az úti cél 

kiválasztásakor kiemelt szerepet játszik a desztinációról kialakult kép a potenciális turista 

mentális térképén, melynek információforrásait általánosan három csoportba sorolhatjuk 

(Gunn, 1972, Fakeye – Crompton, 1991, Gartner, 1993): 

 egyéni élmények (közvetlen tapasztalat vagy közeli ismerősök mint információforrások), 

 professzionális információk (nyíltan vagy rejtetten indukált imázselemek mint például 

turisztikai reklám, utazási iroda információi, úti beszámolók vagy utazási blogok), 

 köztudomású dolgok (független, organikus elemek mint például iskolai ismeretek vagy 

média). 

 

Ezek a források szorosan összefüggenek egymással, de közülük „a turisztikai imázs 

legfontosabb alakítója, befolyásoló tényezője a személyes tapasztalat” (Sulyok, 2006, 59). 

Mivel az elsődleges források, az egyéni élmények a legmeghatározóbbak, ezért a desztinációról 

kommunikált imázsnak a valóságon kell alapulnia (Spiegler, 2010). Érdemes a turistákat az 

utazás előtt, alatt és után is bevonni a desztinációról szóló hiteles történetmesélésbe, mint ahogy 

az megjelenik Linz városának úttörő desztinációmarketing munkájában is. 
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A kulturális turizmus fontos helyszínei a városok, melyek közül számos nagyváros 

szembesült a túlturizmus jelenségével. Bár jelenleg a pandémia miatt a desztinációk 

túlzsúfoltságának problematikája ideiglenesen megoldódni látszik, a jövőben ismét fontos 

kérdés lesz. A jelenség okozójának megállapításában nincs konszenzus a kutatók között, 

vannak szerzők, akik azt állítják, hogy a túlturizmus részben a globális erők és a 

neoliberalizmus hibája (Pinkster – Boterman, 2017), mások a kormányzati tétlenséget (Colomb 

– Novy, 2017, Koens et al., 2018), a korrupciót (Pixová – Sládek, 2017) és a várostervezés 

hiányát emelték ki (Smith et al., 2017). A jelenség okai máig vitatottak, azonban a desztinációk 

komoly erőfeszítéseket tesznek a turisták visszacsábítása érdekében, amint a korlátozás nélküli 

szabadidős utazásokra ismét lehetőség nyílik. Egyes szcenáriók szerint a helyreállás időszaka 

gyors ütemben fog megvalósulni (Wassler – Fan, 2021), míg más kutatások hosszabb időt 

prognosztizálnak, mire a turizmus eléri a 2019. évi szintet (Hall et al., 2020). 

A koncentrált turistaforgalomnak kitett történelmi helyszínek látogatottságát megfelelően 

kell menedzselni a jövőben, akár a digitális technológia vívmányainak – mint a virtuális 

valóság, a kiterjesztett valóság, vagy a hologramkivetítés – alkalmazásával. A technológia 

kulturális turizmusba való bevonására kiváló példa a Van Gogh Alive multimédiás kiállítás, 

amely sikerrel bizonyította hat kontinensen és 130 országban a digitális technológia 

létjogosultságát a kulturális turizmusban (Vangogh-alive.de, 2021). Az egyedülálló festő 

munkái a kiállítás során életre kelnek, mivel a látogató úgy érzi magát, mintha a festmény 

szerves részévé válna, mindezt audiovizuális effektekkel érik el a szervezők. Ezenkívül a 

látogatók megtapasztalhatják a festőt ért hatásokat és inspirációkat, ezáltal a látogatók részt 

vesznek az élménygenerálásban (Frey – Briviba, 2021). A digitális technológiák a koncentráció 

csökkentésén túl olyan célcsoportok elérését is lehetővé teszik, akik korábban nem voltak 

tudatos kulturális turisták, azonban a technológia révén a kulturális attrakciók megtekintésére 

ösztönözhetők. 

 

2.1. KULTURÁLIS ATTRAKCIÓK AZ INNOVÁCIÓ ÚTJÁN 

 

A turizmus fejlődéstörténete során minden korszakban elvárás volt az emlékezetes élmények 

biztosítása a látogatók számára, azonban a mai társadalmunkra oly jellemző élményszerző 

magatartás nagy kihívás elé állította a turisztikai attrakciókat. A turizmusban a kulturális 

attrakciók erőteljes szerepet játszanak a hely, a locus egyediségének megalkotásában, éppen 

ezért a földrajzi tér turisztikai célponttá alakításának egyik leghatásosabb eszközének 

tekinthetők. 

A turisztikai attrakcióknak nemzetközileg ismert, intenzív marketingtevékenységgel 

alátámasztott, az embereket érdeklő és megérintő történettel kell rendelkeznie. Az autentikus 

helyszíneken való bemutatás előnyt jelent az imázs-teremtésben, és a látogatóban a desztináció 

iránti kötődés kialakítását is segíti. A jelenleg érvényesülő trendek között találjuk a virtuális 

valóság egyre szélesebb körű elterjedését, a sűrített élménykeresést és az interaktivitást. 

Folyamatosan növekszik a hiper-realitás, a virtuális világ, virtuális közösségek szerepe, ezért 

sok esetben a mai turisták, különösen a Z generáció számára – akik az audiovizuális technika 

teljes skáláját ismerik – a hagyományos kiállítási módszerek már elavultak. A látogatók ebben 

az aktív, szórakoztató és informatív folyamatban minden érzékszervükkel részt kívánnak venni. 

A kulturális attrakciókkal szemben alapvető elvárás ennek az irányvonalnak a követése.  

A hiteles és intenzív marketingkommunikációnak kiemelt szerepe van a kulturális attrakciók 

sikerében, hiszen fogyasztói társadalmunkban hatásos marketingkampányt csak több csatornán 

történő, egyidejű hirdetéssel lehet elérni. Szakmai vásárokon, kiállításokon és az elektronikus 

médiában együttesen szükséges szerepelniük a desztinációknak. Felgyorsult világunkban az 

információ a fény sebességével terjed (McLuhan, 1962), ezért a turisztikai attrakciók számára 
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nélkülözhetetlen az online jelenlét. Alapvető követelmény a saját honlap és az aktív közösségi 

média jelenlét, melyek hozzájárulnak a potenciális látogatók gyors és széleskörű 

tájékoztatásához, azonban a honlapon akár virtuális túrákat is szervezhetünk a látogatók még 

hatékonyabb bevonása érdekében. A turisztikai attrakció nem működhet önmagában, fontos, 

hogy a helyiek elfogadják, és a sajátjuknak érezzék azt. A lakosok identitástudatuk erősödésével 

intenzív marketingtevékenységet folytatnak, mely a külső imázs alakításának fontos tényezője. 

A marketingkommunikációban gyakran alkalmazott POE-modell – amely a fizetett (paid), 

saját (owned) és szerzett (earned) médiatípusokat jelenti (Corcoran, 2009) – erősödése ellenére 

továbbra is a legjobb reklám a szájreklám. A fejlesztések a korábbi években sok esetben 

pontszerűen, az adott attrakcióra fókuszálva valósultak meg, azonban fontos a fő attrakcióelem 

(azaz a mézesbödön) kiegészítéseként másodlagos vonzerőket is létrehozni, melyek komplex 

rendszert alkotva a látogató számára vonzó (akár egész napot felölelő) attrakcióként jelennek 

meg (Puczkó – Rátz, 2000). A mézesbödön-koncepció alkalmazásának kiváló példája a 

Belfastban található Titanic Negyed, ahol a tragikus sorsú hajó tematikájának jegyében egy 

teljes negyedet építettek ki. A Negyed fő attrakcióelemét a Titanic Múzeum jelenti, másodlagos 

attrakcióként azonban a felújított Nomadic is megtekinthető. Ezen túlmenően Titanic túrákat is 

szerveznek gyalogosan és hajóval, valamint tematikus fesztiválokat és színházi előadásokat 

tartanak (Titanic Quarter, 2021; Visitbelfast.com, 2021). 

A kulturális turisztikai attrakciók létesítéséhez és fenntartásához rendkívül magas összegű 

befektetés szükséges, még abban az esetben is, ha egy meglévő épület új funkcióval való 

felruházásáról van szó. A modern technológiák, az interpretációs eszközök működtetése 

folyamatos karbantartást és fejlesztést igényel, melyek költségét legtöbbször a kulturális 

attrakciók bevételei nem tudják fedezni. Ezért szakmai összefogásra, a városvezetés 

támogatására és szponzorációra van szükség. Az együttműködés nemcsak a turisztikai attrakció 

hatékony működtetéséhez járul hozzá, hanem a város elsődleges és másodlagos 

szuprastruktúrájának fejlődéséhez is. Az együttműködésben az önkormányzatoknak is részt kell 

venniük, melyek hozzájárulnak a desztináció jó megközelíthetőségének megteremtéséhez a 

dinamikus turisztikai infrastruktúra felújításával. Az önkormányzatok segítik az elsődleges 

szuprastruktúra fejlődését, és különböző fejlesztési támogatások és segélyek biztosításával 

ösztönzik a gazdasági társaságokat a desztinációba történő áttelepülésre. Annak érdekében, 

hogy a beruházás nemzetközi ismertséget eredményezzen nem elegendő csak az attrakció 

kialakítása, a megfelelő környezetet is szükséges megteremteni hozzá. Mindezek 

megvalósításához megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség.  

A városvezetés egyedül nem tudja finanszírozni a teljes beruházást, ezért a kivitelezéshez 

állami kooperáció és pályázati támogatás szükséges, mint ahogy ez megtörtént Gozo szigetén 

is. A Gozoért felelős Minisztérium olyan uniós forrásokra pályázott sikeresen, melyek a 

kulturális örökségek tárgyiasult emlékeinek megőrzését támogatják, így az elnyert pályázati 

források kormányzati beruházások keretében a kulturális vonzerők fejlesztését segítették elő a 

szigeten. Többek között ilyen beruházás volt a Citadella projekt, amelynek révén 2016–ban egy 

teljesen új, a legmodernebb multimédia technológiával felszerelt látogatóközpont nyitotta meg 

a kapuit. A beruházást a Gozoért felelős Minisztérium koordinálta és a projekt sikeres 

kivitelezése megmutatta, hogy megfelelő tervezés, irányítás és koordináció révén nemzetközi 

szintű vonzerőfejlesztés valósulhat meg. A sziget kulturális turizmusának fellendítése 

érdekében a Gozoért felelős Minisztérium és a nem kormányzati szervezetek szorosan 

együttműködtek és a kutatások azt mutatják, hogy a helyiek körében az állami intézmények 

iránti bizalom is nőtt a kooperációnak köszönhetően (Borg, 2017). 
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2.2. A KREATÍV IPARÁGAK TÉRNYERÉSE A KULTURÁLIS TURIZMUSBAN 

 

A kreatív turizmus megjelenése a társadalom és a társadalomtudományok széleskörű kreatív 

fordulatának részeként tekinthető. Ennek a fordulatnak a legkiemelkedőbb példái a 

nagyvárosok kreatív fejlesztési stratégiái, melyeket olyan akadémikusok és szakértők ötletei 

alapoztak meg, mint Richard Florida és Charles Landry. A városok kreatív fordulatát 

megalapozó teória az, hogy az emberek, különösen a kreatív emberek szabadon 

szárnyalhassanak, és a gazdasági környezet kövesse őket, tehát, hogy ők ösztönözzék a 

munkahelyek létrejöttét és nem pedig fordítva. Az alapgondolat lényege, hogy egy városban 

minél kreatívabb emberek tevékenykednek, annál kreatívabb és ezáltal vonzóbb lesz a város a 

turisták számára (Richards, 2019).  

A kulturális turizmus a kreatív turizmus szerves része. A kreatív ipar, amely magában 

foglalja a marketinget, az építészetet, a kézművességet, a designbútorokat, a divatot, a filmeket 

és más audiovizuális produkciókat, az élő és rögzített zenét, az előadó- és a vizuális művészetet, 

valamint a szórakoztatást, szorosan együttműködik a turisztikai ágazattal. Shishmanova (2015) 

szerint a turisztikai szektor és a kreatív ipar négy területen tud igazán hatékonyan 

együttműködni: finanszírozáshoz való együttes hozzáférés, inkubátorházak kialakítása, 

klaszterizációs kezdeményezések és a szakmai kooperáció. Ez az együttműködés növelheti a 

turizmus hozzáadott értékét és új munkahelyeket teremthet az ágazatban. A kreativitás és az 

innováció révén a helyi közösségek meg tudják őrizni a kulturális sokszínűségüket. A kreatív 

turizmus a hagyományok átörökítésére, a tudásátadásra és az alkotóerőre épülő művészeti 

iparágakat helyezi előtérbe, míg a kreatív iparágak az egyénre és annak kreativitására, 

tehetségére és innovatív képességeire fókuszálnak (Aageson – Loy, 2012). 

A kreativitás jelenléte az elmúlt években egyre fontosabbá vált a városokban, az ott zajló 

kulturális rendezvények fokozatosan a helyi lakosok és a turisták közös kulturális rituáléjává 

váltak (Richards, 2011). A nemzetközi fesztiválok egyre inkább központi szerepet töltenek be 

a turizmus fejlesztésében, mivel a verseny fokozódásával a városok egyedi rendezvények 

szervezésére törekednek. A nemzetközi kulturális fesztiválok közé tartozik az Almagro 

Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál, amely a hagyományőrzésre fókuszál, és amelyen 

2017-ben először magyar színház is részt vett. A Kolozsvári Állami Magyar Színház 

Shakespeare Julius Caesar darabját mutatta be a fesztiválon magyar nyelven és spanyol 

felirattal. A fesztivál látogatói tipikusan fiatalok (50 év alattiak) és felsőfokú tanulmányokat 

végeznek vagy már befejezték, többségük spanyol állampolgár, akik jellemzően a fesztivál 

helyszínével határos régiókból érkeznek. Az almagrói fesztivál kiváló példája a helyi 

közösségépítésnek és a fiatalok hagyományőrzésbe való bevonásának, amely a régió unikális 

értékeire épít. Népszerűsége akár Spanyolországban is tovagyűrűzhetne, sőt nemzetközi 

eseménnyé is kinőhetné magát a rendezvény, azonban ehhez intenzív marketingtevekénységre 

van szükség, állapították meg a fesztivált vizsgáló kutatók (Gomez-Casero et al., 2020). 

A kreatív turizmus jelentős fejlesztési potenciált kínál a kisebb közösségek számára, 

azonban arra figyelniük kell, hogy elkerüljék a kreativitás csapdáját, tehát, hogy nagyobb 

városok modelljének mintáját másolják le. A kisvárosoknak és a vidéki desztinációknak ki kell 

alakítaniuk az egyéni gyakorlataikat, amelyek jobban megfelelnek a saját adottságiaknak. A 

kreatív turizmus az egyénre szabott, kis léptékű alternatívája lehet a tömegeket vonzó kulturális 

turisztikai fejlesztéseknek (Richards, 2016). Kisszámú, erősen motivált látogatók desztinációba 

való csábítása sokkal jelentősebb pozitív irányú gazdasági, társadalmi és kulturális hatásokat 

eredményezhet a vidéki települések számára, mint a turistatömegek megnyerése. 

A kreatív iparágaknak és az innovációnak kiemelt szerepük van a jövő vonzerőfejlesztési 

folyamataiban, hiszen az utazás során a nagy távolságok leküzdése a közlekedéstechnológia 

fejlődésével egyszerűvé vált, ezért a desztinációk új kihívása, hogy felhívják magukra a turisták 
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figyelmét, és kitűnjenek a versenytársaik közül. Ennek hatékony eszköze az innovatív és kreatív 

vonzerőfejlesztés, melynek révén egymással jól kombinálható termékek jönnek létre. 

 

2.3. ALTERNATÍV TURISZTIKAI TERMÉKEK NÉPSZERŰSÉGE 

 

A tömegturizmus idejét az alternatív (niche) turisztikai termékek váltják fel, és bár a folyamat 

már a járványhelyzet előtt elindult, mégis a jövő turizmusában ezen turisztikai termékek 

fejlesztése még fontosabb lesz. A szakirodalom (Jászberényi – Miskolczi, 2020) alapján 

megkülönböztetjük az alternatív turisztikai termékeket tágabb (például kulturális, illetve falusi 

turizmus) és szűkebb szegmens (például vallási vagy borturizmus) szerint. A természet 

közelsége a pandémia terjedésével egyre fontosabb szerepet játszik az úti célok kiválasztásánál, 

éppen ezért a természeti vonzerők és a hozzátartozó infrastruktúra fejlesztése is kiemelt feladata 

a turisztikai szakembereknek. 

A niche termékek iránt gyakran olyan látogatók érdeklődnek, akiknek a preferenciái túl 

gyorsan változnak ahhoz, hogy a termék- vagy desztinációfejlesztés azt hatékonyan követni 

tudja. Ez a veszély mérsékelhető, ha az alternatív terméket egy stabilabb termékbe ágyazzuk 

be, ugyanakkor megmarad a lehetőség a speciális igények kielégítésére is, mint amit a Dunai 

szállodahajó-turizmus is biztosítani képes. Az alternatív turisztikai termékek alkalmazása 

segíthet a jövőbeni túlturizmus megakadályozásában, mivel hozzájárulnak a területi 

koncentráció széthúzásához. A Dunai szállodahajó-turizmus sem növeli a túlturizmus hatásait, 

és komplementer termékként támogatja további attrakciók nyereségét a folyami körutazásokból 

(Jászberényi – Miskolczi, 2020). 

Az alternatív turisztikai termékek sajátos formája a spirituális turizmus, amely átfedésben 

van egyéb termékekkel, mint a wellness vagy a vallási turizmus. Amikor egy desztináció 

elmozdul a tömegturizmus irányából, érdemes több alternatív turizmusformát kialakítani, 

amelyek több sajátos érdeklődési körrel rendelkező célcsoportot is képesek megszólítani. A 

természeti értékek interpretációja kiválóan összekapcsolható a spirituális turizmussal, mivel nő 

az igény az önmagunk jobb megértése és elmélyülés iránt, amint erre Skinner – Soomers (2019) 

kutatása is rávilágít, akik a Korfu szigetén egyre népszerűbb spirituális turizmus jelenségével 

foglalkoztak. 

Az alternatív turisztikai termékek nemcsak a desztináció teherbíróképességének 

optimalizálását és a természeti értékek innovatív módon történő bemutatását tudják biztosítani, 

hanem hozzájárulnak a kulturális örökségek megőrzéséhez. Ilyen termékek például a fentebb 

már említett zeneturizmus vagy fesztiválturizmus, a művészeti turizmus, az irodalmi turizmus, 

illetve az építészeti turizmus is, melyek a társadalmi megosztottság és kirekesztés 

problematikáját is enyhítik, nemzetgazdasági szempontból pedig munkahelyeket teremtenek, 

és ezáltal jövedelmet generálnak a helyi közösségek számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202 
 

ÖSSZEGZÉS 

 

Jelen tanulmányunkban célunk volt feltárni a vonzerőfejlesztés új irányait, amelyek a kulturális 

turizmus megújításának alapjait jelentik. Bár ezek az innovatív folyamatok már a 

járványhelyzet előtt elkezdődtek, a pandémia felgyorsította azokat. Kutatásunk első lépéseként 

szakirodalmi áttekintést végeztünk a témában íródott legfrissebb tudományos folyóiratcikkek 

felhasználásával. Több új trendet is látunk kibontakozni, azonban közülük is kiemelkedik a 

technológia gyorsütemű fejlődése, amely lehetővé teszi az innovatív digitális megoldások 

bevonását a kulturális turisztikai attrakciók interpretációjába. A változás nemcsak a kínálati 

szereplőket érinti, hanem a keresleti oldalt is, hiszen új típusú fogyasztók jelentek meg a piacon 

egyéni elvárásokkal.  

További erőteljes trend a személyre szabott, unikális, aktív részvételi élményt biztosító 

alternatív turisztikai termékek iránti növekvő érdeklődés, amely fokozatosan csökkenti a 

turisták tömegtermékek iránti igényét. A desztinációk a pandémia után az újrainduló 

versenyben előnyt szerezhetnek, ha a saját adottságaiknak megfelelő, több alternatív turisztikai 

terméket kínáló, intenzív marketingtevékenységgel kommunikáló úti céllá válnak. A niche 

turizmus hozzájárul a helyi lakosok desztinációhoz való erősebb kötődéséhez, amely a 

célterület külső imázsát is növeli, valamint pozitív gazdasági és fenntartható környezeti 

hatásokat indít el. 

A kutatás következő fázisában további tudományos folyóiratcikkeket dolgozunk fel, majd a 

kellően megalapozott szakirodalmi áttekintés után vizsgálatunkat primer kutatással (fogyasztói 

megkérdezésekkel és szolgáltatói szakértő mélyinterjúkkal) tervezzük folytatni. 
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Szombathelyi Víztorony, mint megújuló kulturális tér 

 

Szombathely Water Tower as a renewable cultural space 

 

Horváth Zoltán1 

 

Absztrakt 

A szombathelyi Víztorony 1926-ban épült. Használata 1978-ban szűnt meg, azóta kihasználatlanul állt, 

ám a városképet továbbra is meghatározta. Az épület a TOP-6.1.4-16-SH1-2017- 00003 

azonosítószámú, „Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében 

megújult, és 2021 nyarától kulturális, közösségi térként, valamint turisztikai látványosságként 

funkcionál, amelyben helyet kapott egy három szintes kilátó, egy interaktív, részben digitális 

technológiát is alkalmazó kiállítás (a térség turizmusához, a város fürdőkultúrájához, valamint a vízhez 

mint természettudományos jelenséghez kapcsolódóan), egy 40 fős közösségi helyiség, valamint egy 

vendéglátó hely is. A tanulmány a megújult funkciójú egységet, valamint annak turisztikai lehetőségeit 

mutatja be.  

Kulcsszavak: kultúra, turizmus, közösség, kiállítás  

 

Abstract 

The Water Tower in Szombathely was built in 1926. Its use ceased in 1978 and has remained unused 

ever since, but it continued to define the cityscape. The building was renovated within the framework 

of the project TOP-6.1.4-16-SH1-2017- 00003, "Development of the water tower and its surroundings 

for tourism purposes" and from the summer of 2021, it does function as a cultural, community space 

and a tourist attraction, which houses a three-storey lookout tower, an interactive exhibition that partly 

uses digital technology (in connection with the tourism of the region, the bathing culture of the city and 

water as a natural phenomenon) and a common room for 40 people and a restaurant. The study presents 

the unit with its renewed function as well as its tourism opportunities. 

Keywords: culture, tourism, community, exhibition 

 

BEVEZETÉS 

A kulturális örökséggel való gazdálkodás előzménye a műemlékmegóvás volt, amelynek 

szükségessége abból adódott, hogy az emberiség történetével folyamatosan együtt járt az 

ellenséges kultúrák épített, sokszor reprezentációt szolgáló épületeinek lerombolása. A 19. 

század elején azonban már megfogalmazásra került az, hogy az előző korok épületeit védeni 

szükséges (Husz, 2007). A megóvott örökség az adott helyi kulturális turizmus egyik 

szegmense is lehet, azonban a kutatások arra engednek következtetni, hogy az örökség 

                                                           
1 Horváth Zoltán, PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.  

A szombathelyi Víztornyot üzemeltető AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója. zoltan.h.82@gmail.com 
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önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a kreatív iparon keresztül jelentkező gazdasági hatás 

érezhető legyen, mindenképpen szükség van az örökséghez kapcsolt szolgáltatásokra, 

attrakciókra, amelyek erősen épülnek az érdeklődők élményszerzésére (Cerisola–Panzera, 

2021). 

Jelen tanulmány célja, hogy egy olyan újragondolt kulturális épített örökséget mutassak be, 

amely egyaránt megfelel a megóvás, illetve az attrakcióval és hozzárendelt szolgáltatásokkal 

történő megújulás szempontjainak. A szombathelyi Víztorony helyiek számára szimbolikus 

épülete egy új turisztikai fókuszpontja lett a városnak, amely a látogathatóságon túl egyszerre 

szolgál közösségi célokat, és kapott kulturális funkciót, valamint lett interaktív tudástér is a 

város jelenlegi legmodernebb kiállításával. Tanulmányomban a 2021 derekán, a közönség előtt 

megnyíló Víztorony koncepcióját, valamint az eddigi tapasztalatokat esettanulmány jelleggel 

kívánom ismertetni, támaszkodva az első félév statisztikai eredményeire is, amelyeket elemezni 

kívánok. A téma rendkívül aktuális, hiszen egy frissen induló turisztikai egységről van szó, 

amelynek környezete várhatóan hamarosan jelentős részben szintén megújul, így az induló 

időszak eredményeinek összegzése a tovább lépéshez is szükséges, ugyanakkor példát adhat 

más települések számára miként lehet használaton kívüli, ám emblematikus épületeiket új 

funkcióval ellátni. Az országban két megújult víztorony is van, amely kulturális funkciót is 

kapott: a siófoki, valamint a Debrecenben található nagyerdei. Ezek a szombathelyi 

kezdeményezés számára mintául is szolgálhattak (részletesebb bemutatásukra most nem kerül 

sor). 

Tanulmányom elején összefoglalom a szombathelyi Víztornyok történetét, majd bemutatom 

a most megújult épület környezetét. Külön fejezetben kitérek Szombathely kulturális 

rendszerére, illetve az azt üzemeltető AGORA-t mutatom be. Külön fejezetet szánok a 

Víztorony működési koncepciójának, majd elemzem a rendelkezésünkre álló statisztikai 

adatokat is.  

1. A SZOMBATHELYI VÍZTORNYOK TÖRTÉNETE 

 

Szombathely első víztornya Kolbenheyer Viktor tervei alapján, 1898-ban épült. Az építmény a 

modernizálódó és rohamos léptékben növekedő város új vízrendszerének meghatározó eleme 

volt. A kör alaprajzú, 14 méter magas építmény, amely víztartályának térfogata 500 köbméter, 

a Szent István parkban, zöldkörnyezetben helyezkedik el. A romantikus stílusú építmény 

egykor nagyszerű példája volt annak, hogy egy műszaki létesítményt hogyan lehet úgy 

megvalósítani, hogy az a városképet is kiszolgálja. A víztorony működése zavartalan volt, 

azonban két évtized múltán már nem volt képes megfelelni a megnövekedett igényeknek, így 

egy új korszerűbb épületre volt szükség, melyet a város másik pontján, a mai Brenner parkban, 

az akkori Szőkeföle elnevezésű területen állítottak fel. A régi víztorony díszes tetősisakját 

időközben lebontották, ám maga az építmény jelenleg is áll. Kezelője a Vasivíz Zrt. 

alkalmanként biztosítja a megtekintését az érdeklődők előtt. (Tóth, 1934; Bertók, 2007; Bajzik, 

2018; Handler 2018) 

Az új Víztorony 1926-ban épült Sárkány István és Enyedi Béla tervei alapján. A torony 55 

méter magas, víztartályának térfogata 800 köbméter (Bertók, 2007). A város 1945-ös amerikai 

bombázása során a víztorony is találatot kapott. A helyreállítása nemsokkal később megtörtént 

(Gonda, 1960), azonban 1978-ban megszűnt a funkció és új városi vízrendszer került 

bevezetésre (Bajzik, 2018) Az épület a 2020-as évek elejéig kihasználatlanul állt, viszont 

mindvégig a városkép meghatározó része volt. A felújítási projekt részeként az Víztorony az 

Octopus fantázianevet kapta, a vízhez való kötődés, valamint az új marketing elemek tervezőit 



 

208 
 

megihlető nyolc külső tartóoszlop miatt, ami a polip karjaira emlékeztette őket. Az Octopus 

kifejezés nem igazán ragadt meg azóta, a helyiek továbbra is a Víztorony elnevezést használják, 

pedig a helyi születésű Weöres Sándornak létezik egy Octopus című drámája, amelyben 

Savaria, az ókori Szombathely említésre is kerül. 

 

2. AZ OCTOPUS–VÍZTORONY KÖRNYEZETE 

 

Az Octopus–Víztorony működésének bemutatása előtt érdemes áttekinteni azt a környezetet, a 

Brenner parkot, amelynek közepén található az épület. A város zöldfelületeinek, valamint 

természeti értékeinek védelme érdekében fogadta el Szombathely Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól című, 33/2012. (XI. 12.) 

számú önkormányzati rendeletet. A rendelet különbséget tesz a zöldfelület és a zöldterület 

között. Előbbi a rendelet értelmében „a bel- és külterület lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari- és 

raktár-, közlekedési- és egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, 

növényzettel borított területe”, míg a zöldterület „a belterület állandóan növényzettel fedett, 

más terület-felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része (park, liget, sétány, 

játszótér, vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterület).” 

A rendelet meghatározza a szombathelyi helyi jelentőségű védett természetvédelmi 

területeket, amely két parkegyüttest jelent, és két-két egymáshoz közel elhelyezkedő, ám 

különálló parkból áll (1. táblázat), ezek között az első a Gayer-Brenner parkegyüttes. Az 

emlékpark neves személyiségekhez kapcsolódik, a növényzet magaskorú és -méretű. 

Parképítészeti jelentősége kiemelkedő. Összterülete 21.226 négyzetkilométer. 

 

 

1. táblázat: Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Szombathelyen 

 

 hrsz. terület (m2) kezelő 

Gayer-Brenner parkegyüttes    

Gayer-park 8444 19.255  

   

Szombathely Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Brenner-park 8532 21.226  

Ezredévi-Szent István parkegyüttes    

Ezredévi-park 5638 10.722  

   

Szombathely Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Szent István park 4686 9.323  

 4718 18.101  
Forrás: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól 

 

A Brenner park rozsdafoltja az ún. Brenner-villa. A Brenner család Szombathely 

meghatározó családja, mely több helyi politikust, köztük polgármestert, építészt, tiszteletben 

álló egyházi személyt (pl. a boldoggá avatott Brenner János) adott a városnak. Egykori családi 

épületük a rendszerváltás környékén kaszinóként funkcionált, majd hosszú idő óta üresen áll, 

ráadásul leégett, így rontja a terület összképét, ráadásul nehezebben is hasznosítható. 
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Szintén a parkban találjuk az 1966-ban átadott közlekedési, vagy más néven KRESZ parkot, 

amely gyakorlatilag körbe öleli a Víztornyot. A KRESZ parkot kezdetben az úttörők, majd a 

közművelődési intézményként működő Gyermekek Háza, később annak jogutódja, az AGORA 

Szombathelyi Kulturális Központ üzemeltette. A KRESZ park egy eszközkiadó épületből 

(amely szintén megújult a Víztorony fejlesztés során), valamint gyermek biciklis és kisautós 

közlekedésre alkalmas úthálózatból, amely fő szezonban KRESZ táblákkal és közlekedési 

lámpákkal felszerelt. A felújítás csak részlegesen érintette az útburkolatot, amely nagy része az 

elmúlt időszakban jelentős részben elhasználódott, felújítása szükségessé vált. 

A park a rendszerváltás előtt a Puskin park nevet viselte. Ennek nyomán áll még az orosz 

költőről mintázott szobor, amelyhez később esetleges rendezvényeket (pl. szabadtéri irodalmi 

fesztivál) is lehet akár kapcsolni. A családi rekreációt a parkban játszótér és nemrég átadott 

fitneszpark is szolgálja.     

Maga a Víztorony, amely helyi egyedi védelem alatt álló épület, ugyan nem a park tényleges 

középpontjában áll, de magassága, funkciója okán ténylegesen központi szerepet tölt be. A 

körülötte lévő terület a KRESZ parknak, a játszótérnek, valamint a fitneszparknak, valamint a 

vonzó zöldterületnek köszönhetően rekreációs, családi szabadidős egység, amely mára 

kávézóval, közösségi rendezvénytérrel, kiállítással és kilátóval is ellátott, így minden adottsága 

megvan, hogy az ne csak a helyi polgárok számára legyen vonzó, de a turistáknak is. 

 

3. AZ OCTOPUS–VÍZTORNYOT MŰKÖDTETŐ AGORA ÉS A 

SZOMBATHELYI KULTURÁLIS RENDSZER BEMUTATÁSA 

 

Az Octopus–Víztorony Szombathely legújabb kulturális egysége, amely olyan funkciókkal 

rendelkezik, amelyek eddig hiányoztak a város kulturális turizmus kínálatából. Annak 

érdekében, hogy lássuk az új tér milyen rendszerbe ágyazódik bele, felsorolás szerűen 

bemutatom Szombathely kulturális szervezeteit, részletesebben pedig a működtető AGORA-t.  

A város kulturális rendszere széleskörű, szinte valamennyi kulturális terület jelen van 

Szombathelyen, ugyanakkor dinamikusan alakul, a helyi lehetőségekhez és igényekhez 

igazodva. A helyi kulturális rendszer aktorainak fenntartói között találunk egyházi, magán 

(piaci), valamint civil szektorhoz tartozó szereplőket, de megjelenik az állam is. Természetesen 

a legjelentősebb fenntartó az önkormányzat. 

Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott kulturális szervezetek: 

Intézmények: 

 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (közgyűjtemény) 

 Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (közgyűjtemény) 

 Savaria Szimfonikus Zenekar (előadóművészet) 

 Mesebolt Bábszínház (előadóművészet) 

Társaságok: 

 AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont (közművelődés és média) 

 Weöres Sándor Színház (előadóművészet) 

 Savaria Turisztikai Nonprofit Kft. (részben kulturális jellegű) 

Civil szervezet: 

 Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 
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Állam által fenntartott kulturális szervezetek: 

 Vas Megyei Levéltár (közgyűjtemény) 

Egyházi fenntartású kulturális szervezetek: 

 Egyházmegyei Könyvtár (közgyűjtemény) 

 Szent Márton Látogatóközpont 

 SalaTerrena, Egyháztörténeti Múzeum (közgyűjtemény) 

Civil fenntartású kulturális szervezetek: 

 Sikert Könyvtár (közgyűjtemény) 

 Herényiek Háza (közművelődés) 

 Zanati Közösségi Ház (közművelődés) 

 Zarkaházi kastély (közművelődés) 

 Vas Megyei TIT (közművelődés) 

 

A közművelődési, múzeumi és könyvtári tevékenységek törvény által előírt kötelező 

önkormányzati feladatok, az előadóművészeti és egyéb funkciók viszont önként vállaltak. A 

sokszínű, szerteágazó kulturális rendszer a rendszerváltás során folyamatosan alakult át. A 

város közművelődési és ahhoz kapcsolható, addig önálló szervezeteit 2007-ben AGORA 

Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ néven közös intézménybe vonta össze. Az 

intézmény a Művészetek Háza, illetve a Gyermekek Háza jogutódja lett, valamint a Művelődési 

és Sportház Kht., a Savaria Filmszínház Kft. és az addig a Polgármesteri Hivatal egységeként 

működő Tourinform iroda funkcióit kapta meg. Az intézmény az elmúlt időszak során többször 

átalakult: funkciók és telephelyek kerültek el tőle, valamint kerültek hozzá. A turisztikai 

funkció át- illetve kiszervezésre került, így jelenleg önálló társaság. A Gyermekek Háza és a 

Művészetek Háza telephelyek megszűntek, az addig ott zajló tevékenységek a 2014-ben TIOP 

programból felújításra kerülő AGORA–Művelődési és Sportházba kerültek, amely az 

intézmény központja is lett. Az intézmény időközben megkapta a LOGO Ifjúsági Szolgálat 

feladatait, továbbá a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ működtetését. Az MMIK épülete 

állami tulajdon, amelyet az állam egy, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződéssel 

adott át. Dolgozatom írásának idején zajlanak az egyeztetések egy kvázi állami társaságnak (az 

újonnan alapított MMIK Nonprofit Kft.) való visszaadásáról, amely továbbra is közművelődési 

intézményként működtetné tovább az épületet. Az AGORA 2020-ban új kulturális, közösségi, 

turisztikai színhelyként megkapta a Víztorony–Octopus épületét is, amely 2021. nyarán nyitott 

meg a közönség számára. Az intézmény központján (AGORA–MSH) kívül jelenleg a 

következő telephelyekkel rendelkezik: AGORA–Savaria Filmszínház, Víztorony, Megyei 

Művelődési és Ifjúsági Központ, KRESZ Park, felsőcsatári Gyermeküdülő. Alapító okirata 

szerint működteti továbbá az Ifjúsági Szolgálatot, valamint ellátja a városban mind a hét 

közművelődési alapszolgáltatást is (köztük természetesen a kulturális alapú gazdaságfejlesztést 

is). (AGORA Alapító okirat, 2020.) Az intézmény 2021. december 31-én megszűnt, feladatai, 

épületei, munkatársai stb. átkerülhetnek a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-be, 

amely 2022. január 1-től AGORA Szombathelyi Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

néven működik tovább. (Előterjesztés. Javaslat ügyvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati 

felhívás elfogadására, 2021.) 
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4. AZ OCTOPUS–VÍZTORONY, MINT ÚJ TÉR BEMUTATÁSA 

 

 „A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati 

felhívás keretében kerül megvalósításra „A Víztorony és környezetének turisztikai célú 

fejlesztése” című projekt Szombathely belvárosában. Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2019. december 19-i ülésének 628/2019. (XII.19) Kgy. sz. határozata 

értelmében a Víztorony vagyonkezelési feladatainak ellátására az AGORA Szombathelyi 

Kulturális Központot jelölte meg.  

Az új turisztikai attrakció kialakítása során a legfontosabb terek és funkciók a következők 

lettek: kiállítótér, rendezvénytér, vendéglátótér, kilátópont, KRESZ-park. Az épület 

megközelítését új külső lépcső, valamint az akadálymentességet biztosító kültéri emelő teszi 

lehetővé. A földszinten egy kávézó berendezésére alkalmas terület jön létre, fogyasztótérrel, 

vizesblokkal, öltözővel, italraktárral és előkészítő konyhával. A külső térben a kávézóhoz terasz 

csatlakozik. A megvalósult kávézó és bisztró a város egyik legmagasabb szintű 

vendéglátóegysége lett. Az elmúlt időszakban szervezett vacsoráztatás, borkostolás, kiállítások, 

egyéb gasztronómiához kapcsolódó programok zajlottak a térben. Ugyanezen térben történik 

az ajándéktárgyak értékesítése, a Víztorony belépőjegyek árusítása, illetve a kiállítás 

megtekintéséhez szükséges eszközök kiadása, visszavétele. 

A földszinten, a vendéglátótér galériaszintjén egy olyan, kb 40 fő befogadására alkalmas 

közösségi tér létesült, mely különböző rendezvények helyszínéül szolgál. Ebben a térben az 

üzemeltető által szervezett, a projekt által előírt szakmai tartalomnak megfelelő programok 

kapnak helyet: filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, kiállítások, koncertek, egyéb 

közösségi események, de workshoppok, kisebb céges rendezvények lebonyolítására is 

alkalmas. 

Az I. emeleten üvegfallal beépített, belső fűtött kilátóként és kiállítótérként funkcionáló 

épületrész alakult ki, mely a város turisztikai nullpontjaként kiindulási pontként szolgál a 

turisták számára. Az itt kialakított interaktív bemutatótér egyrészt foglalkozik a vízzel kémiai, 

fizikai, földrajzi, biológiai, környezetvédelmi szempontból, másrészt bemutatja Szombathely 

és a környék főbb turisztikai attrakcióit, valamint a város vízgazdálkodásának történetét és 

érdekességeit. Mindezt interaktív eszközök, táblagépek segítségével, amelynek köszönhetően 

3D-s épületszerkezetek, infografikák elevenednek meg, de lehetőség van videók, zenék 

elindítására is, illetve az összes információ angol és német nyelven is ezen eszközökkel érhető 

el. A kiállítótér tökéletesen alkalmas iskolai természettudományos órák megtartására, a 

lehetőségeket viszont szűkíti, hogy katasztrófavédelmi előírások miatt ezt a teret, valamint a 

kilátószinteket csupán 10 fő látogathatja, így egyszerre csak egy osztály kb. harmada 

tartózkodhat a térben. 

A kiállításból csigalépcsőn vezet felfelé három kilátószint, melyek közül a legmagasabb a 

Víztorony kupoláján található. Innen az egész város tökéletesen belátható, de pazar kilátás 

nyílik például a Kőszegi hegyekre is. Ipartörténeti kuriózum a víztér is, amelyből a vizet már 

eltávolították, ugyanakkor a beruházás során itt csupán festési munkálatokra volt forrás, és 

mivel az építés során ezt a teret sem csoportos látogatásokra tervezték, balesetveszélyes, így 

jelenleg alkalmi, vezetett megtekintésre nyílik lehetőség. A lezárt víztéren kívül a látogatók 

önállóan tudnak mozogni a szintek között, így teremfelügyelő nem szükséges a kiállításhoz 

sem. 

A KRESZ-parkban lévő játszótér a felújítás során új elemeket kapott, a gyermekek által 

használt közlekedési eszközök, játékok raktára, mely egyben a kölcsönző épülete külsőleg 

szintén megújult. 
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Az eredeti tervek szerint a projekt fizikai zárásának véghatárideje 2020.05.31. volt, mely 

határidő módosításra került, s így a fizikai zárás várható határideje 2020.10.31. A Víztorony 

működtetése valamennyi funkciójában ettől a dátumtól tervezhető. 

A pályázat által előírt kötelezettségek alapján az alábbi feltételeknek kell megfelelni az 

üzemeltetés során: 

 5 év fenntartási időben éves szinten 4258 főt fogadása 

 A nyitvatartási idő évente minimum 270 nap (heti 5 nap, napi 8 óra), a kiemelt, 

turisztikai szempontból főszezonnak számító időszakban a szünnap nem eshet hétvégére 

és ünnepnapra. 

 Legalább 3 programelemet szükséges megvalósítani az alábbiak közül: tárlatvezetés, 

állandó kiállítás, időszaki kiállítás, filmvetítés, koncert, speciális esti nyitvatartás, 

előadások, animáció, múzeumpedagógia.  

 Interaktív bemutatási módszerek és integrált látogatómenedzsment bevezetése: a 

projekt keretében megvalósuló interaktív bemutatótér, valamint a 

látogatómenedzsment-rendszer teljes mértékben megfelel a fent előírtaknak. A 

beléptetés, az árpolitika, az interpretáció, az áramlástervezés, a vásárlási lehetőségek, a 

vendéglátás, a vendégkiszolgálás, illetve a higiénia és biztonság mind tárgya a 

látogatómenedzsment-rendszernek. 

 Évente minimum 4 turisztikai célú rendezvényt valósít meg az AGORA, melyek 

helyszíne alapvetően a vendéglátótér felett kialakított galériatér, azonban egyedi 

tematikájú rendezvények esetén a Víztorony egyéb terei is helyt adhatnak a 

programoknak. 

 Egységes arculattal rendelkező piacra jutási stratégiát kell megvalósítani, melyet a 

projekt keretében beszerzett marketingeszközök szavatolnak. 

 Az információk többnyelvű elérhetőségét biztosítani szükséges, amely előírást az 

interpretáció háromnyelvű (magyar, német, angol) elérhetősége biztosít. 

A pályázat céljaihoz illeszkedően a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése 

érdekében a létesítménynek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartania. Ezek 

alapján az Octopus–Víztorony nyitvatartása a 2. táblázatban leírtak szerint alakul. 

 

2. táblázat: Octopus–Víztorony nyitvatartása 

 

 Napok 

száma 

Nyitott 

napok 

száma 

Nyitvatartási 

napok 

Nyitvatartási 

idő 

Szezon 

jellege 

Január 31 17 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

Február 28 20 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

Március 31 23 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

Április 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Május 31 27 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Június 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Július 31 27 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Augusztus 31 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Szeptember 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 
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Október 31 20 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

November 30 20 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

December 31 13 k-szo 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

ÖSSZESEN 365 271    

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A Víztorony nyitása előtt teljesen önálló egységként működött KRESZ-park működtetését 

részben össze lehetett vonni az új létesítménnyel, ahol a jegyek kiadása történik. Ezzel a 

Víztoronyba belépő vendégek számát is növeljük, amely segíti az előírt indikátorszám 

teljesítését. A közlekedési eszközök kiadása továbbra is külön épületben történik. A KRESZ-

park úthálózatát egyénileg egész évben használhatják az érdeklődők, azonban a közlekedési 

táblák csak szezonálisan kerülnek kihelyezésre, illetve a kiadóépület nyitvatartása is rövidebb, 

mint a Víztoronyé. Ezt a 3. táblázatban mutatom be 

 

3. táblázat: KRESZ-park nyitvatartása 

 

  
Napok 

száma 

Nyitott 

napok 

száma 

Nyitvatartási 

napok 

Nyitvatartási 

idő 

Szezon 

jellege 

Január 31 0 - - 
szezonon 

kívül 

Február 28 0 - - 
szezonon 

kívül 

Március 31 16 k-vas 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

Április 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Május 31 27 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Június 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Július 31 27 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Augusztus 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Szeptember 30 26 k-vas 10:00-18:00 főszezon 

Október 31 16 k-vas 10:00-18:00 
szezonon 

kívül 

November 30 0 - - 
szezonon 

kívül 

December 31 0 - - 
szezonon 

kívül 

ÖSSZESEN 365 190    

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 



 

214 
 

5. LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK ELEMZÉSE 

Az Octopus–Víztorony 2021. júliusában nyílt, így jelenleg csupán fél évnyi adatok állnak 

rendelkezésünkre, amelyből hosszútávú következtetéseket még nem tudunk levonni, 

ugyanakkor esetleges tendenciákra lehet következtetni még akkor is, ha tudjuk, hogy a nyitást 

követő érdeklődés még szólhat az új látványosságnak, valamint annak, hogy valójában olyan 

épületről van szó, amely közel 100 éve meghatározza a városképet, és a szombathelyiek közül 

nagyon sokan szerették volna legalább egyszer bejárni azt. 

 

1. ábra: Octopus–Víztorony látogatottsága 2021. július–december (fő) 

 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 1. ábrán látható adatokból kitűnik, hogy a két nyári hónap kiemelkedő érdeklődést hozott. 

(Az adatokban a Víztorony és a KRESZ-park fizető látogatói szerepelnek, az ingyenes 

megtekintők, használók, vagy a kávézó vendégei nem.) A júliusi és augusztusi látogatók száma 

szinte lefedi az egész évre előírt 4258 főben meghatározott pályázati indikátorszámot. Az első 

hónapban összesen 1971 fő váltott jegyet a Víztoronyba és a KRESZ-parkba. Augusztusban ez 

a szám tovább nőtt (összesen 2482 fő). A szeptemberi, még főszezonnak számító hónapban már 

érzékelhető a csökkenés, ami a nyár utáni iskolakezdéssel, szabadságok leteltével, valamint a 

turista időszak végével is magyarázható. Októbertől decemberig tovább csökkent a szám. 

Ebben az időszakban már vasárnap zárva tart a Víztorony, illetve a KRESZ-park szolgáltatás 
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teljesen szünetel, december végén, a karácsonyi ünnepek alatt és után nem nyitott ki az épület, 

csak a vendéglátóegység üzemelt. 

 A vizsgált féléves időszakban összesen 6802 fő fizető látogató volt, amelyből 5045 fő 

volt, aki csak a Víztoronyra váltott jegyet. Elmondható ez alapján, hogy a jegyvásárlók 74% 

volt az, aki az új kulturális, turisztikai funkcióra volt kíváncsi, 26% pedig csak a KRESZ-park 

szolgáltatást használta. 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A 2021 júliusában nyílt Octopus–Víztorony Szombathely városképét közel 100 éve 

meghatározó épület, amely több évtizeden keresztül kihasználatlanul állt. Az épület egy 

Európai Uniós projektből megújulhatott. Ennek részeként új terek kaptak benne helyet és új 

funkciók jelentek meg. A turisztikai attrakción túl helyet kapott vendéglátás szolgáltatás, de 

közművelődési és közösségi feladatok és lehetőségek is megjelentek, miközben állandó 

kiállítása úgy lett kialakítva, hogy az tudományos-ismeretterjesztő élménytérként is funkcionál. 

A Víztorony ráadásul egy olyan környezetben található, amely egyéb kulturális és szabadidős 

programok megvalósítására is lehetőséget biztosít. Amennyiben a közelben található Brenner-

villa felújítására is sor kerülne (konferenciaház, szállás, étterem), egy olyan komplex övezet 

alakulna ki Szombathely belvárosának déli részén, amely épít a fenntartható környezetre, de 

aktív kikapcsolódási lehetőséget is biztosít. 

Mint láttuk az első félév látogatottsági adatai bíztatóak, ugyanakkor a téli hónapokra új 

programokat kell bevezetni az egész éves érdeklődés fenntartása, illetve a hosszútávú működés 

biztosítása érdekében.  

Az esettanulmány egy kreatív módon megújult épített örökségre adott példát, amely 

innovatív módon került kialakításra, olyan új funkciók letelepítésével, amelyek eddig 

hiányoztak a város életéből, így valóban a kulturális turizmus bővülését hozta magával 

Szombathelyen. 
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A Magyaróvári vár és művészet összekapcsolódása 

 

The Relationship between Castle of Magyaróvár and Art 

  

Husz Anikó1 

 
Absztrakt 

 

A „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című projekt keretében 

a Széchenyi István Egyetem és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által újult meg a 

Mosonmagyaróvári Vár 2021-ben, amelyben vártörténeti és intézménytörténeti kiállítás kapott helyet. 

Az egyetem történetében nemcsak az agrárium játszik fontos szerepet, hanem a művészettel is szoros 

kapcsolatban áll a megalapítása óta. Az egyetem alapítója neves művészetpártoló volt, valamint 

irodalmárok, festőművészek is látogatták ifjúkorukban a tanintézetet. Ezen hírességek életrajzába nyújt 

bepillantást a tanulmány és felidézi az óvári kötődésüket. 

 

Kulcsszavak: Magyaróvár, Lenau, Ferenczy Károly, Nagybánya, Mokry-Mészáros Dezső 

 

Abstract 

 
Within the framework of the project entitled “Supporting the Development of the National Castle and 

Castle Program for Tourism Purposes”, the Mosonmagyaróvár Castle was renovated in 2021 by the 

Széchenyi István University and the National Heritage Development Non-profit Ltd., which housed an 

exhibition on castle history and institutional history. Not only has agriculture played an important role 

in the history of the university, but it has also been closely associated with art since its inception. The 

founder of the university was a well-known patron of the arts, and literary scholars and painters also 

visited the school in their youth. The study provides an insight into the biographies of these celebrities 

and recalls their attachment to Óvár. 

 

Keywords: Magyaróvár, Lenau, Ferenczy Károly, Nagybánya, Mokry-Mészáros Dezső 

 

 
BEVEZETÉS 

 
A „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” című projekt 

keretében a Széchenyi István Egyetem és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 

által újult meg a Mosonmagyaróvári Vár 2021-ben, amelyben vártörténeti és intézménytörténeti 

kiállítás kapott helyet. Az egyetem történetében nemcsak az agrárium játszi fontos szerepet, 

hanem a művészettel is szoros kapcsolatban áll a megalapítása óta. 

Albert Kázmér, az 1818-ban létrehozott Gazdasági Tanintézet alapítója neves 

művészetpártoló volt, neki köszönhetjük az osztrák főváros, Bécs képtárának a megalapítását, 

amely a mai napig az ő nevét viseli, Albertina néven működik. 

                                                           
1 Husz Anikó, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Turizmus 

Tanszék, husz.aniko@sze.hu 

mailto:husz.aniko@sze.hu
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A később híressé vált osztrák költő Nicolaus Lenau is tanult a Várban 1822-23-ban, és 

korai költeményeit gyakran megihlette a Lajta-part és környék csodálatos természeti 

környezete. 

A 19. század végén az akkor még csak festőszárnyait bontogató Ferenczy Károly is 

belekóstolt a mezőgazdasági tanulmányokba, de tehetségét a későbbiekben inkább a 

festészetben bontakoztatta ki. Neki köszönhetjük a Nagybányai Festőiskola megalapítását. 

A 20. század elejének egy különös egyénisége volt Mokry-Mészáros Dezső, aki szintén 

festőként vált híressé. Agrártanulmányainak hatása a flóra és fauna egyedi ábrázolásmódjában 

jut kifejezésre. 

A tanulmányban ezen híres emberek életútját és magyaróvári kötődésüket szeretném 

bemutatni néhány műalkotásuk felidézésével. 

 

1. ALBERT KÁZMÉR – ALBERTINA 

 

1766-ban Mária Terézia a magyaróvári uradalmat lányának, Mária Krisztinának ajándékozta. 

Férje, Albert Kázmér herceg, a magyaróvári uradalom birtokosa 1818-ban Gazdasági 

Tanintézetet alapított a városban, hogy birtokai számára felsőfokú szakembereket képezzen. 

(Uzsoki, 1958) Ez az intézmény néhány éves megszakítással folyamatosan működik, és ennek 

a jogutódja a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara. Az 

alapítónak tisztelegve a kar 2022.augusztus 1-től felveszi hivatalosan az alapító nevét. 

Az osztrák főváros központjában, Bécsben található a világ egyik legnagyobb és 

legjelentősebb képzőművészeti gyűjteménye, amely a késő gótika és a kortárs művészet közti 

időszak alkotóinak remekeit mutatja be. A gyűjtemény több mint egymillió grafikát és 60.000 

rajzot foglal magában. A múzeumot Albert Kázmér főherceg palotájában rendezték be, aki a 

múzeum alapítója volt. A galéria elnevezése – Albertina - is a szász-tescheni főherceg nevére 

utal.2 

A grafikai gyűjteményt a főherceg az 1770-es években Pozsony várában létesítette, ahol 

1765 és 1781 között lakott, mint a királyi Magyarország kormányzója. Az Albertina alapító 

oklevele 1776. július 4-én kelt. A jelenlegi főhercegi palota épületébe (Palais Erzherzog 

Albrecht) 1795-ben került a gyűjtemény, amelyet múzeummá alakítottak, és 1822-ben nyitották 

meg a látogatók előtt. 

Albert herceg halála után a gyűjtemény és az épület örökösére, Károly főhercegre, Teschen 

hercegére szállt, később az ő fia, Albrecht főherceg, majd ennek fogadott fia, Frigyes főherceg, 

Teschen utolsó hercege rendelkezett fölötte. Ebben az időben került sor a grafikai gyűjtemény 

további bővítésére. Az épületek és a gyűjtemény 1919 tavaszán a Habsburgoktól az Osztrák 

Köztársaság tulajdonába kerültek.3 

Az „Albertina” nevet 1921 óta viseli az épület és a gyűjtemény. 1996-2003 a múzeum Hans 

Hollein tervei alapján teljes felújításon, bővítésen és modernizáláson ment keresztül. A 

kialakított „lebegő tetőjével” építészetileg is új irányt jelöl ki. 2020-ban adták át az Albertina 

Modern gyűjteményt a Karlsplatzon épített és felújított Künstlerhausban.4 

 

 

 

 

                                                           
2https://www.wien.info/hu/v%C3%A1rosn%C3%A9z%C3%A9s-b%C3%A9csben/m%C3%BAzeumok-

%C3%A9s-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok-b%C3%A9csben/legfontosabb-

m%C3%BAzeumok/albertina-338582 
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Albertina_(B%C3%A9cs) 
4 https://www.albertina.at/ 
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1. ábra: A Magyaróvári Vár, a Halbturni-kastély (Albert Kázmér lakhelye) és egy 

magyaróvári utcarészlet 1841-ből, Jakob Alt festménye 

 

 
Forrás: Az Albertina Képtár online gyűjteményéből5 

 

 

 

2. MŰVÉSZEK MAGYARÓVÁRON „AZ AKADÉMIÁN” 

 
A következő fejezetekben 3 nagy művész életútja elevenedik meg egy idővonal alapján, 

kiemelve Magyaróvárhoz tartozó kötődésüket. A Magyaróvár elnevezés nem véletlenül került 

leírásra, mivel a kiemelt művészek még a két városrész, tehát Moson és Magyaróvár egyesítése 

előtt – 1939 – tartózkodtak a városban. 
 

2.1 NIKOLAUS LENAU - „AZ OSZTRÁKOK PETŐFIJE” 

 

2. ábra: Nikolaus Lenau portréja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Porcza Árpád: Lenau (grafika) 2020. 

 
 
 
 

                                                           
5Schloss Altenburg, Schloss Halbthurn, der Platz in Ungarisch-Altenburg; Jakob Alt, 1841 
https://sammlungenonline.albertina.at/?query=search=/record/objectnumbersearch=[4947]&showtype=record 
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Élete és művei6 

1802. augusztus 13. Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau születése 

Csatádon (Mai neve Lenauheim, Románia területén található) 

1804 Család Óbudára költözik 

1807 Lenau apja meghal 

1811 Anyjának második házassága Karl Vogel orvossal 

1812-16 Pesti Piarista Gimnázium tanulója 

1816-17  Család Tokajban él, Lenau a sátoraljaújhelyi gimnázium 

magántanulója 

1817 Visszaköltözik a család Budára és rossz anyagi körülmények 

között élnek 

1818  Stockerauba költözik apai nagyszüleihez, akik anyagilag 

támogatják tanulmányait 

1818-21 Az egyetemre előkészítő filozófiai tanfolyam hallgatója 

1821 Jogi tanulmányok Pozsonyban 

1822 Filozófiai tanulmányok Bécsben 

1822. október – 1823 tavasz Magyaróvári Gazdasági Tanintézet „rendkívüli” hallgatója 

(nem volt beiratkozva) 

 A ház, ahol lakott, ma a Lenau-ház nevet viseli (Fő utca 1.) A 

ligetben állt kőpad, amelyen szívesen pipázgatott, ma a Vár 

udvarán található 

 

3. ábra: Nikolaus Lenau egykori lakóháza és az épület falán található 

emléktábla 

 

 
Forrás: Saját fotó 2020. 

 

 Magyaróváron írta első költeményét „Die Jugendträume” 
 Édesanyja második férjével Mosonban telepszik le 

1824-26 Filozófiai és jogi tanulmányok Bécsben 

1826-30 Orvostanhallgató a Bécsi Egyetemen; Utazásokat tesz az 

Alpokba, Magyaróvárra, a Kisalföldre 

1831 Stuttgartba utazik, ahol a „sváb iskola” költőivel ismerkedik 

 Orvosi tanulmányait Heidelbergben fejezi be 

1832 Költeményeinek első kiadása a stuttgarti Cotta-cégnél 

                                                           
6 Lenaus Werke 1981 és Túróczi-Trostler 1955 alapján 
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1832-33 Amerikai utazás a nagyanyai örökségből (Baltimore, Pittsburgh, 

Crawford, County, Niagara, New York) 

1834 Sophie von Löwenthal-hoz (Kleyle) fűződő szerelmi viszonyának 

kezdete  

1836 Faust című műve megjelenik 

1837 Savonarola megjelenése  

1838 „Új költemények” megjelenése a Cotta-cégnél 

1842 Megjelennek az „Albigensek”, a Zsizska-románcok és a Miska a 

Marosnál; írni kezdi a „Don Juan”-t 

1844-47 Gyógykezelik Winnenthalban (Németország) 

1847-50 Felsődöbling gyógyintézetében kezelik, betegsége fertőzésből 

eredő paralízis (dementia paralytica) 

1850. augusztus 22. Meghal a döblingi gyógyintézetben (Bécs, Ausztria) 

 Weidlingben (Klosterneuburg, Ausztria) található a síremléke 

 A síremléken található Lenau arckép domborművének másolatát 

helyezték el 1877-ben magyaróvári lakóházának falán (3.ábra) 

 

2.1.1 ADALÉKOK A MAGYARÓVÁRI ÉVEKRŐL 

Lenau egyik barátja, Kleyle Frigyes hatására kezdett mezőgazdasági tanulmányaiba 

Magyaróváron. Kleyle szintén a magyaróvári tanintézetben tanult, majd a főhercegi 

uradalomban kapott állást. A fiatal Lenaut a Stockerauban élő nagyanyja támogatta, így jómódú 

fiatalember benyomását keltette, és a helyiek csak „Herr von Niembsch”-nek nevezték. 

Veszely László fiatal uradalmi tiszt szintén Lenau baráti társaságához tartozott. Az ő német 

nyelvű kézirata alapján ismerhetjük meg leginkább az itt eltöltött időt. 

Lenau meglehetősen zárkózott természetű volt, társaságba ritkán járt. A három fiatalember 

– Kleyle, Veszely, Niembsch – azonban kellemes órákat töltött el együtt, ahol éjszakába 

nyúlóan beszélgettek, elmélkedtek. Gyakran előkerült a hegedű is, Lenau kedvenc hangszere, 

amelynek zenéjére vagy táncra perdültek, vagy sírva vigadtak. 

Lenau szerette a természetet, sokat lovagolt a Hanság felé, a Lajta mentén. A mezőgazdasági 

tanulmányok nem jelentettek számára nehézséget, könnyen tanult. 

Mint kezdő költőt nem ismerték, barátainak is csak ritkán emlegette alkotóvágyát. Egy 

alkalommal a mosoni kisasszonyok kirándulásra hívták Bordacsra (ma Szent István puszta), 

amelyre barátai figyelmeztetése ellenére, hogy nem fogja jól érezni magát, elment. Csalódottan 

tért vissza, és élményeit versbe öntötte. Ekkor olvasta fel „Der Jüngling” című költeményét, 

amit barátai közönnyel fogadtak. Ez volt Lenaunak az első ismert magyaróvári költeménye, 

amelyet később átdolgozott és „Die Jugendträume” címen jelent meg.  

1823-ban a fiatal Lenau elhagyta Magyaróvárt, de Kleyle Frigyes barátjával állandó 

levelezésben állt. 1827-ben visszatért Kleyle vendégeként és a Lajta-parti városban töltötte a 

nyarat, jól érezte magát, megihlette a táj szépsége. Bensőséges viszonyt alakít ki vendéglátója 

unokahúgával Sophie von Löwenthallal, akivel 1834-ben találkozik Bécsben. Élete végéig 

plátói szerelem fűzi a férjezett asszonyhoz, akihez az „An Frau Kleyle” című versét is írja. A 

költeményében megelevenedik a madárdalos Lajta-part és a liget finom rajza. Ez a vers 

olvasható Lenau síremlékén is egy nyitott könyv formájában. 

 

2.2 FERENCZY KÁROLY -„A MAGYAR FESTÉSZET MONET-JA” 

 

A magyar festészet egyik nagy egyéniségének képei mindig is magával ragadtak, tetszenek és 

gyönyörködöm bennük. Amikor megtudtam, hogy magyaróvári kötődése is van, és mivel én is 

ott születtem, egyre jobban kezdett foglalkoztatni az élettörténete. Mivel családi szálak fűznek 
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Nagybányához is, ezért a felújított Művésztelepre is ellátogattunk családommal. A szövegben 

található festményekhez tartozó fotók helyszínét Ferenczy képei alapján kerestük fel. 

 

Élete és művészete7 

1862. február 8. Freund Károly születése Bécsben (A családnevet édesapja 1886-

ban változtatja meg, miután már korábban „Ferenczy” előnévvel 

nemességet kapott) 

1880-81 Tanulmányai előtt egy év gyakorlatot teljesít Komjáton (ma 

Komjatice, Szlovákia) a hatalmas vagyonnal rendelkező 

Wodiáner bárói család Nyitra és Érsekújvár közt fekvő birtokán 

1881 ősz A hallgatói anyakönyv szerint Ferenczy Freund Károly néven 

iratkozik be a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára. 

1882-84 Gavosdián (ma Románia területén), a családi birtokon 

gazdálkodik 

1885 Feleségül veszi unokanővérét, Fialka Olgát. Münchenben, majd 

Rómában, Nápolyban tanul 

 Megszületik Valér nevű fia 

1887-89 Párizsban tanul a Julian Művészeti Akadémián 

1890 Szentendrére költöznek, ahol megszületnek ikergyermekei 

Noémi és Béni 

1893 Münchenbe költözik a családjával 

1896 Nagybányán (ma Baia Mare, Románia) telepedik le családjával 

Hollósy Simon vezetésével, Ferenczy Károly, Thorma János és Réti István közreműködésével 

megalapítják a Nagybányai Festőiskolát a Zazar folyó partján épült festői szépségű városban. 

Ekkor kezdődik a magyar festészet egyik legjelentősebb plain-air fejezete. 

 

4. ábra: A Nagybányai Festőiskola a 20.század elején és napjainkban 

    
Forrás: Képeslap a 20.század elejéről és saját fotó 2020. 

 

1897 Budapesten a nagybányai festők első csoportos kiállításán 34 

művel szerepel 

1900 A Párizsi Világkiállításra küldendő anyagot kiválasztó tíztagú 

bizottság elnöke. Ő maga is kiállít, és III. osztályú érmet nyer. 

Nagybányán naponta töltekezett olyan természeti képi élményekkel, melyek alapul szolgáltak 

a táj fényeinek, színeinek megragadásához. A természetimádat, a látványfestés érzéki öröme 

átitatta műveit. A festők egyik kedvenc témája volt és máig is az, a Kereszt-hegy. Ferenczy 

                                                           
7Ferenczy 1929, Genthon 1979, Sármány-Parsons 2014 alapján 
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semleges világítású képét az esti napsugár világítja be. A kép technikája részletező, a tájban 

való őszinte gyönyörködés alkotása. 

 

5. ábra: A nagybányi Kereszt-hegy Ferenczy festményén 1900-ban és fotón 2020-ban 

  
Forrás: Ferenczy Károly: A nagybányai Kereszt-hegy (1900)8 és saját fotó 2020. 

 

1901 Kiállít Münchenben, Berlinben, Velencében 

1902 A Nagybányai Szabad Festőiskola alapítója és vezetője 

1903 Nemzeti Szalonban megnyílik első gyűjteményes kiállítása, 

amelynek képeit maga válogatta műfaj és téma szerint. A kor 

kritikusai az akkori korszak legjelentősebb festőjének nevezték. 

Ebben az időszakban megfestette a nagybányai napfényt, amely beragyogta a természeti 

látványt. Majális című képén a dús tavaszi táj és az élet tavaszának párhuzama a festő optimista 

világszemléletének a betetőzése volt. „Zölddel és fehérrel festett szimfónia ez”.(Genthon, 1979) 

 

6. ábra: A Liget Nagybányán, háttérben a Virág-heggyel 

   
Forrás: Ferenczy Károly: Majális9 (1906) és saját fotón (2020) 

 

1906 Mintarajziskola (ma Magyar Képzőművészeti Egyetem) tanárává 

nevezik ki, alakrajzot és festészetet tanít 

Ebben az időszakban lép színre az új festő generáció, aki lázad az eszmék ellen, a kortárs francia 

és német avantgard művészetét követi. Ferenczy valósághű ábrázolását avittnak és 

követhetetlennek tartják. A francia postimpresszionistákkal való szembesülés arra inspirálta 

Ferenczyt, hogy képein széles, pasztózusan festett ecsetvonásokat alkalmazzon intenzív 

színekkel. Erős kékek és sárgák jelennek meg a Nagybánya című festményén is, amelynek 

                                                           
8 kovacsgaborgyujtemeny.hu/nyomtatas/2108 
9 Majális (Nyári nap) – Magyar Nemzeti Galéria (mng.hu) 

http://kovacsgaborgyujtemeny.hu/nyomtatas/2108
https://mng.hu/mutargyak/majalis-nyari-nap/
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hátterében a városban alkotó művészek egyik kedvenc témája, a piros sisakos református 

templom látható. 

 

7. ábra: Nagybánya 1908-ban és 2020-ban 

   
Forrás: Ferenczy Károly: Nagybánya (1908)10 és saját fotón (2020) 

 

1907 Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) alapító 

tagja. Münchenben aranyérmet nyer. 

1910 Berlinben a Szecesszió kiállításán 24 képpel szerepel 

1916  Gyermekeivel együtt közös kiállítást rendez az Ernst 

Múzeumban 

1917.március 18. Meghal Budapesten 

 

 

2.2.1 AZ ELSŐ ALKOTÁSOK ÉS A MAGYARÓVÁRI AKADÉMIA 

A fiatal Ferenczy már óvári hallgatósága idején próbálgatásként akvarelleket festett, főképp 

állatokról, tüzesen mozgó vagy nyugodtan álló lovakról. Az első ilyet 1878-ból ismerjük, 

tizenhat éves korából 

Az ifjú művész egyik hallgatótársa által jegyzett, 1921-ben megjelent visszaemlékezésben 

olvasható róla egy történet: Thallmayer Viktor professzort hallgatói nagyon kedvelték. 

Valahányszor belépett, megéljenezték. A professzor egy alkalommal a terembe lépve a táblán 

felfedezte magát. Nagy valószínőséggel a „firkát” Ferenczy követhette el. (Németh, 2009) 

 

 

 

2.3 MOKRY MÉSZÁROS DEZSŐ – „A MISZTIKUS UNIVERZUM FESTŐJE” 

 

Élete és alkotásai11 

1881. április 5. Mészáros Dezső születése Sajóecsegen (a „Mokry” előnevet csak 

később, művésznévként vette fel, édesanyja családnevét 

felhasználva) 

1903-1904 Magyaróvári Királyi Gazdasági Akadémián folytat 

tanulmányokat 

 

 

 

 

                                                           
10 Ferenczy, Károly - Nagybánya Stock Photo - Alamy 
11 Dobrik 1985 alapján 

https://www.alamy.com/stock-photo-ferenczy-kroly-nagybnya-137883368.html?pv=1&stamp=2&imageid=99A2F6C3-2BF1-4C8E-9787-1EB4A0A39DB9&p=405373&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d2%26resultview%3dsortbyPopular%26npgs%3d0%26qt%3dkaroly%2520ferenczy%26qt_raw%3dkaroly%2520ferenczy%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d%26ispremium%3d1%26flip%3d0%26pl%3d
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8. ábra: Sejthalmaz. Mokry mikroszkopikus tanulmánya a magyaróvári tanulmányok 

idejéből, bejegyzés saját naplójába 

  
Forrás: MTA Adattár – BTK Művészettörténeti Intézet, MDK.-C-I.39.(1/1-5/1) 1905, papír, színes tus, 

rajz, 100×150 mm. A művész saját felvétele naplójába ragasztva12 
 

Első rajzai: mikroszkopikus metszetek és saját növény- és rovargyűjteményei nyomán 

kialakított fantasztikus tájképek. Művészetének legmaradandóbb alkotásai a korai rajzai és 

festményei, melyeken a természeti megfigyelések eredménye különös színvilágú látomásokkal 

párosul. (Élet idegen planétákon, Misztérium és Óceánia sorozatok). 

1905 Gazdálkodásból él, Muhi pusztán tölti rövid gazdatiszti 

pályafutását 

1908-14 Rövid megszakításokkal járja Nyugat-Európát, fő célpontja 

Olaszország, Capri szigete 

1910 Első kiállítása a budapesti Művészházban 

Ez a bemutatkozás visszhangtalan marad, ami teljesen érthető volt a századforduló sajátos 

magyar helyzetében, amikor majdnem egyidejűleg hatott a naturalizmus, az impresszionizmus, 

szimbolizmus és a szecesszió, melyektől szó szerint megriadt a konzervatív Magyarország. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://epa.niif.hu/02900/02996/00001/pdf/EPA02996_artm_2016_1_024-033.pdf 
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9. ábra: Mokry Mészáros Dezső: Élet idegen planétán (1910) 

 

 
Forrás: Váraljai Anna: Emlékezni az ősformára – ősforma keresési kísérletek a modern művészetben, 

88.oldal13 

 

1912 Kiállítás Párizsban 

1913 Kiállítás Helsinkiben 

 Zoológiai és régészeti expedíciókon vesz részt (É-Afrika, 

Ceylon), Törökországban és Oroszországban is megfordul 

Olajképein egzotikus úti élmények és régen kihalt állatfajtákról alkotott elképzelései 

ötvöződnek primitív festői felfogásban. Az ősművészetek iránti vonzalom nagymértékben 

hatott alkotásaira. „Nem bírtam a természetet hűséges valóságában lefesteni, mindig az 

ősemberek, a mammutok kora jutott az eszembe. Tehát festettem elefántok helyett mammutokat, 

bennszülöttek helyett kőkorszaki ősembereket.” 

1914-18 Miskolcon él és alkot 

1917 decemberében anyja, majd 1918 februárjában apja is elhunyt. Családtalanul, egyedül 

maradt, csupán a miskolci ház és a sajókeresztúri szőlő maradt meg. Szerény anyagi 

körülmények között élt. 

1924 Megismerkedik Bódogh Erzsébettel, akit aztán feleségül vesz 

Kapcsolatba kerül a Spirituális Művészek, majd a Magyar 

Képírók csoportjával, rendszeresen szerepel kiállításaikon 

1930 Önálló kiállítások a Tamás Galéria szervezésében 

 

A korabeli sajtótermékek szinte kivétel nélkül lelkesedéssel írtak művészetének 

különlegességéről és Mokry Mészáros egyéniségéről: „A Tamás Galériának ez a legújabb 

kiállító művésze úgy csöppen művészi életünkbe, mint a csoda. Senki se hallotta eddig hírét, s 

első megjelenése olyan, hogy megállítja és gondolkodóba ejti az embert. Őstalentum, kiben 

hatalmas erővel működik a képzelet tehetsége. Fantaszta lélek, ki a mai életben nem leli helyét 

– rég elmúlt, történet előtt való idők életébe vágyakozik. ... A gyermek játszi ösztönösségével, 

ornamentumosan stilizáló módján cselekszi ezt. De igazi istenadta tehetséggel. Régen volt 

találkozásunk ilyen érdekes és eredeti képzeletjárású művésszel”. 

                                                           
13 Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen planétán XII, 1910. Karton, színes tus, tempera, lakk, 24×31 cm. 

Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 78.180. 
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1938 Budapestre költözik. Japánul tanul, az őskínai jegyek, a rovásírás 

foglalkoztatják. Rovásjegyekkel kombinált hímzés- és szőttes-

terveket készít. 

1945 Belép a Magyar Művészek Szabad Szervezetébe 

1948 Visszaköltözik a fővárosból Miskolcra, kerámiák és falikorongok 

készítésével foglalkozik 

 

10. ábra: Mokry Mészáros Dezső: A „három grácia” I–III. (1930) 

 

 

 
Forrás: Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye, ltsz. 85.58.1.14 

 

A magyarság keleti kapcsolatait kereste művészetében. A kőkorszaki kerámiáin a bekarcolt 

magyaros ornamentika, az ornamentális díszítésekben pedig az egzotikus ősállatok sajátosan 

átstilizált formái jelennek meg. 

 Elhatalmasodó szembaja miatt a 60-as években minden művészi tevékenységet abbahagyott. 

Szűkös anyagi körülmények között élte élete utolsó szakaszát, amikor még megélhette a 

művészetét elismerő útjának kezdetét. 1964-ben a Suomen Nainen c. finn folyóiratban szerepel 

öt képével, 1966-ban a Magyar Nemzeti Galéria megvásárolja öt képét, melyeket bemutatnak 

1966-ban a Pozsonyi, majd 1967-ben a Székesfehérvári Naiv Művészek kiállításán. A miskolci 

Herman Ottó Múzeum szintén vásárol tőle képeket. 

1970.január 9. Meghal Miskolcon 

 

 

2.3.1 MOKRY MÉSZÁROS DEZSŐ MAGYARÓVÁRI ÉVEINEK HATÁSA 

 

1903-ban szülei unszolására lett a Magyar-Óvári Királyi Gazdasági Akadémia hallgatója. Apja, 

aki ekkor már elég nagy területen gazdálkodott, elvárta fiától a munkája segítését, folytatását. 

Mokry nem mert ellenszegülni szülei akaratával, elvégzi az Akadémiát.  

A műveinek képi előzményei is a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára vezetnek: 

visszaemlékezései szerint az 1900-as évek elején hallgatóként a kémia, növény- és állattan 

                                                           
14 Mokry Mészáros Dezső: A „három grácia” I–III., 1930 körül, agyagra emlékeztető, a művész által kikevert 

ismeretlen anyag, festék, egyenként 14 cm 

http://epa.niif.hu/02900/02996/00001/pdf/EPA02996_artm_2016_1_024-033.pdf 

http://epa.niif.hu/02900/02996/00001/pdf/EPA02996_artm_2016_1_024-033.pdf
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gyakorlatokon mikroszkóppal végzett megfigyelések nagymértékben felkeltették figyelmét, a 

látótérben észlelt formák szinte lenyűgöző hatást gyakoroltak rá, amelyeket aztán saját 

képzeletvilága szerint vitt vászonra. „Képeim lényei a talajból táplálkoznak, mint a növények” 

– írta jegyzeteiben. (Mokry) 

Nem a tudományos szempont, hanem a látott dolgok sokszor igen szép formái érdekelték, 

lenyűgöző hatást gyakoroltak rá. A szépre való izgalmas rácsodálkozás hatalmába keríti, és a 

megfigyeltek majd a képzelet szülte látomások lerajzolására késztetik. Az észlelt dolgok 

talánya, az alkotásban rejlő visszaigazoló megismerés, az újat teremtő alkotó folyamatoknak az 

élménye már fiatalon megsejteti vele a művészet erejét. (Dobrik, 1985) 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A művészek alkotásaik által halhatatlanokká válnak. A jelenlegi mosonmagyaróvári kar bár 

nem művészeket képez, mégis végeznek a falai között olyan kivételes tehetséggel megáldott 

emberek, akik öregbítik az Alma Mater hírnevét.  

A turizmusban is az tud a legjobban érvényesülni, aki valami egyedit, különlegeset kínál. A 

tanulmányban szereplő művészek munkásságára érdemes felhívni a nagyközönség figyelmét, 

beépíteni a kiállítási koncepcióba, hiszen általuk is gazdagodik a Magyaróvári Vár hírneve és 

erősödik turisztikai kínálatának egyedisége. 
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A Győri Művészeti és Fesztiválközpont szerepe Győr város 

kulturális életében 

 

The role of the Győr Art and Festival Centre in the cultural life of 

Győr 

 

Tóthné Kardos Krisztina1 

 

Absztrakt 

2020-ig a Győri Művészeti és Fesztiválközpontnak főfeladata -Győr város felkérésére éves ütemterv 

alapján- Győr város kulturális életét reprezentáló rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók és 

kiállítások szervezése volt. 2021 után jelentősen megváltozott az intézmény szakmai feladatköre és 

szerepe is. Az intézmény főtevékenysége a klasszikus értelemben vett közművelődési feladatok ellátása 

mellett mindig fontosnak tartotta, hogy nyitott maradjon a kulturális trendváltozásokra és újdonságokra 

egyaránt. A tanulmány célja, hogy bemutassa a Győri Művészeti és Fesztiválközpont működését Győr 

város kulturális életében betöltött szerepét, mely hosszú évekig szakmai motorja volt a város kulturális 

életének. 

Kulcsszavak: fesztivál, rendezvény, kultúra, kulturális értékek 

 

Abstract 

Until 2020, the main task of the Győr Arts and Festival Centre was to organise a series of events, art 

shows and exhibitions representing the cultural life of the city of Győr, based on an annual schedule, at 

the request of the city of Győr. After 2021, the professional tasks and role of the institution will change 

significantly. The main activity of the institution has always been to remain open to cultural trends and 

innovations, in addition to its classical public cultural tasks. The aim of this study is to present the role 

of the Győr Arts and Festival Centre in the cultural life of the city of Győr, which has been the 

professional driving force of the city's cultural life for many years. 

Keywords: festival, event, culture, cultural values 

 

BEVEZETÉS 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont tevékenysége és feladata szerteágazó. Egyik fő feladata 

az esküvők szervezése és az egyik legszebb győri barokk épület, a Zichy-palota üzemeltetése. 

2020-ig másik fő feladata a győri nagyfesztiválok (Győri Tavaszi Fesztivál, Ír-Magyar Napok, 

Győri Rotary Fröccsnapok, Győri Bornapok, Győri Nép- és Világzenei Fesztivál) és egyéb 

kulturális programok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése és lebonyolítása volt. Az 

épített vonzerők mellett a fesztiválok, kiemelt városi rendezvények, vagyis a „nagy események 

politikája” (Gebhard, 2000) kiemelt szerepet kapnak a városok turizmusában. A fesztiválok a 

                                                           
1 Tóthné dr. Kardos Krisztina, Győri Művészeti és Fesztiválközpont, drkardoskrisztina@gmail.com 

mailto:drkardoskrisztina@gmail.com


 

231 
 

városlakók szürke, munkával teli hétköznapjait színesíti, ugyanakkor a városra irányított 

közfigyelem turistákat és befektetőket egyaránt vonzza (Tanford, 2017). A rendezvények 

szervezésének egyik legmeghatározóbb célcsoportja a helyi lakosság, hiszen, ha ők nem érzik 

otthon és jól magukat a városban, akkor más, egyéb célcsoportok sem találják vonzónak majd 

a helyet. De fordítva is igaz, ha a fogadóhelyen élők büszkék városukra, magukénak érzik, 

akkor szívesen hívják ismerőseiket, barátaikat egy-egy rendezvényre, így más célcsoportok is 

élhetőnek, vonzónak tartják a települést (Tóthné, 2016/a). A fesztiválok hozzájárulhatnak a 

helyi kulturális hagyományok védelméhez, a kulturális és városi turizmus fejlesztéséhez és a 

gazdaság fellendítéséhez, illetve a társadalmi és kulturális fejlődéshez egyaránt (Grappi, 2011). 

A fesztiválok, happeningek fontossága megkérdőjelezhetetlen, ma már a fiatal generáció 

számára szinte alapszükséglet, menő szabadidős program, sok esetben piacra vihető és 

versenyképes termék is egyben (Szabó, 2014). A városokban megrendezett fesztiválok 

többsége ingyenes, mely lehetőséget ad a közösségi kapcsolatok ápolására, lokálpatriotizmus 

erősítésére és számos esetben jelentős turisztikai hozadékkal is bírnak (Kupi et al. 2019; Tóthné, 

2016; Jászberényi et al. 2016, Jesús et al. ;2021). Győrben is a nagyrendezvények ingyenesek 

és többnyire önkormányzati költségvetésből kerül megszervezésre.  

2019-ig a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezte a város történelmi múltjához kötődő, 

a város imázsát meghatározó, önálló turisztikai termékként is funkcionáló fesztiválokat és 

eseményeket is, mint a Barokk Bál, a Szent László Napok, 31! - 3 folyó, 1 sziget, összművészet, 

a Barokk Esküvő és az Advent Győrben fesztivált.  

A tanulmány célja, hogy bemutassa a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szakmai 

működését és Győr város kulturális életében betöltött szerepét, hiszen az intézmény hosszú 

évekig kulturális motorja volt a város életének. 

 

1. GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT TÖRTÉNETE 

 

2001. április 1-jétől 2009. szeptember 30-ig a Győri Fesztivál- és Rendezvényszervező Iroda 

látta el a városi nagyrendezvények, fesztiválok szervezési, bonyolítási teendőit. A Családi 

Intézet intézményi elődje 1972 óta szervezte Győr város és környéke esküvői szertartásait, 

székhelye 1986-tól a Zichy-palota. 1994 óta az esküvőszervezés mellett közművelődési 

feladatokat is ellátott az intézmény, melynek fő vonulata Győr város barokk kultúrtörténetének 

bemutatása, tematikus, történelmi időket bemutató fesztiválok szervezése által (pl. Barokk 

Nosztalgiák Művészeti Fesztivál, ipartörténeti (céhek) vonatkozású rendezvények, stb.). 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének döntése értelmében 2009. 

októberében a fenti két intézmény összevonásra került Győri Művészeti és Fesztiválközpont 

néven, melynek kiemelt feladata a város kulturális életét reprezentáló, kiemelt rendezvények, 

rendezvénysorozatok, fesztiválok, művészeti bemutatók és kiállítások szervezése lett.  

2020-tól a Győr város nagyrendezvényeinek szervezését, lebonyolítását a Győri Művészeti 

és Fesztiválközponttól átvette a Győr Projekt Kft. 

2020-tól az intézmény célja a megváltozott szakmai és személyi feltételek miatt 

legfőképpen a palota magas kulturális tartalommal való megtöltése, illetve a 750 éves Győr 

rendezvénysorozat színesítése volt.  

2020-ban indult útjára a valós igényen alapuló, teljesen új tematikájú kulturális 

programsorozat.  
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2. GYŐRI MÚVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT KIEMELT FELADATA ÉS 

KÜLDETÉSE 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont a Zichy-palota létesítményi adottságainak 

kihasználásával az alábbi feladatokat látja el: 

 esküvőkhöz és családi eseményekhez kötődő szolgáltatások szervezése, 

 művészeti rendezvények, elsősorban a klasszikus hagyományokat ápoló kamarakoncertek, 

művésztalálkozók szervezése, 

 a barokk Győr kulturális örökségét őrző programok megvalósítása, 

 cégek, vállalkozások megrendelésére komplex találkozók, ünnepségek, protokoll-

rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 

2.1. A ZICHY PALOTA MŰKÖDTETÉSE, FENNTARTÁSA 

 

Városvezetői döntés értelmében 1980-ban elkezdődött az egyedülálló szépségű Zichy-palota 

átalakítása, a nagyszámú esküvők miatt a valamikori bálteremből két külön házasságkötő terem 

került kialakításra. Azóta sokat változtak a párok igényei, sokkal népesebb násznép érkezik a 

polgári szertartásra, az egyre nagyobb létszámú vendégsereg méltatlan körülmények között, 

sokszor csak a televízió kivetítőjén tudta követni az eseményeket. Emiatt a palota 2019-ben 

átalakításra került sor, melynek során nem csupán a termek egybenyitása történt meg, de több 

felújítási munkálat is zajlott a palota falai között: új parkettát kaptak az emeleti termek, 

lefestették a nyílászárókat, az ablakok pedig új fényszűrő fóliát kaptak, ami védi a közvetlen 

napsütéstől a freskókat, felcsiszolták a márványburkolatokat, a csillárokat is renoválták és 

korszerűsítették a folyosók fűtését is.  

A Zichy-palotában évente mintegy 1000 esküvő köttetik, melyek lebonyolításához 

elengedhetetlenül szükséges a műemléképület folyamatos karbantartása és felújítása, mely 

ugyancsak intézményi feladat. 

Az intézmény szervezésében a palota évente számos kulturális program helyszínéül 

szolgál, melyek lehetnek rendszeresen visszatérő programok (Polgári Szalon, Műhely-estek a 

Zichy-palotában), illetve egyéb kulturális csemegék, melynek célcsoportjai a magas kultúra 

iránt érdeklődő győri polgárok. 

 

2.2. ESKÜVŐK, CSALÁDI JELLEGŰ ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont elődje 1972 óta szervezi Győr város és környéke, ill. 

távolabbról érkezők esküvői szertartásait. A palotában kapott helyet a városi Anyakönyvi 

Hivatal is, így a házasságkötési szándék bejelentése, az esküvő szervezése és a polgári 

ceremónia lebonyolítása egy helyen történhet. 2021-ben a házasságkötések száma 1079 darab 

volt. Az esküvők szervezéséből származó bevételek biztosítják nagyrészt a palota fenntartását, 

az anyakönyvezéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását, valamint a kulturális programok 

egy részének finanszírozását, ezért kiemelt figyelmet fordít az intézmény erre a területre is.  

 

2.3 KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

Az intézmény számos közművelődési feladatot lát el. Ezek között szerepel jelenleg az Esküvő 

Kiállítás, a Barokk Bál, a Furulyafesztivál, az Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny, a 

Országos Baba és Mackó Kiállítás, stb., korábban a város nagyrendezvényei is ide tartoztak. 
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2.4 RENDSZERESEN VISSZATÉRŐ PROGRAMOK 

  

Normál, pandémia mentes időszakban a minden hónap harmadik csütörtökén kerül sor a 

Műhely-estek a Zichy-palotában rendezvénysorozatra. A program keretein belül a Műhely 

folyóirathoz kapcsolódó írók, költők bemutatkozásán túl olyan izgalmas programokra is sor 

került, mint a határon túli magyar folyóiratok szerkesztőivel, alkotóival folytatott 

beszélgetések, vagy a középiskolás diákok felolvasó estjei.  

 2019-ig a palota adott otthont, mintegy 9 évig a Polgári Szalonnak. 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont küldetése: 

 a kultúra közösségteremtő szerepének erősítése, 

 a művészeti programokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, 

 esélyegyenlőség biztosítása a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáféréshez, 

 a nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása, 

 a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása, 

 értékteremtés, ízlésformálás, szórakozva tanulás biztosítása. 

 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont küldetése, hogy a városlakó közösség lokálpatrióta 

szemléletű identitástudatára építve olyan kulturális élményt nyújtson, ami hosszú távon erősíti 

a lokálpatriotizmust és növeli Győr város imázsát.  

 

3. A GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT MŰKÖDÉSE 2020-IG 

 

Számos, Győr várossal kapcsolatos kutatás bizonyítja, hogy a városban megrendezésre kerülő 

fesztiválok és egyéb kulturális, szabadidős rendezvények segítik a helyi lakosok társadalmi és 

szociális kapcsolatainak kiépülését és ápolását, melynek következtében erősödik a 

lokálpatriotizmus (Tóthné, 2016/b.). A győri fesztiválok és rendezvények a helyi lakosság 

körében népszerűnek tekinthetők és ez igazolható a látogatottsági adatokkal is.  

 

2020-ig a nagyrendezvények szervezésével a városvezetés célja továbbra is elsősorban 

a lokálpatriotizmus erősítése volt, nem a turisztikai hozadék növelése, hiszen Győr város 

népessége a pandémia előtt az iparnak köszönhetően továbbra is növekedett. Hosszú távú cél 

természetesen az volt, hogy a győri fesztiválok jelentősége országos szinten növekedjen. Ennek 

a tervnek a megvalósításban a pandémia szólt közbe. Hosszútávon a fesztiválok, happeningek 

fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen ma már a fiatal generáció számára alapszükséglet 

(élménytársadalom) a trendi szabadidős program, sőt sok esetben piacra vihető, versenyképes 

termék is (Tóthné, 2020). A rendező település neve jó esetben szorosan összefonódik a 

rendezvénnyel, jelentős imázsépítő, városmegújító szerepe is van egy-egy rendezvénynek, sok 

esetben a település fejlődésének az egyik kulcsa. Általában elmondható, hogy a városokban 

megrendezett fesztiválok többsége ingyenes, mely lehetőséget ad a közösségi kapcsolatok 

ápolására, lokálpatriotizmus erősítésére és számos esetben kisebb- nagyobb turisztikai 

hozadékkal is bírnak. 

Győr városa 2017-ben benyújtotta az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as pályázatát. A 

pályázat megírásához a város összegezte az elmúlt évek kulturális, kreatív történéseit, kulturális 

intézményrendszerének felépítését, működését. Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre való 

pályázásának megannyi pozitív hozadéka volt. A primer és szekunder vizsgálatok 
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eredményeinek szintetizálása alapján elindultak a kultúrához kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztések (a Modern Városok Program keretében megújulhat a Győri Nemzeti Színház és 

környezete, új kiállítási és konferenciaközpont épül, stb.), új fesztiválok (31! 3 folyó, 1 sziget, 

összművészet, Stílusos Art Piknik, Győri Filmnapok) és szabadtéri programok (Radó-szigeti 

színházi előadások, zenei koncertek) kerültek megszervezésre, melyek mind hozzásegítik 

hosszú távon a várost ahhoz, hogy kulturális téren a javaslatok tükrében a lehető 

legeredményesebben fejlődhessen a jövőben.  

A pályázatnak köszönhetően, 2018-ra kidolgozásra került az új rendezvény tematika, melyben 

két rendezvény is átdolgozásra került (Győri Rotary Fröccsnapok, Győri Nép-, és Világzenei 

Fesztivál), emellett kidolgozásra és megszervezésre került egy teljesen új - mind a rendezvény 

célcsoportját, mind helyszínét, mind tematikáját tekintve – happening a 31!.  

2019-től újraindult a város egyik nagy múltra tekintő rendezvénye, a Zenepaviloni 

koncertsorozat, illetve újdonságként a Nyári Szabadtéri Színházi sorozat. A Radó-sziget árnyas 

fái alatt az erre az alkalomra felállított színpadon minden hónapban egy alkalommal neves 

művészek játékát élvezhették az érdeklődők (Tóthné et. al, 2019). 

2020-ig a városban lebonyolításra került nagyobb fesztiválok, programok szervezése, úgy, 

mint: a Barokk Bál, a Győri Tavaszi Fesztivál, a Szent László Napok, a 31! – 3 folyó, 1 sziget, 

összművészet, a Győri Rotary Fröccsnapok, a Barokk Esküvő, a Győri Bor Napok, Bor-, 

Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál, a Győri Nép- és Világzenei Fesztivál, az Országos Baba 

és Mackó Kiállítás, az Advent Győrben fesztiválsorozat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont 

faladata volt. 

 

3.1 A GYŐRI NAGYRENDEZVÉNYEK RÖVID BEMUTATÁSA 

 

A Győri Tavaszi Fesztivál áltában március 15-től vette kezdetét és április elejéig tartott, 

legfőbb célcsoportja a kultúra kedvelő győri közönség volt. A fesztivál missziója az volt, hogy 

olyan rendezvényeket kínáljon a látogatók számára, melyek a maguk nemében kulturális 

csemegék, Győrben ritkán látható előadások mind gyermekek, mind felnőttek számára. A 

hagyományoknak megfelelően a fesztivál tematikájában kiemelt szerepet kaptak a színházi 

előadások, a nívós zenei események, de kiállítások és egyéb komplex kulturális események is 

gazdagították hagyományosan az eseménysorozatot. 

A Szent László Napok több éves munka eredményeképp fejlődött látványos és összetett 

háromnapos korfelidéző rendezvénnyé. Mára már elmondhatjuk, hogy hazánk legfelkészültebb 

és legautentikusabb hagyományőrző csapatai, lovagrendjei vettek részt az eseményen. László 

király élete és uralkodása csaknem ezer év távlatában van mitőlünk, mégis a mai napig üzen 

nekünk, a ránk hagyott örökség a közelmúltig elsősorban egyházi szempontból volt jelentős 

városunkban, hiszen a városban található egyik legjelentősebb szakrális ereklyénk, a Szent 

László Herma. A fesztivál koncepciója az volt, hogy bemutassa a történelmi kort, a középkort, 

valamint a király alakját, aki a magyar történelemben összekapcsolódik a lovagság, vitézség, 

becsületesség fogalmával. A meghívott produkciók többségét korhű díszletvilág vette körül, 

mely a lovagkort megidéző időutazás volt, ahol a látogatók középkort idéző környezetben 

bolyongva találkozhattak a hajdani királyi város hétköznapi pillanataival és kiváltságos, ünnepi 

eseményeivel. A nagy tömegeket vonzó fesztivál, fő célcsoportja a kisgyermekes családok, 

illetve, minden olyan ember, aki érdeklődik a lovagkor iránt. A rendezvényhez szorosan 

kapcsolódóan az önkormányzat minden évben Szent László király nevének napján (június 27) 

díszközgyűléssel tiszteleg lovagkirályunk előtt. László Királyunk napján a püspökség évről 

évre szentmisével és körmenettel ünnepli szent királyunkat. 
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A 2018-ban először megrendezett 31! -3 folyó, 1 sziget, összművészet elnevezésű 

happening megszervezésével egy olyan rendezvény létrehozása volt a cél, amely élmény és 

látvány alapon nyújt értelmes szórakozást elsősorban a fiatal célcsoport számára. A rendezvény 

célcsoportja a városban, illetve a megyében élő Y és Z generáció tagjai, akik érdeklődnek a 

művészet és a kultúra iránt, szívesen töltik a szabadidejüket a természetben, hangulatot, 

minőségi időtöltést és élményeket keresnek. A 31! happening tematikájának felépítésénél 

fontosnak érzték a szervezők a mai virtuális élettércentrikus világban a fiatal felnőttek körében 

a társas kapcsolatok, a közös élmények, a kultúra iránti pozitív attitűd kialakulásának 

megsegítését Győrben. A programstruktúra és a koncepció kialakításánál mindenképpen nagy 

hangsúly helyeződött a művészetre, 7 művészeti ág kapott lehetőséget a bemutatkozásra: a zene, 

a tánc, a fotó, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és fényművészet. A különlegessége, 

hogy minden művészeti ág programja kitett volna egy önálló fesztivált is (mikrofesztivál). A 

művészeti vezetők kiválasztásánál alapfeltétel volt helyi művészek vagy helyi illetőségű 

szakemberek/művészek bevonása. A rendezvény helyszíne a Győr egyik legszebb helye, a 

Radó-sziget volt, amely a fiatalok közkedvelt helyszíne a mindennapokban is. A rendezvény 

alapvető missziója, hogy a fiatalok a kulturális és kreatív “ipar” iránt fogékonnyá, a 

későbbiekben a kultúra és a művészetek iránt érdeklődő felnőttekké váljanak. A 31! rendezvény 

hosszútávú hatása a kultúrában és a fiatal generáció társas kapcsolatápolásában rejlő katalizátor 

szerepe már az első alkalommal is mérhető volt (Kupi et. al. 2020). A happeninget nem titkoltan 

hagyományteremtő céllal szervezte meg az intézmény és szerették volna, ha pár év alatt a 

tartalmi és marketing részét olyan, értékkel bíró brandként építse fel az intézmény, amely 

összefonódik Győr város nevével és turisztikai hozadékkal is bír. 

A rendezvény fiatal kora ellenére már két védjeggyel is büszkélkedhet: EFFE Label, 

amely az Európai Fesztivál Szövetség által adott Minőségi Európai Fesztivál cím (védjegy), 

illetve a Városmarketing Gyémánt Díj. 

A Győri Rotary Fröccsnapokon a város legszebb barokk főterén faházakban kínálták 

a fröccsöt a rendezvényre látogatóknak. A mára trendivé vált népszerű nedűből befolyó bevétel 

minden évben jótékony célokat szolgál. A Rotary Club, és a többi kitelepülő szervezet évről-

évre a bevételét többek között a Kazinczy Szépkiejtési Verseny támogatására ajánlja fel. A 

három napos rendezvény ideje alatt a nyári melegben a hideg fröccs mellett kipróbálhatóak 

voltak az utcai társasjátékok, az ügyességi játékok, a rendezvényhez kapcsolódó kirakodó vásár 

is várta a látogatókat minden évben. A szervezők természetesen a népszerű koncertekről sem 

felejtkeznek el, a nagyszínpadi produkciók mellett, a szabadtéri fröccsterasz mellett felállított 

kis színpadon a kisebb formációk is helyet kaptak. 

A Barokk Esküvővel 1993-ban, az Európa Barokk Éve programsorozathoz 

kapcsolódott Győr városa. Mára a városnak az egyik legtöbb hazai és nemzetközi turistát vonzó 

nagyrendezvénye. A Barokk Esküvő minden évben egy kiválasztott igazi jegyespár valódi 

esküvője, korabeli ceremóniával. 2018-tól és azóta is minden évben felépül a különleges 

attrakció, a barokk kert a Széchenyi téren, melynek középpontjában egy filagória áll. Általában 

az ide szervezett nyitókoncerttel vette kezdetét a rendezvény péntek délután. Szombaton és 

vasárnap reggeltől estig vásár, gyerekprogramok, a korabeli művészetet, kultúrtörténetet 

felidéző koncertek, színházi előadások szórakoztatták a közönséget, felváltva a hangulatos 

barokk kertben, illetve az Apátúr-ház előtt felépített kisszínpadon. A legnagyobb tömeget 

minden évben a felvonulás és az esküvői ceremónia vonzotta. Mindig nagy sikerrel zajlottak a 

Városi Levéltár pincéjében a sétáló színházi programok és a turisták miatt a barokk belvárosban 

zajló tematikus idegenvezetések is teltházasak voltak. Az intézmény szervezése alatt a Barokk 

Esküvő íve a barokktól napjainkig ívelt, a meghívott crossover zenei produkciók repertoárja a 

barokktól a filmzenékig, vagy épp a jazz világáig nyúlt. A rendezvény fő célcsoportja a barokk 

kor iránt érdeklődő minden személy.  
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A korábbi Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál, mára a 

rövidebb, Győri Bornapok nevet viseli. Magyarország vezető borászai, meghatározó 

borvidékei képviseltetik magukat a három napon, népszerűsítve a borkultúrát és a minőségi 

borfogyasztást. A gasztronómiai élményeket kulturális programokkal színesítették a szervezők, 

hiszen általában mindkét térre került színpad, ahol felváltva zajlottak a kulturált 

borfogyasztáshoz passzoló (jazz, soul, világzene, stb.) kis formációjú koncertek.  

A szervezőcsapat a 2018-ban debütáló Győri Nép- és Világzenei Fesztivál életre 

hívásával elsősorban a népzene és néptánc újra divatba hozását tűzte ki célul a népzenei 

hagyományok ápolása és átörökítése mellett. A műsorstruktúra kialakításának koncepciója 

sokrétű zenei műfaj felvonultatása volt. A hazánkban élő kisebbségek kulturális értékeinek 

felelevenítéséből merítkező, kísérletező, újraértelmező előadók léptek színpadra nagy 

érdeklődés mellett. A rendezvényen szerették volna megmutatni, hogy Győr városa izgalmas, 

dinamikusan változó, piacképes folk- és világzenei produkciókat felvonultató hely, amelyre 

érdemes odafigyelni. A zenén kívül számos más programmal is készültek kicsiknek, nagyoknak 

egyaránt (helyi mesterségek bemutatása, kézműves foglalkozások, vásár, népi játszóház). Az 

intézmény szervezői ma is hiszik, hogy a népzenei tudáson alapuló világzene és a különböző 

műfajokat ötvöző crossover produkciók hosszú távon szerves részévé kell, hogy váljon Győr 

város kulturális életének, hiszen a zene más kultúrák megismerésének és egymás megértésének 

a legjobb eszköze. 

Az Advent Győrben fesztivál az egyik leghosszabb, legnépszerűbb és leglátogatottabb 

rendezvénye Győrnek. Hagyományosan november végétől adventi díszbe öltözik a győri 

belváros, megkezdődik az ünnepvárás meghitt, boldog időszaka. Az Adventi Győrben fesztivál 

keretében a Győri Művészeti és Fesztiválközpont általában a Széchenyi tér teljes berendezésére, 

a színvonalas kézműves vásár és a Baross úti vendéglátás egy részének megszervezésére, 

valamint az adventi gyertyagyújtások háttérmunkálataira kapott megbízást. 2020-ig az 

intézmény közreműködött a Dunakapu téri óriáskerék és jégpálya építésének lebonyolításában 

és a téren zajló adventi vendéglátás koordinálásban is. A több hetes fesztivál leglátványosabb 

programeleme ma is a Széchenyi téri fényfestés, mely kicsiket, nagyokat egyaránt vonz. A 

várakozás idejére a hagyományos programok, a kulturális- és látványprogramelemek jó keretet 

biztosítanak a lélekbeli ráhangolódásra. 

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győr város nagyrendezvényeit a győri 

önkormányzat felkérésére, éves ütemterv szerint szervezte és bonyolította le. Minden évben 

igyekezett az adott téma és tematika mentén megújulni, de mindig szem előtt tartotta a 

történelmi gyökereket és hagyományokat is.  

      Az intézmény számára fontosak voltak a városvezetői, szakmai visszajelzések mellett a 

látogatói visszajelzések is. Ennek érdekében több rendezvényen saját kutatás készített vagy 

készíttetett az intézmény, vagy az intézmény kérésére Győr városa. 2019-ben az intézmény 

minden rendezvény után közösségi média oldalain elégedettségi kérdőíveket tett közzé. A 

válaszokat kiértékelve és elemezve szervezte a következő évre az aktuális program elemeit az 

intézmény.  

 

3.1. DÍJAK, ELISMERÉSEK 
 

Az intézmény 2017-től kiemelten figyelte a pályázási és a kulturális rendezvények minősítésére 

vonatkozó lehetőségeket, hiszen 2017 előtt csupán egy rendezvény rendelkezett elismeréssel. 

(A Barokk Esküvő 2011-ben nyerte el a Nyugat-dunántúli régió kiemelt turisztikai rendezvénye 

kitüntető címet).  

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett fesztiválok díjai, elismerései: 
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 Barokk Bál, Megyei Hungarikum, 2017., Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 

2017. 

 „Védd a helyit, vedd a kisalföldit!”, Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 2017. 

 Szent László Napok, Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 2017. 

 Barokk Esküvő, Nyugat-dunántúli régió kiemelt turisztikai rendezvénye 2011., 

Megyei Hungarikum 2017., Regisztrációs és Minősítési Program által minősített 

fesztivál 2017., Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 2018. 

  Műhely-estek Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 2018. 

 31! - 3 folyó, 1 sziget, összművészet Városmarketing gyémánt díjas arculat, 2019., 

EFFE cím viselésére jogosult rendezvény, 2019-2020. 

 Győri Nép- és Világzenei Fesztivál, Városmarketing gyémánt-díjas rendezvény, 2019. 

A fentiekből látszik, hogy 2017-2019-ig, két év alatt 6 fesztivál nyert el 11 szakmai elismerést 

vagy minősítést, melyek mind visszaigazolások, hogy az intézmény munkatársai jó úton 

haladnak és kiváló szakmai munkát végeztek. 

 

4. A GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT MŰKÖDÉSE 2021-BEN 

 

2020-tól a városi nagyrendezvények szervezése városi döntés értelmében átkerült a Győr 

Projekt Kft.-hez. A megváltozott, jelentősen lecsökkent intézményi feladatok kapcsán az 

intézménynek megváltozott a feladatköre, ezzel párhuzamosan a kitűzött célok is módosultak.  

A 2020-as év a pandémiás helyzet miatt nehéz feladat elé állította az intézményi 

esküvőszervező csapatot. Az esküvői lemondások, újraszervezések plusz terhe ellenére a 2020-

as évet az előző évihez képest 6-7%-os növekedéssel, azaz 1010 szertartással zárta az 

intézmény. A 2021-es évben az intézmény célja volt, hogy tovább bővítse az esküvői 

szolgáltatások körét. A gyűrűtartó, gyűrűpárna, homokszett és a gyertyaszett megvásárlása 

mellett szolgáltatásainak palettáját színesítette meghívók megrendelésével, dekorációs 

termékekkel, szülőköszöntő ajándékkal, autórendeléssel, videóssal is. Innovatív megoldásként 

digitális felülettel egészítette ki a katalógust, nagyobb „árukészletet” létrehozva. A 

szolgáltatások bővítésével cél volt, hogy még több terhet vegyenek le a párok válláról, valamint 

az intézményi bevételek is megnövekedjenek, melyet kulturális programokra kívánt az 

intézmény fordítani.  

A 2020-as megváltozott intézményi feladatok kapcsán az esküvői szolgáltatások 

bővítésén túl a palota teljesen új tematikával indított kulturális programsorozatot, melynek célja 

a palota magas kulturális tartalommal való megtöltése, a 750 éves Győr rendezvénysorozat 

színesítése volt.  

2021-ben ünnepelte a Zichy-palota barokk stílusban történt újraépítésének és 

átalakításának 345-dik évfordulóját. Ez a tény különleges apropót adott annak, hogy a sok szép 

történelmi pillanatot megélt épületben magas színvonalú kulturális eseményekkel ünnepelje 

városunk a 750 éves évfordulóját.  

 

A teljesen megújult a kulturális műsorpaletta elemei: 

Körerkély 3.0 – a barokkról másképp 

Az új programsorozat célja volt a város barokk történelmi múltjához kötődő magaskultúrát 

képviselő programok biztosítása és újabb célcsoportok megszólítása, új ötletek, új barokk 

trendek mentén. Az intézmény fontosnak érezte a fiatal (Y-Z) generáció megszólítását, 

egyrészt, hogy a fiatalok megismerjék a barokk múltunkat, illetve népszerűvé, hozzáférhetővé 

tenni a barokkot számukra is. A meghívott vendégek között Budai Lotti és Bősze Ádám 

szerepeltek, akik érdekes és izgalmas előadások keretében mutatták be a barokk kor életérzését, 

öltözködési szokásait és zenei ízlésvilágát. 
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Dráma a Palotában - monodráma sorozat 

A 2019-es Győri Tavaszi Fesztivál során bebizonyosodott, hogy a Zichy-palota kiválóan 

alkalmas egyszemélyes színházi előadások megvalósítására. Dráma a Palotában sorozat 

keretében különleges, mini színházi előadásokat láthatott a közönség. Megfelelő technikai 

háttér biztosításával alkalmanként kb. 80-90 fő számára tervezte az intézmény az egyszemélyes 

színházi előadásokat. Az előadások a nyári, színházi évadszünet időszakára készültek, a 

közönség Vándor Évának, Matta Lórántnak, Bíró Krisztának, Kálid Artúrnak és Für Anikónak 

tapsolhatott. 

Összművészeti találkozások 
A műsor összeállításánál a legfőbb szempont a különböző művészeti ágak 

összekapcsolódásában létrejövő produkciók voltak, illetve a többgenerációs művészcsaládok 

estjei. Az előadássorozat keretében Grecsó Krisztián és Szabó Balázs, majd Lackfi János és 

lánya Dorottya, illetve Sinha Róbert, októberben Mácsai Pál és Huzella Péter aratott osztatlan 

sikert a kultúra kedvelő győriek körében. 

aCOOLsztik 

A sorozatban neves zenekarok frontembereinek akusztikus koncertjeit élvezhették a rajongók a 

meleg nyári estéken, az árnyas Zichy-palota udvarán. A sorozatban fellépett a Lóci Akusztik, a 

Járai Márk Akusztik és a PASO akusztik.  

Belvárosi Gyerekudvar 

A palota udvarán kapnak helyet a Belvárosi Gyerekudvar előadásai is, ahova a nyári napokon 

a gyerekeket várták a szervezők. A népes gyereksereg kitörő örömmel fogadta kétszer is az 

Aranyszamár Bábszínház és a Kámfor Zenés Bábszínház szórakoztató előadásait. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

 

2020-ig a Győri Művészeti és Fesztiválközpont fő feladata a város legnagyobb tömegeket 

megmozgató nagyfesztiváljainak a szervezése volt. Az intézmény átalakulásával majdnem 

egyidőben „érkező” pandémia, felértékelte a kultúra fontosságát Győrben is.  

Mára már kijelenthető, hogy a városban élő közösségek számára a társadalmi kapcsolatok 

ápolására az egyik legjobb lehetőség a minőségi kulturális programok látogatása. Az átalakítást 

követően az intézményben dolgozó kulturális és közművelődési szakemberek felelőssége 

felerősödött a valós igényeken alapuló, a város történelmi múltjához és hagyományaihoz 

kapcsolódó igényes kulturális kisprogramok szervezésében. Az intézmény dolgozói továbbra 

is szívügyüknek érzik, hogy teret biztosítsanak a szubkultúra azon aktuális áramlatainak (pl. 

fiatal művészeti alkotások, fotó, összművészeti programok, fiatalokat érintő globális témák- 

fenntartható fejlődés stb.), amelyek leginkább kultúrára érzékeny kis szegmenseket érintenek. 

Az intézményi átalakulást követően a Győri Művészeti és Fesztiválközpont legfőbb feladata 

az esküvői szolgáltatások minőségi színvonalának emelése mellett, a győri emberek kulturális 

fogyasztásának folyamatos ösztönzése és a minőségi kulturális javak kínálatának bővítése lett. 
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The digital tourism development level of Hungary's regions 

 

Marcell Kupi1 
 

Abstract 

 

Today, as a result of conscious digital spatial development and tourism destination management 

processes, multiplicative innovation phenomena are unfolding that are able to re-dimension the 

opportunities offered by each region for digital tourists at multiple levels. However, these developments 

are not always consistent with each other, and there is often a greater emphasis on one-sided 

development (either tourism or digitalisation). In my research, I investigate these spatial differences in 

Hungary at the regional level and conduct a secondary analysis by collecting secondary data and 

constructing my own index to provide a snapshot of the digital tourism development of Hungary's 

regions. 

 

Keywords: digital tourism, regional tourism, territorial disparities 

 

INTRODUCTION 

 

The need for innovation is a generally accepted factor for hospitality and tourism businesses, 

organisations, and destinations, and is even considered a strategic necessity for successful 

development and growth. However, in the global tourism sector, there is fierce competition, 

which drives businesses, i.e., tourism service providers and destinations, to collaborate and 

innovate, which is essential for their competitiveness. In the dimension of tourism service 

providers, there is a rather blurred line between cooperation and market competition, as the 

production and marketing of tourism experiences implies formal or informal relationships 

across a network of different service providers and organisations (Hall & Williams, 2008). 

Although innovation can be conceptualised differently depending on the aspect of the 

discipline (or sub-discipline in our case) under discussion, innovation definitions have in 

common the value of novelty, i.e., the creation and integration of something new (Pikkemaat et 

al., 2019). 

OECD/Eurostat (2018) takes a strategic view that an innovation is a new or improved 

product or process (or a combination of both) that differs significantly from the entity's previous 

products or processes and that is made available or put into use for potential users 

(OECD/Eurostat, 2018). 

The complex network system of the tourism space has been investigated by many researchers 

with the aim of promoting effective decision-making at the regional level, but the tourism 

industry is also constantly monitoring factors in destinations such as competitive advantages, 

planning and organisation processes, and policy-making (Mill & Morrison, 2002). All this is 

reinforced, if not facilitated, by tourism, digital tourism, integrated into the 21st century's own 

digital toolbox. Digital tourism supports all of this through advanced technologies such as cloud 

computing, location technologies, the Internet of Things (IoT) and other destination-related 

applications, resulting in a new concept in the tourism industry called smart tourism. 
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1. TOURISM INNOVATIONS 

 

Ketchen et al. (2007) supported the link between innovation and collaboration based on network 

theory, learning theory, resource-based theory, and even showed that collaborative innovation 

enables firms to continuously innovate, thus strengthening their strategic position (Ketchen et 

al., 2007). 

At this point, I consider it important to mention theories that can be directly linked to digital 

tourism, such as Nieto and Santamaria (2007), who demonstrated the importance of 

technological collaborative networks in product innovation. Moreover, research on the logic of 

service dominance refers to service innovation as a collaborative process in a network structure 

between actors that allow for service exchange and value co-creation. This perspective is of 

particular importance, as it emphasises the role of information and communication 

technologies, specifically as digital infrastructures that enable collaboration between the 

different actors in an ecosystem (in this case, a destination) (Marasco et al., 2018). 

Tejada and Moreno (2013), Grissemann et al. (2013), Stamboulis and Skayannis (2003), and 

even Hall and Williams (2008) in their own studies have found that the co-creation of value, 

the link between innovation and collaboration, and the use of ICTs are certainly not only 

understood as stakeholders of companies or tourism destinations, but that customers play a 

fundamental role in the development of tourism innovation due to the intangibility and 

interconnectedness of tourism products. Tourism businesses are more market-driven by the pull 

factor of customer demand than the often technology-pressured manufacturing industry 

(Pikkemaat et al, 2019). 

The complexity of the tourism experience is thus determined by the interconnected services 

and products, and the interaction between tourists, destination organisations and the local 

community. Innovation occurs with different actors at different levels and generates different 

forms of innovation (Pikkemaat et al, 2019). 

Research on the nature of tourism innovation emphasises the importance of networks to 

increase innovation in SMEs, after all, SMEs represent the majority on the supply side of the 

tourism sector. Research also highlights the effectiveness of networks in knowledge transfer 

and innovation in tourism destinations (Hjalager, 2010). The networks of SMEs in tourism 

include new forms of cooperation/organisational structures, such as Hjalager (2010), examining 

the cooperation structures of networks, associating institutional innovations with the issue of 

tourism innovations that effectively redirect or develop business activities in specific areas of 

tourism. 

Jernsand et al. (2015) addressed tourism innovation through active collaborative processes 

between tourism organisations, residents and tourists, which can be enhanced through 

conscious destination planning, Pons-Morera et al. (2018) have focused on the potential of 

public-private partnerships, emphasizing the cooperation between the public and private sectors 

of tourism, and Buhalis and Amaranggana (2014) have examined tourism innovation in the 

context of smart destinations for the development of new services (Marasco et al., 2018). 

 

2. DIGITAL TOURISM 

 

In the context of tourism innovation, as discussed above, Labanauskaitė et al. (2020) identify 

tourism as an area of activity where innovation is used to gain or strengthen competitive 

advantage. These innovations can manifest themselves in technological and non-technological 

forms, but there is no doubt that the success of tourism enterprises depends to a large extent on 

their ability to adapt quickly to constant changes in demand caused by consumers. 
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The value of tourism products (~services) as valued by customers plays an important role in 

the development of the tourism system, the tourism services provided and the creation of new 

tourism services. Tourism service providers are increasingly collaborating to offer connected 

products and collaborative solutions to meet customers' travel-related needs (Bilgihan & Nejad, 

2015). 

Many researchers, such as Labanauskaitė et al. (2020), see the need to explore the unique 

benefits and opportunities of local resources for regional economic and business development. 

The exploration and development of new tourism resources can provide a competitive 

advantage and new business opportunities. Changes in information and communication 

technologies have also driven the ability of people to obtain and use information to make travel 

decisions. The introduction of new technology helps operators to reach more potential 

customers, boosts development and offers innovative tourism products and services. 

Since the late 1990s, in parallel with the spread of the Internet, tourism businesses have 

recognised the importance of technology in their own domains and acknowledged that having 

an online presence is a prerequisite for success (Inversini et al., 2011). Buhalis, writing in 2006, 

paints an accurate picture of how technological developments have greatly changed tourism by 

revolutionising information gathering and communication (Buhalis & O'Connor, 2006). 

One of the most comprehensive - and perhaps most accepted among tourism researchers - 

definitions is that of Buhalis (2003). According to this definition, e-tourism reflects the 

digitalisation of all processes and value chains in tourism, travel, hospitality, and catering 

(Buhalis, 2003). At the tactical level, it includes e-commerce and uses information and 

communication technologies to maximise the efficiency and effectiveness of tourism 

organisations. At the strategic level, e-tourism revolutionises all business processes, the entire 

value chain, and the strategic relationships of tourism organisations with all stakeholders. The 

concept of e-tourism encompasses all business functions (e-commerce and e-marketing, e-

financing and e-accounting, e-HRM, e-procurement, e-R&D and e-production) as well as e-

strategy, e-planning and e-management in all sub-sectors of the tourism industry, including 

tourism, travel, transport, leisure, hospitality, clients, intermediaries and public sector 

organisations. E-tourism thus brings together three separate disciplines, namely business 

management, information systems and management, and tourism (Egger & Buhalis, 2008). 

 

 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

 

In the case of Hungary, nine tourism regions have been created, which are adapted to the 

administrative regions, but also highlight two of the largest lakes (Lake Balaton and Lake 

Tisza). However, at the regional level, development is linked to a completely different level, to 

the 11 regions identified by the Hungarian Tourism Agency (Turizmus.com, 2020), which do 

not cover the whole country and have a rather amorphous structure in relation to each other. 

Therefore, my analysis is projected on the NUTS2 regions. 

In order to analyse the NUTS 2 regions, I considered it appropriate to set up a regionally 

disaggregated data table with several variables, illustrating the main indicators of tourism, the 

main indicators of digital tourism and the indicators of the digitalisation of the regions. These 

data were complemented by the main indicators of innovation, based on the WIPO Global 

Innovation Index. On this basis, I have developed my own index, using Eurostat data as a basis 

for the statistical data collection, and other data sources such as the WIPO Global Innovation 

Index. I have also used other sources such as background data from geographic information 

software, online databases, or mining data from applications, and in several cases by scraping, 

which has resulted in tens of thousands of hard data big data files, which I have presented in 
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aggregated indicators. In collecting the secondary data, I created a total of 6 categories out of 

44 indicators, which are shown below: 

 Tourism indicators (structural business statistics: number of accommodation 

establishments, number of F&B units, number of travel service units; number of 

passengers carried by air; net occupancy rate of beds and bedrooms in hotels and similar 

accommodation: rooms, beds; nights spent in tourist accommodation: foreigners, 

residents, changes compared to previous year; number of tourist facilities; number of 

beds) 

 Digital tourism indicators (Number of Tripadvisor reviews; Number of hotels on 

Booking.com; Quality of Booking.com reviews; Booking.com average prices; 

Indicators of tourism open internet databases: points of interest, facilities, 

accommodation; free wifi points) 

 Digitalisation indicators (Internet access in households; Broadband Internet access in 

households with Internet access; Internet usage: social media usage, sale of goods or 

services; Structural business statistics: Wholesale of information and communication 

equipment, computer programming, consultancy and related activities, information 

service activities) 

 Economic indicators (Gross domestic product (GDP) at current market prices; Gross 

expenditure on R&D; Structural business statistics: Advertising and market research, 

Scientific research and development) 

 Human Capital Indicators (R&D personnel and researchers as a share of total 

employment; Human resources in science and technology; Employment in technology 

and knowledge intensive sectors: Knowledge-intensive high-tech services, Knowledge-

intensive market services, Information and communication; Persons with tertiary 

education) 

 Infrastructure indicators (Highways; Railways; Structural business statistics: Water 

collection, treatment and supply, Sewage collection, treatment and disposal; Materials 

recovery, Remediation activities and other waste management services, 

Telecommunications). 

These indicators are linked to innovation, but in several cases I have focused the indicators 

on tourism or added tourism variables to existing indicators (for example, in my research, 

tourism or digital businesses are given a stronger emphasis as opposed to the overall business 

picture). Of course, due to networking, it was not possible to narrow or expand in all areas, 

hence several indicators were used on their own (e.g., GDP or just the percentage of people 

with tertiary education - after all, in the IT and tourism sector, there are different types of 

education (e.g. business and management, marketing, etc.). 

 

RESULTS 

 

In the first round, I only compared digital tourism indicators. To highlight a few of them, in the 

case of Hungary, the number of Tripadwisor reviews is by far dominated by our capital, 

Budapest, with around 1,399,155 entries. All other regions are significantly behind, for 

example, the second highest number of reviews is in the Central Transdanubian region with 

62,393 and the lowest number of reviews is in the Northern Great Plain region (20,073). In 

terms of the number of hotels on Booking.com, South Transdanubia is the most represented 

region (1,648), followed by West Transdanubia (1,407), while Budapest is third (1,358) and 

Pest has the fewest (316). For Hungary, the capital has the lowest quality score (8.70), while 

the Southern Great Plain (9.07) and Central Transdanubia (9.07) perform the best.  
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Lower disparities are found when examining points of tourist interest. In the open internet 

database, 4,784 digitised points can be found in South Transdanubia, 4,413 in North Hungary 

and 4,388 in West Transdanubia. The Pest region contains only 2,521 such points, while 

Budapest has 4,113. If we look at tourist facilities in the open internet databases, we can identify 

Budapest as the most favourable location (6,479), which is understandable due to the numerous 

car and bike rentals, markets, supermarkets, restaurants, cafés, fast food outlets, ATMs, etc.  

Compared to the capital, it lags significantly behind other areas. 

In order to better highlight the spatial differences between regions and to make them 

comparable, it was considered appropriate to weight the indicators and to present standardised 

values. Based on the digital tourism indicators I have collected, it can be seen that our country 

is ranked in the following order of development. 

 

Figure 1 Results of the regional disparity analysis based on digital tourism indicators, on a 

colour map 

 
Source: own editing 

 

As can be seen in Figure 1, our western regions are much more advanced than the eastern 

regions in the aspect of digital tourism that I have studied, and Budapest is by far the best 

performing region. 

Following this, I weighted my indicators again based on the 7 pillars of the WIPO Global 

Innovation Index, categorising the regions based on the sum of the weight scores in a way that 

is representative of the data, provides a clear classification and, where possible, identifies the 

same class intervals. This involved multiplying the number of regions by 3.3, calculated on a 

logarithm, and then adding 1 to the result to obtain the number of class intervals to be applied. 

The length of the intervals was obtained by dividing the difference between the largest value 

and the smallest value by the interval length. 

My own innovation index therefore represents the innovation strength of the digital tourism 

aspect of the country. There are of course minor and major differences compared to the previous 

Figure 1, but in this case it is clear where innovation is concentrated, with Budapest and Central 

Transdanubia being the most favourable, unsurprisingly, but Pest County is also in a 

comfortable position in many cases. 
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Figure 2 The digital tourism innovation force scene on a colour map 

 
Source: own editing 

 

Budapest's advantage is undisputed in all six categories. However, the categorisation and 

standardisation data should certainly be mentioned in terms of the spatial variation in the other 

places on the list. 

Tourism indicators are concentrated in the Western Transdanubian region, with a 

weighting of 218 (Budapest 280). This is followed by Central Transdanubia (190). This is 

somewhat surprising, since Central Transdanubia is home to a significant part of Lake Balaton 

and the Danube Bend. However, this discrepancy can be explained by the fact that West 

Transdanubia includes the less seasonal spa tourism based settlements of Bükk and Sárvár. The 

lowest values are for Pest (119) and Southern Great Plain (114), which do not even reach half 

the value of the capital region alone. 

The value of 204 in the digital tourism indicators for the capital is followed by Central 

Transdanubia (188), Western Transdanubia (153) and Southern Transdanubia (also 153). It is 

clear that the Western regions are the most advanced in this respect. Of course, it would be easy 

to conclude that the digital indicators would result in a similar ranking, but the order varies 

considerably. Indeed, if we exclude tourism from the aspect of digitalisation and consider only 

digital technology, Budapest (151) is followed by Pest county (120). Southern Transdanubia 

(57) and Northern Hungary (54) are in the least favourable position. 

When looking at economic indicators, it turns out that after the capital (137), Pest county 

(78) boasts the highest score, followed surprisingly by Southern Great Plain (77). Northern 

Hungary is also at the bottom of the list for this group of indicators, but this time it is so far 

behind with a weighting of 33 that it is practically a fourfold difference. 

The human capital indicators follow a similar pattern. Budapest (170) is followed by Pest 

(122), which is followed by the third element of the list (West Transdanubia - 61) with barely 

half the weight. Northern Great Plain (29) and Northern Hungary (28) lag far behind. 

The capital (140) is also followed by Pest (127) in the analysis of infrastructure indicators, 

which is also not an unexpected result, given the extremely high number of registered 

businesses around Budapest (e.g. in Dunaharaszti). It is interesting to note that Southern Great 

Plain is at the bottom of the list (81), while Northern Hungary and Central Transdanubia are in 

the middle (91-91). 
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CONCLUSIONS 

 

The research presented here is one of the pillars of my doctoral thesis, where I have extended 

the study to the V4 countries, but so far no conclusions have been drawn focusing on our 

country. 

The complexity of the tourism experience is determined by the interconnectedness of services 

and products, and the interaction between tourists, destination organisations and the local 

community. As the tourism space is a network and the businesses within it are all part of the 

network, development can take place at any level. This is facilitated by the information 

technology of the 21st century, which makes it possible to use tools that were never available 

before. By consciously combining digital elements with tourism, by consciously designing 

services and by consciously innovating at regional level in each category, there will be no 

lagging regions. Of course, it may not be a realistic goal for Northern Hungary to perform as 

well as Budapest and have the same innovative strength, but it can be a realistic goal to reduce 

the gap.  

This could be achieved by increasing the number of tourism facilities, setting up regional wifi 

hotspots, boosting IT training, supporting the activities of tourism professionals and scientists, 

increasing employment in the relevant sectors, or even general infrastructure investment. 

This is because several studies have shown that there is an innovation leverage that is 

concentrated at regional level and can be transferred to digital tourism. These can of course be 

further supported by conscious destination management, regional development or even simple 

infrastructure tools such as full road network coverage to priority tourism regions. 
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The spread of fake news in tourism 

 

Fanni Kaszás1 

 
 
Abstract 

 

In recent years, fake news has become increasingly prevalent in the world of media, and its impact can 

be felt in all industries, including tourism. From a tourism perspective, the spread of fake news can 

reduce the popularity of a destination or even discourage tourists from visiting it. The research paper 

examines the definition, spread, dissemination and role of fake news in tourism by analysing the 

literature published on the topic so far. It aims to provide a comprehensive picture of how fake news is 

connected to tourism, with a particular focus on the period during and after the coronavirus pandemic, 

when the fragile tourism industry relies on positive publicity to counteract fake news stories. 

 

Key words: fake news, coronavirus, tourism 

 

 

INTRODUCTION 

 

In recent years, fake news has become increasingly prevalent in the world of media, and its 

impact can be felt in all industries, including tourism. From a tourism perspective, the spread 

of fake news can reduce the popularity of a destination or even discourage tourists from visiting 

it. The paper is based on a theoretical research, which outlines the main characteristics of fake 

news, in particular the ones connected with tourism.  

The research paper examines the definition, brief history, spread, dissemination, role and 

aims of fake news by analysing the literature published on the topic so far. The research is 

focusing on tourism and aims to provide a comprehensive picture of how fake news is 

connected to the travel industry, with a particular focus on the period during and after the 

coronavirus pandemic, when the fragile tourism industry relies on positive publicity to 

counteract fake news stories.  

Following the literature review, the paper also showcases and examines several tourism fake 

news stories both from Hungary and abroad - including the news of the water contamination of 

popular beaches, terrorist threats, limited visas, volcanic activity, etc. -, which have had an 

impact on the destinations as well as on the choices made by tourists after hearing a certain 

news story, which later proved to be untrue. As these fake news stories have not appeared in 

previous literature on the topic, newspaper articles and online sources were also used to gather 

examples in for tourism fake news in the second half of the research. 

The aim of the study is to provide a theoretical background for further, empirical research 

by conducting in-depth interviews with tourists, to study how fake news may affect tourists’ 
behaviour; how people choose certain destinations for their holidays; and whether fake news 

stories may worsen the destination’s respectability even after they were proven to be false. The 

study also presents several approaches to deal with fake news based on theoretical research. 

However, due to the limited number of existing literature, further research may also be 

conducted on this aspect of the topic. 
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1. DEFINITION AND TYPES OF FAKE NEWS 

 

1.1 DEFINITION 

 

The Cambridge dictionary defines fake news as false stories that appear to 

be news, spread on the internet or using other media, 

usually created to influence political views or as a joke. The US Collins Dictionary definition 

looks more to the point when it says "false, often sensational, information disseminated under 

the guise of news reporting”. The second definition removed the word joke from the text. 

Mainly because - although there is indeed a small fraction of fake news stories primarily 

produced as a joke - these stories can always be traced back to the source, unlike the false ones. 

Alcott and Gentzkow (2017) define fake news as intentionally and verifiably wrong or false 

news produced for the purpose of earning money and/or promoting ideologies. 

Thus, according to the most widely accepted definition, combining the description of the 

three dictionary entries, fake news stories are fabricated, with no verifiable facts, sources or 

quotes. Sometimes they are used as propaganda that is intentionally designed to mislead the 

reader, or may be designed as “clickbait” articles written for economic incentives. The latter 

means that the writer or the publisher actually profits on the number of people who click on the 

story.  

 

1.2 TYPES OF FAKE NEWS 

 

According to Reuters (2017), fake news stories can be divided into three distinct categories. 

Fake   news stories in the first category are made up or 'invented' to make money or discredit 

others; news  pieces in the second category are based on facts, but are ‘spun ’to suit a particular 

agenda; while the third category includes news that people don’t feel comfortable about or don’t 
agree with and label it as fake.  

Fake news can also be classified according to various characteristics such as the source of 

the news, for example the news spread by Russian agents for political gain, Macedonian click-

baiting teenagers, or an opponent; the content (factually wrong, distorted views, or has a basis 

of truth); the propagation method (targeted advertising, bots, social media sites, or even 

WhatsApp); and the intention of spreading it.  

The intention of spreading the fake news is one of the most important characteristics of fake 

news: there are various reasons for creating false stories from the aim to influence elections, to 

divide and stoke discontent, or to earn money. However, sometimes the goal can also be to 

damage one’s opponent. It is especially true in politics, where politicians or parties are using 

fake news as a way to help the character assassination of another politician, party or fraction, 

and permanently damage one’s reputation.  

When speaking about tourism, the biggest consequence of a fake news story about a 

destination or a service provider is the damage in the destinations reputation for a longer period 

of time or even for good, making people cancel their trips and holidays. Thus, spreading fake 

news stories may be a way to damage opposing tourist destinations or countries. Later in the 

paper, in chapter 5.1. an example of this will be showcased. 
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2. DISSEMINATION OF FAKE NEWS 

 

In recent years, as the diagram of the European Commission (Figure 1) shows, fake news 

stories have proliferated via social media. Thus - and by the fact that the use of the term spread 

significantly over the world in recent years - many people believe that fake news came with the 

21st century technology. However, in fact, fake news is not a new phenomenon at all; it is as 

old as the newspaper industry. The first occurrence of fake news was reported in the 16th 

century.  

According to the Center for Information Technology & Society it played a role in catalysing 

the Enlightenment, when the Catholic Church’s false explanation of the 1755 Lisbon 

Earthquake prompted Voltaire to speak out against religious dominance. In the 1800s in the 

US, racist sentiment led to the publication of false stories about African Americans ’supposed 

deficiencies and crimes. While before and during the second world war, fake news was used by 

Nazi propaganda machines to build anti-Semitic feelings all around Europe. 

Nowadays, fake news is more common, or rather in larger amount, in part because it is so 

easily and quickly shared online and partly because it is sensational. This may be the reason 

why ‘fake news ’was named the word of the year in 2017 by the U.S. Collins dictionary, and 

why the dissemination of fake news can be very dangerous, as these stories spread more quickly 

and easily than real news stories.  

In 2018, a study by MIT showed that fake news is 70% more likely to be shared than 

“normal” news stories. The report, studied more than 126,000 stories that were tweeted millions 

of times in the decade between 2006 and the end of 2016. They found that the average fake 

news story spread to 1,500 users in 10 hours. It took 60 hours for a verified story to reach the 

same amount of people. On average, the false stories reached about 35 percent more people 

than a simple, true news story.  

The research also tested why false news stories spread faster than true ones. It turned out 

that people thrive on novelty, and novelty attracts human attention, contributes to productive 

decision making, and encourages information-sharing. 
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3. AIMS AND CONSEQUENCES 

 

The aim of spreading fake news, or misinformation can be a propaganda goal, or to make 

profit from the clicks received, but sometimes the goal can also be to damage one’s opponent. 

It is especially true in politics, where politicians or parties are using fake news as a way to help 

the character assassination of another politician, party or fraction, and permanently damage 

one’s reputation. False news can also cause serious problems during terror attacks and natural 

disasters,  as leaders of the countries may misallocate resources. Fake news can also manipulate 

elections, business deals and have a range of other consequences, such as threatening 

democracies, polarising debates, and even putting the health, security and environment of 

people at risk. When speaking about tourism, the biggest consequence of a fake news story 

about a destination or a service provider is the damage it may cause to their reputation. 

Although there are fake news stories from which the subject may benefit, in most cases the 

spread of false news is negative. A couple of years ago, marketing experts at Lake Balaton 

wanted to draw attention to the dangers of fake news and started a fake news campaign about 

the destination. They posted a video on Facebook, in which Star Wars character Darth Vader 

visited Siófok, and spread the news that the new Star Wars movie would be shot in the lakeside 

city. Approximately 20 thousand people saw the video in a month and many people even asked 

when filming would start. Although it was one of the few instances when fake news stories 

drew positive attention to a tourist destination, it is also important to be very careful with any 

kind of fake stories, as tourists finding out that a place spread fake news of itself for financial 

growth, it may backfire. 

 

4. FAKE NEWS IN TOURISM, IMPACT ON COSTUMERS 

 

The main question, when examining fake news in tourism is why would anyone target 

tourism with false stories? Mostly because the tourism and travel industry relies heavily on 

information. Typically, incorrect information is quite difficult to detect, and costumers, guests, 

or travellers will believe any well-constructed fake news, unless proven otherwise. So it can 

also impact the opinion, expectations and the behaviour of tourists and guests, and it has the 

potential to damage destinations and service providers.  

As guests and tourists are looking for safety during their travels and stay, especially when 

they are on the other side of the world, the most important aspect for them is to know that the 

destination they are visiting is safe.  

Trustworthiness is also high priority at most people’s list when they talk about travelling. 

Although there is not much research on the subject yet, it seems that people tend to avoid certain 

places, which earlier had been the target of fake news stories, even when it turns out that the 

information was false. Thus, this endangers (or may endanger) the livelihood of the destination 

and those who are working in the tourism industry there. 
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5. CASE STUDIES 

 

In the last part, the research showcases and examines several tourism fake news stories both 

from Hungary and abroad - including the news of the water contamination of popular beaches, 

terrorist threats, limited visas, volcanic activity, etc. -, which have had an impact on the 

destinations as well as on the choices made by tourists. As these fake news stories have not 

appeared in previous literature on the topic, newspaper articles and online sources were also 

used to gather examples for tourism fake news in the second half of the research. 

 

5.1. ABROAD 

 

In 2018, Thailand’s Prime Minister called out a news story he claimed to be false news about 

his country limiting the number of visas given to Chinese tourists. He claimed that the intention 

of the fake news was to harm the country’s tourism reputation in China.  

In the same year, visitors to Bali were detracted by rumours spread about a volcanic eruption 

and many cancelled their holidays on the island. Even serious newspapers, such as the BBC 

and the CNN reported the story, and some even attached videos and pictures of the erupting 

volcano. However, after a number of tourists had already cancelled their holidays on the 

Indonesian island, it turned out that the news story and the pictures were all fake. 

Some tourism fake news stories deal with alleged, mysterious deaths in tourist destinations, 

which can also damage the countries ’reputation for the foreseeable future. A couple of years 

ago, misinformation regarding the murder of a Polish tourist in Egypt reduced the number of 

his countrymen visiting the country.  

In 2019, The Dominican Republic's minister of tourism also addressed a "a hypothesis 

developed through the media" that an "avalanche" of "mysterious deaths" were occurring in the 

Dominican Republic, which also caused a drop in tourism.  

In 2017, the Lithuanian national tourism agency was held responsible for using images 

unconnected to the country to promote the Baltic state as part of an online campaign. At the 

end, Lithuania’s tourism chief was forced to resign after an ad campaign to promote the Baltic 

state used photos of other countries. The department of tourism admitted that some of the 

pictures shared on social media were of Finland and Slovakia. 

Obviously, during the coronavirus crisis, a number of fake news stories appeared in 

connection with the pandemic, mainly focusing on the infection and vaccination rates and the 

opening and closure of country borders. The Phuket Sandbox Project in Thailand (the reopening 

of the country in a bubble system), which aimed at revitalising the economy and tourism was 

for example marred by fake news about its imminent collapse. Authorities called a press 

conference, in which they confuted the claims and said that only in the first 10 days of the 

scheme, a total of 4,568 tourists had arrived to the country and there were an average six flights 

per day bringing tourists into Phuket. Back in 2020, Italy also faced fake news that could 

endanger their whole summer season. Following the countries disastrous spring with a record 

number of hospitalisation and death due to the coronavirus pandemic, it was reported that the 

country would close off entirely for the summer. However, it was also proved to be false. The 

government confuted the fake news and closed a relatively great season despite the 

circumstances. 
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5.2. BALATON 

 

In Hungary, usually the most popular summer tourist destination, Lake Balaton, is the focus 

of tourism fake news. During the coronavirus crisis and especially after the strict lockdowns in 

Hungary last year, it is really important for domestic destinations and service providers to make 

profit and attract visitors. Fake news hits even harder those, who are working seasonally at Lake 

Balaton, as it is traditionally a summer holiday destination. Thus, some communication experts 

claim that a well-targeted fake news story about Lake Balaton can even ruin small businesses 

and entrepreneurs around the ‘Hungarian sea,’ who try to make a living during the two or three 

months of the peak summer season. 

One time, even serious, national newspapers had to deny the fake news that NASA was 

building a base in Siófok, because they wanted to protect people from impending natural 

disasters. Although the claims were confuted, many people believed the story.  

Another good example is that almost every year an article pops up about how polluted Lake 

Balaton is and how people should not plan a holiday there. Sometimes the focus is on chemicals 

in the water, sometimes some kind of bacteria, or urine, but the point of these articles is always 

that Hungarians and tourists alike should avoid Lake Balaton in the summer.  

There was also serious panic when news spread that parts of Balatonboglár were being 

hermetically sealed off because of a terrorist threat. These rumours were also untrue, there was 

no terrorist threat, however, people preferred to cancel their trips to not only Balatonboglár, but 

the whole Balaton because of the alleged attack.  

 

6. SOLUTION 

 

Considerable research is underway regarding strategies for confronting and suppressing fake 

news of all types, in particular disinformation. Countries, institutions and even the EU has its ’
own watchdog against the spread of fake news, however, it is really hard to detect and harder 

to fight. 

Even after a pice of fake news is proved to be false, the dissemination of misleading 

information is going to continue, mainly on social media and – when talking about tourism – 

affect tourists behaviour and opinion.  

However, the biggest problem is that local leaders are not prepared to deal with such 

incidents in a rapid communication – and with fake news, timing is key. In most cases, they are 

slow to react to events, and instead of using 21st century communication solutions – where fake 

news is most present – they try to dispel doubts through press conferences. This means that far 

fewer people receive real information than fake news, which spreads hyper-fast via social 

media. So the most important thing is to respond, in a timely manner with a good 

communication/marketing campaign, using social media to attract tourists once again. 

 

CONCLUSIONS 

 

The research paper examines the definition, spread, dissemination, role and aims of fake 

news in tourism by analysing the literature published on the topic so far. It aims to provide a 

comprehensive picture of how fake news is connected to tourism, with a particular focus on the 

period during and after the coronavirus pandemic, when the fragile tourism industry relies on 

positive publicity to counteract fake news stories.  

The main types of fake news are stories made up to make money or discredit others, stories 

created to ‘spun ’a fact to suit a particular agenda, and news that people don’t feel comfortable 
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about or don’t agree with. It is not a new phenomenon at all, but became more well-known in 

recent news, mainly because it is disseminated faster and easier through modern technology. 

Research shows that false stories reach about 35 percent more people than a simple, true news 

story. 

Thus, the spread of fake news can be dangerous, even in the tourism industry. A well-

constructed false piece of information may even damage a destination or a service provider and 

tourists and customers tend to avoid certain places, which were the target of fake news stories 

earlier, even after it turns out that the information was false. 

However, there is very limited research on the change of the behaviour of tourists after 

reading a fake news story of a destination. The aim of the study is to provide a theoretical 

background for further, empirical research by conducting in-depth interviews with tourists, to 

study about in what ways fake news may affect tourists behaviour; how people choose certain 

destinations for their holidays; and whether fake news stories may worsen the destination’s 

respectability even after they were proven to be false. 

In the future, I would like to further research tourists behaviour by preparing a questionnaire 

and study a representative sample of tourists to find out how they react to fake news in tourism 

and whether they continue to avoid a certain place after the fake news is proven to be false.  

Another possible research path is to further study possible solutions to counteract fake news 

stories and lure tourists back to a certain destination after the spread of a fake news story, 

besides the ones already listed in the paper. 
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