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Előszó 

 

A területi verseny és versenyképesség jelentőségének, a területi folyamatok újszerű 

hajtóerőinek, piaci logikájának megismerése minden területi szakember számára 

létfontosságú. Ez a jegyzet mindenekelőtt számukra készült. A könyv írása során abból 

indultam ki, hogy a tér-érték, a tér értékének befolyásolására való képesség nem tisztán csak a 

marketing-szakemberek számára fontos. A gazdasági szerkezetváltás, a társadalmi, politikai 

átrendeződések, a költségvetési problémák, a globalizálódás, az urbanizáció, a jóléti 

társadalom mind-mind a tér értékét befolyásoló tényező, melynek törvényszerűségeivel nem 

csupán a marketingszakembereknek kell tisztában lenni.  

A Terület- térségmarketing című gyakorlati jegyzet célja, hogy a vele azonos című 

elméleti jegyzet mondanivalójához érdemi, gyakorlati ismereteket nyújtson; különös 

tekintettel a tér értékének vizsgálatára, a területi termék definiálására, a kínálati és a 

kommunikációs mix kialakítására, valamint a térségmarketing ellenőrzési rendszerére 

vonatkozóan. Azért éppen ezekre épült fel a gyakorlati anyag, mert ezek azok a sarokpontjai 

az elméleti tudásnak, amiket igazán csak akkor sajátíthatunk el, ha azt a gyakorlatban is 

végigkövetjük.  

Fontos szerzői ajánlásom, hogy a gyakorlati jegyzetet mindig az elméleti jegyzet adott 

témáinak elsajátítása után forgassa, használja! Azt, hogy elégségesen fölkészült-e már a 

tényismeretekből, a jegyzet elején tesztelheti. A gyakorlati jegyzetben a feladatok többsége 

már nem ismeret-ellenőrző, hanem valamilyen praktikus alkalmazást kíván megadott 

instrukciók szerint.  

 

 

A szerző 

 

 

 

 

 

 



1. A tér értékének leltározása 

 

Ebben a fejezetben az olvasó a tér értékének leírását szolgáló ú.n. egyenlőtlenségi 

mutatókat ismeri meg.  

 

Először ellenőrizze tesztekkel a Nagyné Molnár (2012) Terület-térségmarketing 

jegyzetének ide vonatkozó fejezetében szerzett ismereteit! 

 

Tesztfeladatok 

 

1.feladat 

Párosítsa a fogalmakat a megfelelő egyenlőtlenségi mutatóval 

 

Egyenlőtlenségi mutató Fogalom 

1.Elhelyezkedés A. jobb demográfiai adottság az országos átlaghoz képest 

2.Mennyiség B. folyam-mentiség 

3.Minőség C. a települési tér zöldfelületeinek, lakóövezeteinek, iparöveinek 

területi vizsgálata  

4.Szerkezet D. népességszám 

5.Szerepkör E. lakossági ellátó-feladatok 

6.Kapcsolatok F. alá-fölérendeltség 

7.Viszonyok G. testvérváros 

 

2. feladat 

Javítsa a hibás megállapításokat! 

1. Az elhelyezkedés- vizsgálat legfőbb célja minősítés.   

2. A mennyiségi vizsgálatok lényege a térség számszerű adatokkal való jellemzése. 

3. A minőségi vizsgálatok lényege a kapcsolatok értékének leírása 

 

Megoldás 

 

1. feladat 

1.: B, 2.: D, 3.: A., 4.: C., 5.: E., 6.: G., 7.: F 

 

2. feladat 

1. Az elhelyezkedés- vizsgálat legfőbb célja a lehatárolás.   

2. A mennyiségi vizsgálatok lényege a térség számszerű adatokkal való jellemzése. 

3. A minőségi vizsgálatok lényege egy értékskálán való elhelyezés.  

 

Ha az ellenőrzés után az ismeretei meggyőzőek, akkor továbbmehet. A következő 

lépésben a területi termék kialakításának alapelveit, fölépítését ismerheti meg. 

 

1.1. Az elhelyezkedés vizsgálata 

 

 Célja: Az elhelyezkedés- vizsgálat legfőbb célja a lehatárolás, a földrajzi leírás.  

 Eszköze: szöveges értékelés, térképi ábrázolás, ezek kombinációja 

 



Mintapélda egy konkrét település elhelyezkedés vizsgálatára: 

Szolnok elhelyezkedésének bemutatása szövegesen és térképpel  

 

Szolnok az Alföld közepén, Budapesttől száz kilométerre, a fővárost Debrecennel 

összekötő 4-es számú főútvonal és a Budapest-Debrecen, valamint a Budapest-Békéscsaba 

közti vasúti fővonalak találkozásánál, a Tisza és a Zagyva folyók egyesülésénél, Pest megye 

határától mindössze két-három km-re fekvő,  2007-ben 76108 fő lakosú, 187,23 km
2
 területű 

megyei jogú város. Jász-Nagykun-

Szolnok megye székhelye. (1.1.ábra) 

Tóth J., 1993, Szolnokot tipikusan 

olyan településnek tekinti, amelyet a 

Tisza-Zagyva folyóknál való kedvező 

átkelő-hely hozott létre, és összekötött 

egy ponton egy igen fontos kelet-nyugat 

irányú útvonalat a Kárpát-medencében. 

A városnak ez az adottsága városképző 

erő, jelentős mértékben hozzájárult a 

település térkapcsolatainak 

kialakulásához.  

 

 

 

 

 

Mintapélda egy tágabb területi egység elhelyezkedésének vizsgálatára 

A szolnoki statisztikai kistérség elhelyezkedésének bemutatása szövegesen és 

térképpel  

 

 
A Szolnoki Kistérség az Alföld közepén, az Észak-alföldi régióban, a fővárostól mintegy 100 

km távolságra, Jász-Nagykun-Szolnok megye centrumában, Szolnok város 25-30 km sugarú 

környezetében, az Észak-alföldi régió nyugati részén, a Tisza és a Zagyva folyó által 

kialakított ártéri területen, a két folyó összefolyásának tágabb környezetében helyezkedik el. 

(1.2. ábra) Nyugaton Pest megye, északon a Jászberényi Kistérség, keleten a Tiszafüredi és 

Törökszentmiklósi kistérség, délen pedig a Tiszazug Kistérség határolja. A Tisza folyó, 

1.1.ábra: Szolnok helye az országban  
Forrás: saját szerkesztés 



amely a kistérséget kettészeli, évszázadok óta meghatározó szerepet játszik a terület életében. 

A kistérség központja Szolnok városa, amely egyben Jász-Nagykun-Szolnok megye 

székhelye is. A város speciális adottságai, az alföldi mezővárosoktól eltérő jellemzői és 

fejlődése a térség életét is alapjaiban határozták és határozzák meg a mai napig is. 

 

A Szolnoki Kistérséghez 17 település tartozik, melyek mind társadalmi, mind gazdasági 

helyzetüket tekintve, rendkívüli módon differenciáltak. Ezekből három városi (Martfű, 

Újszász és Szolnok), továbbá tizennégy községi (Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, 

Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 

Tószeg, Szászberek, Vezseny és Zagyvarékas) jogállású. (1.3. ábra) 

 

 

1. feladat 

A bemutatott példák alapján válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget! 

Miután lehatárolta a vizsgált teret, gyűjtse össze a legfontosabb földrajzi adatait!  

 

1.2. Mennyiség vizsgálat 

 

 Célja: a lehatárolt térség számszerű adatokkal való jellemzése.  

 Eszköze valamilyen abszolút számmal mértékegységben kifejezett tényezők 

összegyűjtése, vagy valamilyen abszolút számokból számolt, képzett mutatók (%, 

fő/km
2
 stb.) alkalmazása.  

 A mennyiségi vizsgálatot végezhetjük egyetlen időkörben, de több időmetszetben is.  

 A mennyiségi vizsgálat megjelenítésében grafikus alkalmazást és szöveges értékelést 

is használunk.  

 

Mintapélda mennyiségi trendek grafikus és szöveges ábrázolására 

 

 

Veresegyház népesedését 1869-től vizsgálva több elrugaszkodás is megfigyelhető. Jól 

látható egy 1930-as népesedési boom. Ez az 1911-es villanyvasút megindulásával függ össze, 

aminek hatását az I. világháború késleltette (Horvát, 1995). (1.4. ábra) 

Az 1970-es 80-as évek végén bekövetkezett a második népességrobbanás. Ennek 

okozója Budapest relatív dekoncentrációja (Enyedi Gy. 2001.) A Budapestre érkező 

munkavállalók előszeretettel választották Veresegyházat lakóhelyül. 1990-ben megkezdődött 

Veresegyház külterületeinek tudatos közművesítése és felparcellázása. A település várossá 

nyilvánítási éve (1999) előtt már 1998-ban jelentős újabb népesedési boomot látunk. (1.4. 

ábra) 

A növekedési tendencia folytatódik. A 2010. január 1. adatok szerint a népesség elérte 

a 16008 főt, ami 9 év alatt körülbelül 50%-os növekedést jelent. (1.4. ábra) 



 
1.4. ábra: Veresegyház népességének alakulása (1869-2009) Forrás: KSH 

 

  

 

Mintapélda trendrajz nélküli mennyiségi elemzésre abszolút számokkal grafikus és 

szöveges megoldásban 

A Veresegyházi térség népessége és aktív keresők száma 1970-ben 

 

A Veresegyházi térség 8 települése közül a legnépesebb három település 1970-ben 

Veresegyház, Őrbottyán és Erdőkertes volt. Az abszolút értelemben legtöbb aktív keresőt 

számoló három település pedig: Veresegyház, Őrbottyán és Vácrátót volt. (1.5. ábra) 

 



Mintapélda trendrajz nélküli mennyiségi elemzésre képzett számokkal grafikus és 

szöveges megoldásban 

 

 
 

Az Észak-alföldi régióban a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező három statisztikai 

kistérség átlagos osztályszáma 2001-ben a Nyíregyházai, a Debreceni és a Szolnoki 

statisztikai kistérségben mutatott a legjobb képet. A legrosszabb mutatójú kistérség Jász-

Nagykun-Szolnok megyében a Tiszafüredi statisztikai kistérség volt. Hajdú-Bihar megyében 

a Balmazújvárosi, a Püspökladányi, a Berettyóújfalui, a Derecske-Létavértesi, valamint a 

Hajdúhadházi kistérségben volt az átlagosan legalacsonyabb iskolai végzettségű statisztikai 

kistérség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb iskolai végzettségű 

kategóriában 7 statisztikai kistérség szerepelt: a Fehérgyarmati, a Csengeri, a Mátészalkai, a 

Nyírbátori, a Nagykállói, a Baktalórándházai és az Ibrány-Nagyhalászi. (1.6. ábra) 

 

2. feladat:  

A bemutatott példák alapján válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget!  

 Készítsen elemzést egy konkrét idősorban összegyűjtött mennyiségi adatokból 

(abszolút és képzett mutatókat is használva)!  

 Készítsen trendvizsgálatot egy konkrét mutató több idősoron át történő 

elemzésével! 
 

1.3. Minőség-vizsgálat 

 

 Célja: a tér rangsorolása valamilyen szempontból csoport-képzéssel, vagy 

viszonyítással.  

 

A csoportképzéses minőségvizsgálat 

 



A csoportképzéssel történő minőségvizsgálat lényege, hogy a valamilyen szempontból 

összeállított kritérium-rendszernek megfeleltetjük a vizsgált térséget a mutatói alapján, majd 

az így kapott eredmény alapján csoportokat képzünk. A lépések:  

 először kiválasztjuk a konkrét mennyiségi mutató(ka)t 

 megfogalmazzuk a kritériumokat 

 csoportosítunk 

 

Mintapélda 

A veresegyházi kistérség településeinek minőségvizsgálata csoportképzéssel a vándorlási 

egyenleg alapján 

 

Első lépésben összegyűjtjük a szükséges adatokat. (1.1.táblázat) 

 

1.1. táblázat: A veresegyházi kistérség vándorlási egyenlege (2008-2010) 

 

 2008 2009 2010 

Csomád 83 60 40 

Erdőkertes 133 111 70 

Galgamácsa 12 -7 -12 

Őrbottyán 204 92 86 

Vácegres -8 18 3 

Váckisújfalu 7 -1 2 

Vácrátót 15 -8 4 

Veresegyház 457 352 262 
Forrás: TEIR 

 

A második lépésben fölállítjuk a kritériumrendszert:  

 

Kedvezőnek tekintem azokat a településeket a térségben, ahol a vándorlási különbözet 

minden vizsgált évben pozitív volt. (Csomád, Erdőkertes, Őrbottyán, Veresegyház) 

Átlagosnak tekintem azokat a településeket, ahol a vándorlási egyenleg csak két évben volt 

pozitív. (Vácegres, Vácrátót, Váckisújfalu).  

Kedvezőtlennek tekintem azokat a településeket, ahol a vándorlási különbözet többször volt 

negatív mint pozitív ( Galgamácsa) 

 

A harmadik lépésben elvégezzük a csoportosítást (1.2. táblázat):  

 

1.2. táblázat: A veresegyházi kistérség településeinek minőségi csoportjai a vándorlási 

egyenlegük alapján (2008-2010) 

 

 2008 2009 2010 

Csomád + + + 

Erdőkertes + + + 

Galgamácsa + - - 

Őrbottyán + + + 

Vácegres - + + 

Váckisújfalu + - + 

Vácrátót + - + 

Veresegyház + + + 
Forrás: saját szerkesztés 



 

Kedvező adottságú: Csomád, Erdőkertes, Őrbottyán, Veresegyház 

Átlagos adottságú: Vácegres, Vácrátót, Váckisújfalu  

Kedvezőtlen adottságú: Galgamácsa 

 

 

A viszonyítással történő minőség-vizsgálat  

 

A viszonyítással végzett minőségvizsgálat lényege, hogy valamilyen térbeli viszonyítási 

ponthoz, annak valamilyen átlagához viszonyítjuk a vizsgált térséget a mutató(i) alapján. A 

lépések:  

 

 először kiválasztjuk a konkrét mennyiségi mutató(ka)t 

 megfogalmazzuk a viszonyítási pontot 

 a viszonyítási ponttal való összevetés alapján rangsoroljuk a települést/térséget.  

 

Mintafeladat 

A szécsényi kistérség településeinek minőségvizsgálata viszonyítással a nyilvántartott 

álláskeresők alapján   

 

 

Első lépésben összegyűjtjük a szükséges adatokat. (Lásd 1.3. táblázat) 

1.3. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők aránya a Szécsényi kistérség településeiben 

(%) (2007-2010) 

 

 2007 2008 2009 2010 Négy év átlaga 

Endrefalva 18,31 21,65 19,09 19,7 19,69 

Hollókő 7,56 5,4 5,61 7,69 6,56 

Ludányhalászi 7,16 7,09 7,94 6,21 7,1 

Magyargéc 11,64 13,71 16,87 11,99 13,55 

Nagylóc 9,11 10,96 12,27 11,23 10,89 

Nógrádmegyer 15,4 15,78 18,3 15,63 16,28 

Nógrádsipek 9,6 8,48 10,73 11,68 10,12 

Nógrádszakál 15,8 15,98 17,78 15,82 16,34 

Piliny 8,23 9,88 9,00 12,9 10 

Rimóc 8,88 9,09 9,81 11,02 9,7 

Szécsényfelfalu 7,61 9,84 10,32 9,74 9,38 

Varsány 8,88 8,08 11,36 9,95 9,57 

Szécsény 6,36 6,91 7,59 8,16 7,25 

Országos átlag 7,9 8,5 10,8 11,1 9,57 

(Forrás: TEIR) 

A második lépésben kialakítjuk a viszonyítás szerinti kategóriákat.  



 

Kedvező adottságúnak tekintjük azokat a településeket, ahol a nyilvántartott álláskeresők 

arányának négy évi átlaga az országos átlagnál alacsonyabb. 

Átlagos adottságúnak tekintjük azokat a településeket, ahol a nyilvántartott álláskeresők 

arányának négy évi átlaga az országos átlag körüli.  

Kedvezőtlen adottságúnak tekintjük azokat a településeket, ahol a nyilvántartott 

álláskeresőknek a négy évi átlaga az országos átlagnál rosszabb  

 

A harmadik lépésben értékeljük a térség településeit (1.4. táblázat) 

Kedvező adottságú: Hollókő, Ludányhalászi, Szécsényfelfalu, Szécsény 

Átlagos adottságú: Nógrádsipek, Piliny, Rimóc, Varsány,  

Kedvezőtlen adottságú: Endrefalva, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádszakál 

 

 

1.4. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek csoportosítása a nyilvántartott 

álláskeresőinek aránya alapján 

(2007-2010) 

 

 A viszonyítási ponthoz képest 

Endrefalva Kedvezőtlen 

Hollókő Kedvező 

Ludányhalászi Kedvező 

Magyargéc Kedvezőtlen 

Nagylóc Kedvezőtlen 

Nógrádmegyer Kedvezőtlen 

Nógrádsipek Átlagos 

Nógrádszakál Kedvezőtlen 

Piliny Átlagos 

Rimóc Átlagos 

Szécsényfelfalu Kedvező 

Varsány Átlagos 

Szécsény Kedvező 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

3. feladat:  

A bemutatott példák alapján válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget!  

 Készítsen minőségelemzést csoportképzéssel! 

  Készítsen minőségelemzést viszonyítással  

 



1.4. Szerkezet-vizsgálat 

 

 Mivel a tér nem homogén, hanem társadalmi, gazdasági, természeti stb. szempontból 

is összetett, ezért célunk e vizsgálattal a tér összetettségének megjelenítése. 

 A szerkezet-vizsgálat megjelenítése szerkezeti modellekkel történik. A szerkezeti 

modellek lényege, hogy a valamilyen szempontból összetett területi struktúrát 

egyszerű sematikus ábrán ábrázoljuk attól függően, hogy mi a tér heterogenitásának 

vizsgálati szempontja. Ez lehet tájhasználati, kereskedelmi, elérhetőségi stb. ábrázolás.  

 

 

Mintafeladat 

Mintafeladat Budapest XX. kerületének térszerkezeti vizsgálata a beépített építmények 

használata szempontjából  

 

A főváros XX. kerülete, Pesterzsébet a Duna 

bal partján fekszik. Közigazgatásilag 

nyugatról a XXI. kerülettel, északról a IX. 

kerülettel, északkeletről a XIX. kerülettel, 

keletről a XVIII. kerülettel, délről a XXIII. 

kerülettel határos. Budapest elővárosi 

zónájában található. A kerület nem 

rendelkezik országos vagy fővárosi szinten is 

jelentős intézményekkel vagy 

létesítményekkel. Pesterzsébet elsődlegesen 

lakófunkciót tölt be.  (1.7. ábra) 

 

 

 

 

1.7. ábra: Budapest XX. kerületének 

területhasználata 
Forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve;  

saját szerkesztés 

 

Pásztó térszerkezeti vizsgálata a 

területhasználat szempontjából  

1.8. ábra: Pásztó térszerkezete 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Jelmagyarázat:  

Belváros üzleti negyed (piros) 

Panelházas övezet (kék) 

Zöld övezet (zöld) 

Ipari negyed (sárga) 

Családi házas övezet (narancs) 

Külterület (fehér) 

 



Pásztó felépítésében jól kirajzolódik, hogy a belvárosi üzleti negyed köré épül fel a település 

ellátása: minden szolgáltatás és fő létesítmény a város központjában található. Az egyetlen 

panelházas lakóövezet is itt található, ez a Cserhát lakótelep. A város lakott terét a családi 

házas megoldás jellemzi. Az iparterületek a város peremén főleg a vasút mellett foglalnak 

helyet (bár a vasút jelenléte ezeknek ma már érdemben nem előnye). Számos zöld övezet és 

park is található a városban, ezek azonban az ábra szerint is meglehetősen közel helyezkednek 

el az ipari területekhez. (1.8. ábra) 
 

4. feladat:  

Válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget! Készítse el a szerkezeti 

(területhasználati) modellrajzát! Elemezze is a látottakat! 

 

1.5. Szerepkör-vizsgálat 

 

Mivel az embert által lakott és használt tér különböző funkciókat tölt(het) be, ezért a 

vizsgált tér szerepe sokféle szempontból elemezhető. A szerepkör-vizsgálat során célunk 

ennek tisztázása. Leggyakrabban az alábbi szempontokból vizsgálódunk:  

• Közigazgatási szempontból 

• Ellátásbeli szempontból 

• Gazdasági szempontból 
 

Mintapélda 

Baks társadalmi szerepköre a civil mozgalmakon keresztül  (Kozma, 2011)  

Bakson tíz különböző civil szervezet működött 2011-ben. Ezek lefedik a lakossági 

igényeket, mivel az itt élők érdeklődési körére épülve, a felmerült igényekre adott válaszként 

jöttek létre. Sokszínű az önszerveződő csoportosulások palettája, hagyományőrző, sport, 

kulturális, szociális és polgárőr egyesületek alakultak.  
 

Baks Községi Sport Egyesület 

A Zsóri Péter elnöksége alatt működő egyesületnek 63 igazolt játékosa volt 2011-ben. 

A tagok korosztályi megoszlása itt a legszélesebb, hiszen az óvodásoktól a felnőtt 

csapattagokig képviseltetik magukat. A felnőtt csapat ebben az évben a megyei II. osztály 

ezüstérmese lett, ezzel kivívta magának, hogy 2012-ben már a megyei I. osztályban 

indulhatnak. A versenyszerű sportolás mellett a futballpályán bárkinek lehetősége nyílik egy 

kis mozgásra. Baks egyik legaktívabb szervezete a 200-300 fős nézőközönség előtt zajló 

meccsek mellett a Falunapra is szervez programokat, így erősítve a lakosok közötti 

összetartást. A közösségi élmények nyújtása mellett az Egyesület az egészséges életmód 

terjesztését is a zászlajára tűzte. A mindennapi működéshez szükséges általános kiadások 

fedezése mellett igyekeznek fejleszteni, javítani a meglévő lehetőségeken. Természetesen 

pályázati forrásokból. 

 

Baksi Horgászegyesület 

A 2000 októberében tíz fővel alakult Egyesület 2010-re már 99 taggal 

büszkélkedhetett. A Herpai Mihály elnökségével működő szervezet, saját vízfelület 

hiányában, a Tiszára biztosít horgászati lehetőséget. Az engedélyek kiadása mellett évente 

egyszer helyben biztosítanak vizsgázási lehetőséget, valamint horgászversenyt is rendeznek.  

 



Néptánc Egyesületek 

A Baloghné Váradi Brigitta által vezetett csoportok a Classic Alapfokú Művészeti 

Iskola keretein belül kilenc éve működnek, céljuk a hagyományőrzés, a közösségépítés és az 

értékteremtés. A közel 60 gyermek koruk alapján három csoportban (Picinkék, Prücsök és 

Cinege csoport) tudja elsajátítani a néptáncot a heti két alkalommal tartott foglalkozásokon, 

de az általános iskolások mellett öt éve már az óvodások is részesülnek oktatásban. A 

koreográfiát a csoportvezető mellett Sári Balázs tanítja be. A csoportok országos, regionális 

és megyei szinten is rangos helyeket szereznek a különböző versenyeken, így öregbítve a 

falu hírnevét.  

 

Citerazenekar és Népdalkör 

A Deák Ferencné vezetése alatt működő csoportnak nem csak baksi tagjai vannak. A 

16 főből két fő Szegedről, míg egy fő Ópusztaszerről csatlakozott az Együtteshez. A civil 

szervezetek közül legnagyobb múlttal rendelkező csoport több település citerás találkozóján 

vesz részt minden évben és már maguk is rendeztek Bakson találkozót. Mindezek mellett 

felkérésre a helyi Park Fogadó vendégeit is szórakoztatják.  

 

Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület 

Ahogy az Egyesület nevéből is látszik, feladatának a helyi hagyomány őrzését tekinti. 

A 25 állandó tagból álló csoport 2009-ben alakult. A jelenleg Dobos Péter vezetésével 

működő Egyesület különböző rendezvények szervezésével igyekszik megőrizni a helyi 

hagyományokat és sportolásra ösztönözni a helyieket. 2010-ben megszervezték a cigány 

hagyományokra épülő Pünkösdölőt, a sportolási lehetőségek mellett hagyományőrző 

játékokat bemutató Vakáció kupát, a Tök Fesztivált és a Szilveszteri Mulatságot. 

 

Baksi Kulturális Egyesület 

Az Egyesület 2003-ban alakult meg, tagjainak száma 46 fő. A Mihályné Tóth Margit 

által vezetett csoport célja: különböző rendezvények segítségével erősíteni a lakosság 

összetartozását. Az év folyamán többször is tartanak ünnepségeket: Télbúcsúztatót, 

Bográcsos Főzőfesztivált, Szentivánéji Mulatságot, Erzsébet Bált, Szépkorúak Estjét és 

Idősek Karácsonyát. A különböző csoportokat megcélzó programjaik szervezése mellett, 

lehetőségeikhez mérten támogatják a helyi civil szervezeteket, egyesületi tagokat és az 

intézményeket. 

 

Baksi Poén Színtársulat 

A 16 éve alakult csoport 14 taggal Fátyolné Ménesi Ildikó vezetésével működött. 

Céljuk a lakosság szórakoztatása, hiszen a saját maguk által összeállított műsorukat minden 

évben az Erzsébet Bálon adják elő. A baksi szervezetek által rendezett ünnepeken is szívesen 

fellépnek, de a helyi szereplés mellett Mindszenten és Pusztaszeren is nagy sikerrel 

vendégeskedtek már.  

 

Nyugdíjas Klub 

A szintén Fátyolné Ménesi Ildikó által vezetett klub 32 tagja 2011-ben is heti 

rendszerességgel tartotta összejövetelit. A szervezet lehetőséget teremt az idős embereknek, 

hogy jó társaságban beszélgetve, kártyázva kicsit kiszakadjanak a mindennapi gondok közül 



és legalább egy kis időre megfeledkezzenek a problémáikról. A rendszeres találkozások 

mellett közös kirándulást, egészségnapot, kézműves foglalkozásokat is szerveznek, valamint 

kisebb ünnepségeket is rendeznek.  

 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

A legnagyobb taglétszámmal (138 fő) büszkélkedő csoport Kecskeméti Józsefné 

koordinációja alatt a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének tagjaként 

működik. A rendszeres összejövetelek mellett az év során közös kirándulásokat, 

egészségmegőrző programokat szerveznek.  

 

Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 

A Tóth Vilmos elnöksége alatt működő csoport taglétszáma 25 fő. Céljuk a béke és a 

rend biztosítása a településen. A járőrözés mellett biztosítják a rendezvényeket, a postai 

kifizetéseket, részt vesznek az idősek segítését szolgáló segélyhívó rendszer felügyeletében, 

valamint hetente egy napon ügyeletet tartanak a településen. 

 

 

5. feladat:  

Válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget! Elemezze valamely szerepkörét a 

fentiekhez hasonló módon!  

 

1.6. Kapcsolat-vizsgálat 

 

Mivel a vizsgált tér mindig része egy tágabb térnek, amellyel nyílt rendszer lévén 

összefügg, így azzal különböző módon megjelenő kapcsolatokat alakít ki. A kapcsolat-

vizsgálatban ennek feltárása a cél. A vizsgált tér kapcsolatai a teljesség igénye nélkül 

leggyakrabban az alábbi szempontokból vizsgálható:  

• Közigazgatási kapcsolatok 

• Partnerségi kapcsolatok 

• Gazdasági kapcsolatok 

• Ellátó-szolgáltató kapcsolatok 

• Társadalmi kapcsolatok 

 

Mintafeladat 

Elszármazási kapcsolat-vizsgálat Siklódon (Hargita megye- Románia példáján) (Molnár,  

2007) országhatáron (Románián) belül 

 

A település mai társadalmi arculatát alapvetően meghatározza az elvándorlás hosszú 

ideje tartó folyamata, ami nem volt mindig egyformán intenzív. Mivel az aktív keresőképes 

népesség, a fiatalabb korcsoportok már korábban elhagyták a falut, ezért egy már elöregedett 

falu esetében (mint amilyen Siklód ma) a jelenség már kevéssé járul hozzá a 

népességfogyáshoz. A falu tehát az elmúlt évtizedek elvándorlásának lenyomatát őrzi.  

Siklód „kiürülése” a népesség elvándorlásával időben hosszú folyamat eredménye. 

Kérdőíves tapasztalatunk szerint a folyamat számos politikai és gazdasági tényezővel függ 

össze. Ezek az elmúlt bő fél évszázadban, a különböző korokban különböző mértékben 

határozták meg a vándorlási folyamatokat. A kérdőívekből kiszűrhető legfontosabb 



elvándorlást generáló tényezők Siklód életében az alábbiak:  

 kuláklisták, munkaszolgálat (A Csíkszeredai Volt Munkaszolgálatosok Szövetsége 

csak Siklódról mintegy  36 elhurcoltat regisztrált 2004 március 1-ig) (Buzogány D. 

2005)  

 szövetkezetesítés (1972 után) 

 a „városrobbanás” a szocialista Romániában, ahol a környező és távoli településeken 

(Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Arad, Kolozsvár stb.) létesített gyárak és 

lakótelepek vonzották el a fiatalságot   

 a Ceausescu rezsim nyolcvanas évekbeli falu- és magyarellenes politikája 

 a rendszerváltással lehetővé vált legális magyarországi áttelepedés, munkavállalás 

lehetősége  

 

A kérdőíves vizsgálatból világosan kitűnik, hogy általában a nyolcvanas évekig 

viszonylag szűk földrajzi térben, vagy legalábbis Románián belül választott új otthont az 

elszármazók zöme. Kimutatható az is, hogy a Siklódhoz térben közel maradt rokonok a 

siklódi gyökereiket általában máig gondosan ápolják. Olyanra is volt (nem is egy) példa, 

hogy egykori siklódiak nyugdíjaztatásuk után hátrahagyva aktív életük helyszínét 

visszaköltöztek Siklódra. Ennek a visszaköltözésnek a hátterében általában a „vissza a 

gyökerekhez” belső késztetése áll: nem hagyni a családi vagyont megsemmisülni. A kihalt, 

elnéptelenedett házak ugyanis (melyekből egyre több van a faluban) gazda nélkül néhány év 

alatt a természet birtokába kerülnek.  

A 1.9. ábra jól illusztrálja, hogy a Siklódról elszármazott rokonok népességmozgása 

Románián belül egy-két kivételtől eltekintve magyar nyelvterületen történt. Különösen 

fontos célállomás volt a siklódiak számára Székelykeresztúr. Itt a siklódi kolónia a városon 

belül máig önálló, saját közösséget ápol.
1
 Ugyancsak szembetűnő, hogy a megkérdezettek 

által kedvezőnek ítélt települések és az elvándorlás céltelepülései között jelentős az átfedés 

(1.9.ábra). Ez igazolja azokat a korábbi tapasztalatokat, melyek arra mutatnak rá, hogy az 

elvándorlásban preferált helyek és a mentálisan kedvezőnek ítélt helyek között is van 

összefüggés.  

 

 
1.9. ábra: A Siklódról elszármazók céltelepülései Románián belül 

Forrás: Molnár (2007) 27.p. 

                                                 
1
 Hivatkozva a kántor felesége által összegyűjtött helyi sajtóhírekre  



 

 

Mintafeladat 

Elszármazási kapcsolat-vizsgálat Siklódon (Hargita megye- Románia példáján) (Molnár,  

2007) az országhatáron (Románián) túl 

 

A siklódról elszármazottak országhatáron túl új hazát kereső, többnyire 

Magyarországra áttelepült tábora viszont a Siklódon maradt és megszólaltatott rokonok 

elmondása alapján általában csak az évi egyszeri látogatók közé tartoznak. Ők már 

elszakadtak a siklódi gyökerektől. Magyarországon relatíve nagyobb siklódi kolónia él 

Budapesten és környékén (Érd, Gödöllő). A megkérdezett 44 háztartásból 15 itt jelölt meg 

elszármazott rokonságot. Ezen kívül siklódiak élnek még Magyarországon belül a 

megkérdezettek rokonságából Szentkirályon, Hajdúböszörményben, Szatmárnémetiben, 

Kaposvárott. Ugyanakkor Európa más országaiba is települtek siklódiak: Csehországba, 

Németországba. Az Újvilágban Kanada és az Egyesült Államok volt a cél. 
 

 

Mintafeladat 

Közlekedési kapcsolatok vizsgálata Szolnok vonzáskörzetében 

 
1.5. táblázat: A térség településeinek Szolnokkal való tömegközlekedési kapcsolatainak 

osztályozási rendszere. 

Forrás: Nagy (2007)  Sikos  (1990). alapján. 

 

Sikos (1990) a térség településeinek a központtal (Szolnok) fennálló 

tömegközlekedési kapcsolatainak minőségét vizsgálva, kidolgozott egy értékelési 

szempontrendszert, amelyet az 1.5. táblázat szemléltet. A vizsgálat során a MÁV és a Volán 

által közlekedtetett járatok menetrendjét vette alapul. 

Az 1.5. és az 1.6. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a szolnoki település-

együttes településeinek „jó” vagy „közepes” minőségű a központjukkal való közlekedési 

Közlekedési kapcsolat 

Minősége Szolnok felé 
A tömegközlekedés kritériumai 

Jó 

Közvetlenül, átszállás nélkül  

Elérhető Szolnok 

Legalább 7 napszakban van 

Összeköttetés 

A hétvégi járatok száma legalább 

¼-e a munkanapokon közlekedőkének 

Közepes 

Az átszállások száma kevesebb, mint 

az összes járatszám 

5-6 napszakban van kapcsolat 

A hétvégi járatok száma legalább 

1/5-e a munkanapokon közlekedőkének 

Kedvezőtlen (rossz) 

Csak átszállással lehet a 

Központba eljutni 

5-nél kevesebb napszakban van 

Összeköttetés 

A hétvégi járatok száma kevesebb, mint 

1/5-e a munkanapokon közlekedőkének 



kapcsolatuk. A vasút szerepe döntőnek mondható a közlekedési kapcsolatok minősítésében, 

ez leginkább a vizsgált térségen kívüli, a megye távolabb eső területei számára jelenthet 

hátrányt. Az előbbiekben vizsgált területen egy település közlekedési helyzete sem kapott 

„rossz” minősítést, azonban megfogalmazható, hogy a Szolnok várostól relatíve távolabb eső 

és vasút nélküli települések hátrányosabb közlekedésföldrajzi adottságokkal rendelkeznek. 

Kiemelendő közülük Tiszasüly, ahonnan 62 perc alatt lehet bejutni a megyeszékhelyre. Ez a 

település mindenképpen forgalmi árnyékban fekszik, Kőtelekhez és Nagykörűhöz hasonlóan. 

 A térség közlekedésföldrajzi helyzetéről elmondható, hogy Szolnok város a belőle 

kiinduló sugaras közlekedési struktúra mentén könnyen és aránylag gyorsan megközelíthető 

a térség településeitől. Azok a települések, amelyek vasúttal is rendelkeznek, egyaránt jó 

közúti kapcsolatot is magukénak tudhatnak Szolnok felé. A térség közúti összeköttetése az 

ország más részeivel már korántsem mondható kedvezőnek. A 4-es számú főközlekedési 

útvonal köti össze Szolnok városát, és fűzi fel ezáltal a térséget a nemzetközi közlekedési 

folyosóra. Országos tekintetben azonban ez csekély adottságnak számít, mivel a térséghez 

legközelebb csak a Kecskemétet Budapesttel összekötő M5-ös autópálya található. Ez 

nagyban rontja a térség versenyképességét a beruházások vonzása terén (Nagy, 2007). 

 
1.6. táblázat: Egyes települések közlekedési kapcsolatának jellemzése Szolnok                    

vonzáskörzetében  

Település 

Neve 

Távolság 

Szolnoktól 

közúton (km)
2
 

Közlekedési kap- 

csolat minősége 

Szolnok felé 

Utazási idő 

Szolnokra 

közúton (perc) 

Közút , ill. vasút 

vonalszáma 

(szám/vonalszám) 

Besenyszög 17 Jó 15-30 3225 

Csataszög 22 Jó 15-30 3224-3225 

Hunyadfalva 26 Jó 30-45 3224-3225 

Kőtelek 31 Közepes 45-60 3224-3225 

Martfű 21 Jó 15-30 442/130 

Nagykörű 28 Közepes 30-45 3223-3224-3225 

Rákóczifalva 10 Jó <15 442 

Rákócziújfalu 15 Jó 15-30 442 

Szászberek 19 Jó 15-30 32/86 

Tiszajenő 22 Közepes 15-30 4625/145 

Tiszasüly 37 Közepes 60< 3224-3225 

Tiszavárkony 17 Jó 15-30 4625/145 

Tószeg 13 Jó <15 4625/145 

Újszász 18 Jó <15 32/120, 82, 86 

Vezseny 25 Közepes 15-30 46149-4625 

Zagyvarékas 13 Jó <15 32135-32/120, 82, 86 

Abony 14 Jó <15 4/100 

Jászkarajenő 24 Közepes 30-45 4609-4613 

Kőröstetétlen 18 Közepes 15-30 4613 

Szajol 10 Jó <15 4/100, 120, 130 

     

Színmagyarázat:  A Szolnoki Kistérség határain belül 

   A szolnoki településcsoporton belül 
Forrás: Nagy (2007)  Sikos (1990) alapján. 

 
Vasúti közlekedés terén az ország egyik legjobban ellátott térségéről van szó. A 

főváros sűrű és gyors járatokkal érhető el vasúton Szolnokról. Mivel általában Szolnok is jó 

                                                 
2
 A települések központja közötti távolság közúton, a legrövidebb úton, kerekítve. (Forrás: http://utvonalterv.hu) 



közlekedési összeköttetéssel rendelkezik a térség többi településével, ezért ezt az előnyt a 

térség többi települése is ki tudja használni. Mindamellett vannak a Szolnoki Kistérségben 

olyan települések, amelyek sem megfelelő autóbusz-közlekedéssel, sem vasúttal nem 

rendelkeznek (Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly). Helyzetüket a tiszai 

víziút kihasználatlansága is tovább rontja. Tiszasüly helyzete a legrosszabb ezen települések 

közül, onnan sem iskolába, sem munkahelyre nem lehet kielégítően megoldani a Szolnokra 

történő rendszeres beingázást tömegközlekedéssel (Nagy, 2007.). 
 

 

6. feladat:  

Válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget! Elemezze valamely környezetével 

fennálló kapcsolatát!  

1.7. Viszony-vizsgálat 

 

A kapcsolatait a térségek különböző (alá-fölérendelő, vagy mellérendelő) viszonyban élik meg. 

Ennek termeszétet vizsgáljuk a viszony-vizsgálat keretében.   

 

Mintafeladat 

A Szolnoki vonzáskörzeten belüli viszonyok értelmezése (Nagy, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 1.10. ábra tanúsága szerint megállapítható, hogy az adminisztratív közigazgatási 

határok felszabdalják Szolnok város kialakult vonzáskörzetét. Azaz a város irányító 

szerepköre nem egyformán jelenik meg a vonzástérben. A Szolnoki Kistérség, mint 

statisztikai, és mint közigazgatási területi egység, csak részben fedi le a központi város 

vonzáskörzetét. Nyilván ez az a tér, ami legszorosabban hozzákapcsolódik. Ugyanakkor a 

Jelmagyarázat: 
 

        Szolnoki agglomeráció (belső gyűrű) 

        Szolnoki agglomeráció (külső gyűrű) 

        Szolnoki településcsoport 

        Társközpontok 

        Szolnok környéke a népi kultúra alapján 

        Szolnok vonzáskörzete szempontjából 

        elméletileg szóba jöhető egyéb települések 

                  A Tisza folyó, mint természetes határ 

                  Megyehatár 

                  A Szolnoki Kistérség határa  

                  (statisztikai és társulási értelemben is) 

Szolnok: fekete pont 

 

1.10. ábra: Szolnok vonzáskörzete településeinek tipizálása a térszerkezetben elfoglalt 

helyük szerint. 
Forrás: Nagy (2007) Tóth (1993) felosztása alapján, aktualizálva) 



megye, ill. régiós határon túli részterületekre Szolnok vonzása jóval gyengébb, esetlegesebb. 

Megjegyezhető továbbá, hogy a Tisza folyó jobb partján levő településekre kiterjedtebb 

vonzást gyakorol a város: ez a Tisza folyó hagyományos természetes határ szerepével 

magyarázható. Szolnok város vonzása a közvetlenül a térség Tisza jobb partjára épült kisebb 

településeire hagyományosnak mondható, a történelem folyamán folytonos volt. 

Megállapítható továbbá az is, hogy Szolnok város egyértelmű vonzással bír néhány Pest 

megyei településre, viszont a Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét alkotta „háromváros”, mint 

konkurens vonzásközpont, szintén markáns határt szab Szolnok vonzáskörzetének. (Nagy, 

2007). 
 

7. feladat:  

Válasszon ki egy konkrét települést és/vagy térséget! Elemezze a viszonyát (alá-fölé, 

mellérendelő viszonyt) a települési, térségi környezetével!  

 

 

1.8. Összefoglalás 

 

A tér minden egyes pontja egyedi tulajdonságokkal bír. A különbözőség szükségszerűség, 

mely társadalmi, gazdasági folyamatok, természeti adottságok térbeli következménye, és 

amely maga is meghatározza a társadalmi, gazdasági folyamatok és struktúrák alakulását. A 

tér értéke felfogható ezen folyamatok, struktúrák eredményeiként is. A változásokat, azaz a 

folyamatokat, valamint a helyzetképet, azaz a struktúrát eredendően az ebben a fejezetben 

megismert hét mutatórendszerrel jól jellemezhetjük. E hét mutatórendszer: az elhelyezkedés, 

a mennyiségi mutatók, a minőségi mutatók, a szerkezeti, a szerepkörből adódó, a kapcsolati, 

valamint a viszonyból adódó mutatók rendszere. Ebben a fejezetben ezeket ismerhette meg az 

olvasó gyakorlati példákon keresztül.  



2. A területi termék definiálása esettanulmányok alapján 

 

Ebben a fejezetben az olvasó megismeri a területi termék kialakításának lehetőségeit. 

Először összegezzük a területi termék általános ismérveit! Ezután példákon keresztül konkrét 

helyszíneken is bemutatásra kerül a kialakított/kialakítható területi termék. Ehhez 

kapcsolódnak a kiadott feladatok is.   

 

Először ellenőrizze tesztekkel a Nagyné Molnár (2012) Terület-térségmarketing 

jegyzetének ide vonatkozó fejezetében szerzett ismereteit! 

 

Tesztfeladatok 

 

1. feladat 

Mely fogalmakra vonatkoznak az alábbi megállapítások?  

1. shadow hatás 

2. közösségi jelleg 

3. komplex jelleg 

 

A. Egy térségnek több eladható attrakciója is lehet 

B. Egy település marketingtevékenységét alapvetően meghatározza a környezetében levő 

települések, nagyobb közigazgatási egységek marketing munkája. 

      C. Nem csak a profit mozgatja, mivel pozitív társadalmi változásokat is szolgál 

 

2.feladat 

Keresse meg az alábbi mondatokban a hibát! 

1. A komplexitás hátterében a specializáció van. 

2. A „területi termék” néha belehelyezhető egy tágabb térbeli környezetbe 

3. A területi termék rugalmatlan. 

4. A területi termék nem túl innováció-orientált.  

 

Megoldás 

 

1.feladat 

1. B 

2. A 

3. C 

   

2. feladat 

1. komplexitás hátterében a több lábon állás van. 

2. A „területi termék” mindig belehelyezhető egy tágabb térbeli környezetbe 

3. A területi termék rugalmas. 

4. A területi termék innováció-orientált.  

 

Ha az ellenőrzés után az ismeretei meggyőzőek, akkor továbbmehet. A következő 

lépésben a területi termék kialakításának alapelveit, fölépítését ismerheti meg. 

 

 Egy térség területi terméke mindig komplex, azaz összetett szolgáltatás- és árucsomag. 

Abból épül fel, ami helyben adott, vagy ami helyben kialakítható. A komplexitás hátterében a 

több lábon állás van. Ha a termék több eladható elemet is tartalmaz; egyrészt erősebb, azaz 



piaci visszhangja nagyobb; másrészt nagyobb bevételekkel, látogatottsággal, társadalmi 

elismertséggel számolhat. Éppen ezért olyan termékek kialakítása a cél, amely a lehető 

legszélesebb társadalmi és gazdasági hasznot képes szolgálni úgy, hogy ugyanazt a teret kell 

eladni különböző fogyasztóknak. Olyanoknak, akik adott esetben különböző célra akarják 

felhasználni azt (Ashworth-Voogd, 1988).  

 

Hogyan induljunk el egy konkrét hely területi termékének kialakításakor? Természetesen nem 

általában a tér, hanem a benne levő értékek, adottságok, szolgáltatások azok, amelyek 

bizonyos vevők számára bizonyos igények, szükségletek kielégítését lehetővé teszik. Miután 

a célunk egy összetett szolgáltatási- és árucsomag, ezért összetett helyzetfeltárásra van 

szükség. Ennek érdekében érdemes elkészíteni egy értékleltárat. Az értékleltár vázát a 2.1. 

táblázatban összegzett módon ajánlott fölépíteni. Természetesen a területi termék 

szempontjából a pozitívumok lesznek az igazán érdekesek.  

 

2.1. táblázat: Az értékleltár váza 

Szempont Pozitívumok Negatívumok 

Környezeti, táji adottságok   

Közlekedési adottságok   

Történeti örökség   

A primer, szekunder ágazatok 

adottságai 

  

A tercier szektor adottságai I.: 

turisztikai adottságok 

  

A tercier szektor adottságai II.: 

ellátó infrastruktúrák kiépültsége 

  

Társadalmi viszonyok    

Civil szervezetek, kultúra, sport, 

közösségi értékek kiépülése 

  

A helyi politika adottságai   

„Shadow”-hatás   
Forrás: saját szerkesztés 

 

A „területi termék” mindig belehelyezhető egy tágabb térbeli környezetbe. A tágabb 

környezet ú.n. „shadow (árnyék)-hatást” fejt ki. Ez földrajzi értelemben azt jelenti, hogy pl. 

egy város marketingtevékenységét alapvetően meghatározza a környezetében levő 

települések, nagyobb közigazgatási egységek marketing munkája. Jelen esetben tehát a 

területterméket meghatározza a településközi kapcsolatrendszer, a hierarchikus pozíció. Az 

egyes területi szintek termékei magukban foglalják az alacsonyabb szintek termékeit, de nem 

egyszerű összegzései azoknak. (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002) Rendkívül fontos, hogy az 

egyes hierarchiaszintek marketing-stratégiája összehangolt legyen. Ahogyan Piskóti 

fogalmaz: „Egy település nem lehet sikeres, gazdaságilag sem eredményes akkor, ha az a 

régió, ahol elhelyezkedik, nem erősíti a törekvéseit, nem biztosít szélesebb értelemben vett 

kereteket, támogatást számára, s nincsenek a szomszédban partnerei a megnyíló lehetőségek 

kihasználására. Természetesen ez fordítva is igaz, hogy egy térség, egy régió felemelkedése 

csak egyes településeinek együttes eredményeire építhet.” (Piskóti, 2012. 31.o.)  Ilyen 

értelemben az egymással érintkezésben levő, egymásból szerveződő területi egységek 

marketingje egymással összefüggő rész-egész viszonyrendszerben működnek. Ennek 

kielégítő működéséhez azonban az kell, hogy a különböző, egymással térbeli kapcsolatba 

hozható területi termékek integráltan működjenek, összehangolt legyen a tevékenységük, a 

működésük. 



1.feladat:  

Keresse meg interneten a Baksról készült alábbi tanulmánykötetet! 

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/datadir/content/file/publik%C3%A1ci%C3%B3k/acta5_baks.pdf 

Tekintse át, hogy milyen vázlatos értékleltár alakítható ki a tanulmányok alapján a 

faluról! 

 

Ellenőrzésképp figyelje az 2.2. táblázat összefoglalását! 

 

2.2. táblázat:Baks értékleltára 

  

Szempont Pozitívumok Negatívumok 

Környezeti, táji adottságok A Pusztaszeri Tájvédelmi 

Körzetben helyezkedik el.  

Termálvíz-vagyona feltárt 

(termálkúttal is rendelkezik). 

Mintegy 10 km hosszúságban a 

Tisza folyó határolja.  

 

A „Dongér” vizenyős területe 

kifli alakban körülveszi a falut.  

A termálkút közösségi érdekeket 

nem tud szolgálni, mivel a 

szövetkezeti privatizációt 

követően magántulajdonú 

birtokra került.  

Közlekedési adottságok Szegedtől 35 km-re található, az 

M5 autópálya kisteleki 

felhajtója kb. 16 km-re van a 

településtől.  

Vonattal közvetlenül nem érhető 

el, lényegében zsáktelepülés. A 

település térben elkülönülő két 

részből áll. A máriatelepi rész 

közlekedésföldrajzi szempontból 

periféria, a településmagtól távol 

helyezkedik el.  

 

Történeti örökség Baks 1947-ben alakult meg. 

Addig a mai Ópusztaszerrel 

együtt Sövényháza néven volt 

szórványosan lakott hely a 

Pallavicini uradalomban 

Konfliktust okozott, hogy 

Sövényháza különböző 

szórványosan lakott helyein nem 

egyformán indult meg a fejlődés.   

A primer-szekunder 

ágazatok adottságai  

A településen lényegében a 

mezőgazdaság a legnagyobb 

foglalkoztató (az aktív keresők 

56%-a a mezőgazdasághoz 

kötődik)(2001).  A táji 

adottságokhoz jól illeszkedő 

gazdálkodás folyik a 

zöldségtermesztéstől az 

állattenyésztésen keresztül a 

szántóföldi növénytermesztésig. 

Különösen sokaknak ad 

megélhetést (kiegészítő, vagy 

főjövedelem formájában) a 

zöldségtermesztés 

(fóliakertészet).  

A ténylegesen termelő 

tevékenységet folytató gazdák 

átlagéletkora magas (a fiatalok 

számára nem vonzó ez az 

életpálya). 

A magángazdaságok 

tőkeszegények, technikailag 

elmaradottak. 

A mezőgazdasági 

szaktanácsadási rendszer 

fejletlen.  

Nem jellemző a TÉSZ-ekbe 

tömörülés, vagy közös 

értékesítési, egyéb 

érdekszövetségre építés. 



 

Szempont Pozitívumok Negatívumok 

A tercier szektor 

adottságai I.: 

turisztikai adottságok 

Jelentősebb idegenforgalmi 

vonzerővel nem rendelkezik. A 

szomszédos Ópusztaszer 

turizmusához kapcsolódóan a 

turisztikai szuprastruktúra 

vendéglátóipari része van kiépülve 

(Tisza vendéglő, Krónikás Park 

Fogadó).  

Számos terv (és pályázat) azonban 

elindult az útján, amely alapja lehet 

további turisztikai célú 

fejlesztéseknek (vizes élőhely 

rekonstrukció, tűzvédelmi régiségek 

háza, népi régiségek háza, 

horgászturizmus, kerékpárturizmus)   

Jelenleg konkrét, kívülről 

nagyobb tömegeket vonzó 

kínálattal nem rendelkezik. 

A tercier szektor 

adottságai II.: ellátó 

infrastruktúrák 

kiépülése 

Zömmel felújított épületekben 

sokféle ellátórendszer működik: 

általános iskola- és óvoda, 

egészségügyi központ, szociális 

központ és gyermekjóléti szolgálat, 

settlement- ház   

Egy fontos közösségi tér 2012 

januárjával bezárásra került 

(fenntartási okok miatt): 

Művelődési ház 

Társadalmi viszonyok A település eredendően életképes 

méretű, 2010-ben 2095-es lakták. 

A település korstruktúrája ép: 

döntően a 18-59 év közötti 

korosztály a legnépesebb (a 0-17 

évesek aránya 21%, a 60 év fölöttiek 

aránya 22%, a 18-59 év közöttiek 

aránya 57%) (2010) 

Eredendően békés cigány-magyar 

együttélés jellemzi a falut 

A településen jelentős a 

munkanélküliség, Dominánsan 

alacsony a népesség iskolai 

végzettsége. 

Romlik a közbiztonság 

   

Civil szervezetek, 

kultúra, sport, 

közösségi értékek 

Rendkívül sok civil szervezet 

működik aktívan a faluban. (Baks 

Községi Sportegyesület, Baks 

Horgászegyesület, Néptánc 

egyesületek, Citerazenekar és 

Népdalkör, Baksért Hagyományőrző 

és Szabadidős Egyesület, Baksi 

Kulturális Egyesület, Baksi Poén 

Színtársulat, Nyugdíjas Klub, 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

Baksi Bűnmegelőzési és 

Vagyonvédelmi egyesület  

Szűkösek a források. 

A működés hátterét biztosító 

infrastruktúrák fenntartása 

problémákba ütközik 



 

Szempont Pozitívumok Negatívumok 

A helyi politika adottságai Kezdeményező (különösen a 

turizmus irányában elkötelezett) 

faluvezetés 

A település erősen megosztott: 

2012 év elején az önkormányzati 

képviselőtestület feloszlatta 

önmagát, új választásokat írtak 

ki. A választások újra 

megerősítették a korábbi 

polgármestert, a képviselőtestület 

újjá szerveződött, de a 

településen belüli konfliktusok 

nem rendeződtek. 

Shadow-hatás Baks tagja a Kisteleki 

kistérségnek. Aktivitását jól 

jelzi, hogy a közös kistérségi 

pályázati együttműködésben itt 

valósult meg egy közösség-

építő, a helyi cigánykisebbséget 

szolgáló ú.n. „settlement-ház” 

Baks   12 másik 

önkormányzattal együtt tagja a 

Pusztaszeri Tájvédelmi 

Körzetért Önkormányzati 

Területfejlesztési Egyesületnek. 

 

Baks rendelkezik a kistérségi 

összevetésben a legnagyobb 

tömbösen együtt élő, 

halmozottan hátrányos helyzetű 

cigány-kolóniával.  

A térség többi településéhez, 

valamint egykori fénykorához 

képest ma az állapota 

hanyatlónak mondható.   

Forrás: Deáky - Molnár (szerk.) (2011): Acta Regionis Rurum 5. alapján készítette a szerző 

 

2. feladat 

Az alábbiakban tekintsük át a Világörökség-falu, Hollókő tágabb környezetét! Vonja le 

a következtetéseket! 

 

Vizsgáljuk meg a shadow-hatást néhány társadalmi mutatón keresztül! 

2.3. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek népesedési adatai 1970-2012 
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1970 1484 708 1875 911 2497 1996 1038 1146 811 2030 5649 686 1818 

1980 1331 582 1720 899 2239 1852 949 887 757 2006 6511 680 1860 

1990 1230 471 1600 838 1879 1768 829 651 687 1913 6630 520 1761 

2001 1234 375 1605 855 1761 1763 758 645 648 1923 6634 502 1774 

2012 1313 360 1591 858 1573 1697 672 593 588 1774 5765 451 1640 
Forrás: TeIR 

 

Hollókő évek, évtizedek óta tartó jellegzetessége az elnéptelenedés. Mára a falut kevesebb, 



mint 400-an lakják. 1970-ről mára 51%-kal csökkent a lakosság száma. Vizsgáljuk meg, hogy 

miként alakulnak a tendenciák a tágabb környezetében! Nógrád megye lakossága és így a 

Szécsényi kistérség lakossága is évről évre csökken. A kistérség települései közül csupán az 

egyetlen városi rangú település, Szécsény jelent kivételt. Kistérségi szinten 1970-től 

napjainkig a népességfogyás jobb, mint a hollókői példában: kistérségi szinten ez „csupán” 

16%-os változást jelent. A kistérség települései közül még Nógrádszakál van Hollókőhöz 

hasonló helyzetben. (2.3. táblázat) 

 

2.4. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek munkanélküliségi adatai 1993-2012 

 
Regisztrált munkanélküliek száma 
1993-2012           
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1993 186 30 111 108 292 270 148 72 74 354 822 66 360 

2000 124 23 85 89 108 230 60 44 45 128 350 41 137 

2012 334 42 156 199 236 359 105 155 106 264 636 52 236 

              

Lakó- 

népesség 
2012 

1313 360 1591 858 1573 1697 672 593 588 1774 5765 451 1640 

Munka- 

nélküliségi 
ráta  (%) 

2012 25,44 11,67 9,81 23,19 15,00 21,15 15,63 26,14 18,03 14,88 11,03 11,53 14,39 

Forrás: TeIR 

 

2.5. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek foglalkoztatási mutatója 2001 

 

A foglalkoztatottak és az aktív korú 

lakosság aránya 2001         
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Aktív 

korúak 875 238 1138 613 1193 1264 546 437 443 1363 5046 341 1304 

Foglalkoz-

tatottak 280 79 369 228 425 414 191 133 194 489 2620 130 523 

 32,0 33,2 32,4 37,2 35,6 32,8 35,0 30,4 43,8 35,9 51,9 38,1 40,1 

Forrás: TeIR 

 

Hollókő a munkanélküliségi rátájával a Nógrád megyei kb. 15%-os (TeIR REMEK, 2010) 

értékhez képest a megyei szintnél is, és a kistérségi átlagnál is kedvezőbb képet mutat. (A 

kistérségi átlag: 16,6%.) (2.4. táblázat) 



 

A foglalkoztatott és az aktív korú lakosság Nógrád megyében 42% (forrás: TEIR REMEK) 

körül mozog. Ezt az értéket a Szécsényi kistérségben egyedül Szécsénynek sikerül 

meghaladni, a kistérségi átlag 36,8%. Ettől az értéktől marad el Hollókő is. (2.5. táblázat) 

 

2.6. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek el- és odavándorlása 1990- 2010 

 

El- és odavándorlások száma 1990-2010 
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1990 85 59 -26 27 22 -5 46 58 12 57 54 -3 77 52 -25 94 53 -41 

2000 36 54 18 10 11 1 40 70 30 32 47 15 64 66 2 88 73 -15 

2010 51 59 8 33 23 -10 47 110 63 32 39 7 82 61 -21 69 72 3 

Forrás: TeIR 
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40 49 9 28 24 -4 17 13 -4 39 53 14 399 358 -41 33 20 -13 47 41 -6 

21 12 -9 21 23 2 22 24 2 47 51 4 219 245 26 27 23 -4 57 63 6 

15 13 -2 30 32 2 13 13 0 79 53 -26 209 170 -39 16 11 -5 59 24 -35 

Forrás: TeIR 

 

1990-ben a települések döntő hányadán (13-ból 10 településen) a vándorlási egyenleg negatív 

volt. Hollókő is ezt a képet mutatta. 2000-ben javult az egyenleg: a kistérség településeinek 

döntő hányadán pozitívvá vált a vándorlási egyenleg (13-ból 10 településen), köztük Hollókőn 

is. 2010-ben a vándorlási egyenleg ismét kedvezőtlenebb képet fest: a települések valamivel 

több mint fele negatív vándorlási egyenlegű lett (13-ból 7), köztük Hollókő is.  Ha megnézzük 

az el- és odavándorlás mértékét, láthatjuk, hogy a Hollókőn tapasztaltak összességében 



megfelelnek a kistérségi trendeknek. 2010-ben a kistérség településeire 680-an vándoroltak 

oda, míg 735-en elhagyták a területet, ezzel is hozzájárulva a lakosságszám-csökkenéshez. 

(2.6. táblázat) 

 

Vizsgáljuk meg a shadow-hatást néhány gazdasági mutatón keresztül! 

 

2.7. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek regisztrált gazdasági szervezetei (2010) 

 

Regisztrált gazdasági szervezetek száma 1990-2010 
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2010 79 99 124 50 122 124 89 37 57 19 908 45 247 
Forrás: TeIR 

 

A regisztrált gazdasági szervezetek számát tekintetve Hollókő elmarad a kistérségi átlagtól. 

Vállalkozásinak száma nem teszi egyenrangú féllé a többi településsel szemben. (2.7. táblázat) 

 

Mivel Hollókő a Világörökség része, ezért elsősorban a turizmus és vendéglátásra fókuszálunk 

a gazdasági vizsgálatban. A település igazán csak a turizmus tekintetében tudja felvenni a 

versenyt. Az alábbiakban a kistérségbe érkező vendégek számának alakulását tekintjük át a 

magán- és kereskedelmi szálláshelyeken. (2.8. táblázat) 

 

2.8. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek magánszállásadása 2000- 2010 

 

Vendégek száma a magánszállásadásban 2000-

2010          
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2000 - 510 - - 7 - 33 65 - - - 23 - 

2010 - 827 - - 12 15 27 85 - 300 363 69 - 
Forrás: TeIR 

 

Hollókő kistérségi dominanciája mindkét szálláshelytípusnál jól megfigyelhető, de elsősorban 

a magánszálláshelyek között érezhető vezető szerepe. Ez annak is betudható, hogy míg 

Hollókőn 12 darab magánszállásadó-hely van, addig Szécsényben csak 7. Az elmúlt évtizedek 

jelentős fejlesztésekre utalnak a térségben. (2.8. táblázat, 2.9. táblázat) A szálláshely-

adatokkal összefüggésben alakul a vendégéjszakák száma is. (2.10. táblázat) 

 

Nógrád megyében 2010-ben összesen 97 ezer vendégéjszakát töltöttek. Ebből a Szécsényi 



kistérségre 25.883 éjszaka esett, ami jó aránynak mondható. Különösen, ha a kistérség 

lakosságszámára vetítjük mindezt.(A kistérség a 19.000 főt sem haladja meg.) Három 

településre összpontosul ez a magas érték: Hollókőre, Nógrádszakálra és 

Szécsényre.)(2.10.táblázat) 

 

2.9. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek kereskedelmi szállásadása 1990- 2010 

Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken  

1990- 2010 
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1990 - 3010 - - - - - - - - 498 - - 

2000 - 2595 - - - - - 576 - - 1053 - - 

2010 - 1368 - - - - - 593 - - 2129 - - 
Forrás:TeIR 

 

 

2.10. táblázat: A Szécsényi kistérség településeinek vendégéjszakái 1990- 2010 

 

Vendégéjszakák száma összesen 
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1990 - 12056 - - - - - - - - 1458 - - 

2000 - 15164 - - 462 - 218 5654 - - 10720 500 - 

2010 - 7223 - - 64 46 71 7044 - 1534 9677 224 - 
Forrás: TeIR 

 

A 2010-es kulturális rendezvénylátogatás számát tekintve Szécsény 66 838, míg Hollókő  

40 930 fő érdeklődőt vonzott. Ha ezt a számot összevetjük a vendégéjszakák számával, akkor 

jól látszik, hogy a kistérség sajnos nem tudja többnapos programokkal idecsábítani a turistákat, 

hiszen az idelátogatók töredék része marad éjszakára is. A múzeumba látogatók száma 2010-

ben Hollókőn 13758 fő, ami meghaladta a szécsényi 12 249 érdeklődőt. 

 

 

Vizsgáljuk meg a shadow-hatást néhány műszaki infrastruktúrán keresztül! 

 

A vezetékes gáz kiépítése a kistérség elmúlt évtizedeinek egyik leglátványosabb 

infrastrukturális fejlesztése volt. Hollókőn a térségi átlaghoz képest is igen magas e rendszer 

kiépítettsége. Hollókő 225 lakásának több mint háromnegyede gázzal fűthető lakás, ami 

magasan a kistérség többi települése elé helyezi a falut. (2.11. táblázat) 

 



A közcsatorna-hálózat kiépülése is rendszerváltás utáni történés, annak is inkább a második 

feléhez kapcsolható. Hollókő vezető helyen van a térségben, hiszen a térség faluállományában 

rendszerszerűen itt épült ki először ez az infrastruktúra. A közcsatorna-hálózat kiépítettsége 

ma már mindenhol 50 % feletti. Hollókő lakásainak majdnem 65%-a közcsatornára kapcsolt. 

(2.12. táblázat) A közüzemi vízellátás kiépülése a rendszerváltás előtti infrastruktúra-

fejlesztésekhez tartozik. (2.13. táblázat) 

 

2.11. táblázat: A gázzal fűtött lakások számának alakulása a Szécsényi kistérség 

településeiben 1990- 2010 

Gázzal fűtött lakások száma 1990- 2010 
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1990 - - - - - - - - - - - - - 

2000 86 142 230 123 321 254 77 89 82 363 1222 67 377 

2010 182 176 253 169 373 318 145 102 139 441 1607 111 463 

Gázfűtéses lakások 

aránya 2010 (%) 39,8 78,2 50,6 56,5 51,7 55,3 47,5 39,5 49,3 63,2 63,3 48,9 72,9 

forrás: TeIR 

 

2.12. táblázat: A közcsatornába bekapcsolt lakások számának alakulása a Szécsényi 

kistérség településeiben 1990- 2010 

Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2010 (db) 
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1990  26         1133   

2000  78         1489   

2010 250 146 355 220 470 313 242 155 208 518 2078 158 522 

Közcsatorna-  

hálózatba bekapcsolt 

lakások aránya (%)  
2010 54,7 64,9 71,0 73,6 65,1 54,4 79,3 60,1 73,8 74,2 81,8 69,6 82,2 

Forrás: TeIR 

 

 

A kistérség 13 településéből csak 2 településen épült ki a vezetékes ivóvízrendszer a 

rendszerváltás után. Hollókőn a térség faluállományához képest a vizsgált évek 

mindegyikében magasan jobb kiépítettséget találhatunk. A legjobb körképe a térségnek az 

ivóvízhálózat esetében tapasztalható: a háztartások átlagosan háromnegyedében elérhető a 

vezetékes ivóvíz. Hollókőn ez lényegében 100%-os kiépültségű. (19. táblázat) 

 

 



2.13. táblázat: A közüzemi ivóvíz-ellátásba bekapcsolt lakások számának alakulása a 

Szécsényi kistérség településeiben 1990- 2010 

 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2010 (db) 
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1990 128 179 264 - 110 - 58 45 82 84 2151 80 209 

2000 266 202 359 150 438 476 194 257 138 401 2527 113 431 

2010 355 218 404 191 527 463 237 202 199 526 2254 166 509 

Közüzemi 

ivóvízvezeték-hálózatba  

bekapcsolt lakások 
 aránya (%)  

2010 77,7 96,9 80,8 63,9 73,0 80,5 77,7 78,3 70,6 75,4 88,7 73,1 80,2 

Forrás: TeIR 

 

 

 Minden esetben olyan területi terméket célszerű kialakítani, amelynek adottságai a 

konkrét térben megvannak, és amelyre igény is mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy a számításba 

vehető lehetőségek közül szelektálni kell. Meg kell keresni a funkcionális kompetenciákat, 

azokat az elemeket, amelyek egységnyi idő alatt, egységnyi befektetéssel leginkább 

optimálisan megvalósítható területi terméket eredményeznek.  

 

3. feladat 

Gyűjtse össze, hogy Hollókőnek (és környezetének) milyen látnivalói, nevezetességei, 

azaz a területi termék kialakításához fontos adottságai vannak! 

 

4. feladat 

Vizsgálja meg, hogy az Ön által összegyűjtött látnivalók, nevezetességek mennyiben 

épülnek be Hollókő rendszeres évi programkínálatába (területi termékébe), illetve 

miként volnának beépíthetőek!  
 

Ugyan a területi termék nem túl rugalmas, ugyanakkor rendkívül innováció-orientált. Ez 

megmutatkozik a költségcsökkentéseket, a marketinget szolgáló eszközökben alkalmazott 

technológián épp úgy, mint a termék fogyasztóhoz való közelítésében.  

 

5. feladat:  

Vizsgálja meg az alábbi, a hollókői területi termékhez kapcsolódó innovációkat! Melyik 

milyen szempontból fontos a területi termék életében (költségcsökkentés, szolgáltatás-

bővülés, fogyasztói igény jobb kielégítése stb.)?  

 

 INTERREG- pályázati támogatásból a faluban kiépült egy virtuális idegenvezető 

rendszer. 

 Felújításra került a hollókői vár 

 Cél az egykori „mosótavak” rekonstrukciója, és a volt „Parasztfürdő” látogathatóvá 

tétele 

 A várban rendszeresen önálló programok vannak (várjátékok, táborok) 



  

6. feladat  

Gyűjtsön további innovációkat Hollókő (és térsége) területi termékéhez kapcsolódóan!  

 

7. feladat 

A területi termék kialakításával nem egyszerűen profitcélokat szolgálunk. 

Természetesen alapvetően meghatározza a gazdasági, gazdaságossági szempont a területi 

termék természetét és távlatait; ugyanakkor maga a területi termék közösségi érték, 

anyagiakban ki sem fejezhető tartalmakkal (Chesire- Gordon, 1996). 

 

Értelmezze Hollókő példáján, hogy az összetett területi termék miként generál közösségi 

értékeket is! (A kérdés megválaszolásához érdemes elolvasni az alábbi cikkrészletet is.) 

  

„…Hollókő továbbfejlesztése komplex látásmódot kíván. A tervezés- és fejlesztés 

folyamatában egymással összehangoltan egyidejűleg látszólag egymástól távol eső, 

különböző célokat kell szem előtt tartani. A faluért felelős jelenlegi Önkormányzat célja 

egyrészt, hogy mind több dolgozó, fiatal, családos lakó legyen Hollókőn, lehetőség szerint 

megoldva a helyben-foglalkoztatást, és minden lakó számára biztosítva az alapellátást. A 

falunak ezzel egyidejűleg, lehetőleg az előzőekkel összhangban egy olyan arányos turisztikai 

fejlesztést is meg kell valósítania, mely fejlesztések nem élik fel a falu táji, természeti, 

társadalmi környezetének értékeit. Lényeges tehát, hogy továbbőrződjenek a falu 

hagyományai, de az is fontos, hogy bővüljön a turisztikai kínálat…. 

 Ma egyszerre kell(ene) tudni jó választ adni a turizmus kihívásaira, és a falut sújtó 

demográfiai problémákra is. Egyik sem elhanyagolható. Ha a falu kiöregszik, megszűnik az 

az élő falu jelleg, mely Világörökség rangra emelte Hollókőt. Ha a falu veszít a turisztikai 

vonzerejéből, azzal a fiatalok helyben biztosítható megélhetése rendül meg. Az ördögi 

spirálban eltűnik a jövő… 

…Tudatos tervezésre van tehát szükség. Vannak előremutató változások. Nagy előrelépésnek 

tekinthető az a faluban meghonosodott gyakorlat, hogy az Önkormányzat számon tartja a 

fiataljait: kik, mikor, milyen képesítéssel végeznek. Ezeknek a fiataloknak végzettségüknek 

megfelelő munkát igyekeznek adni helyben. Azzal is a falubeli munkavállalók Hollókőn való 

megélhetését kívánják biztosítani, hogy az önkormányzat által fenntartott, az általa 

meghirdetett állások betöltésében a hollókőiek előnyt élveznek. (Így lett például hollókői 

vállalkozója a Várban levő kávézónak, az idősek otthonának konyhájából létrehozott 

étteremnek, és így lett a falunak idősek gondozását végző ápolója is.) Ha van munka, a 

fiatalok nem mennek el, sőt még az elszármazott fiatal hollókőiek hazatelepedésére is van 

már példa.
 3

  

….Hollókő turizmusában még jelentős kihasználatlan kapacitások vannak. Ha a turisztikai 

kínálat bővül, az egyfelől munkahelyeket teremthet a helyieknek, másfelől viszont a 

turistáknak hosszabb itt-tartózkodás esetén is programot biztosít. Alapvető probléma ugyanis, 

hogy a lehetőségekhez képest szerény a vendégéjszakák száma (a KSH statisztikák szerint 

évről évre 6600 körül alakul). Egy PHARE-pályázati dokumentum
4
 szerint az idelátogatók 

átlagos tartózkodási ideje mindössze 6 óra, ráadásul ez is szezonális. A turizmus fő szezonja 

húsvéttól nagyjából október közepéig tart (Kovács D.- Molnár M. 2000). A csupán néhány 

órás kirándulóturizmus átalakításához azonban nem csupán a turisztikai kínálat bővítése 

szükséges, hanem a megfelelő számú és minőségű vendégszállás-kapacitások kiépítése is. A 

település ezügyben is sokat tett az utóbbi években. PHARE-projekt-beruházásokban például 

                                                 
3
 Szabó Csaba polgármesterrel folytatott interjú alapján (2008. február) 

4
 PHARE 2002-2003. évi, Integrált helyi fejlesztési akciók című program/ Hollókő-Ófalu minőségi fejlesztése c. 

dokumentum  



a falu továbbnövelte a vendégszállások számát, és az elvégzett felújításokkal a minőséget is.” 

(Molnár, 2011. 264-291 pp.) 

 

 

A területi termék definiálása annak a művelete, amelynek során világossá tesszük, hogy az 

adottságok közül mi az, amit területi termékként csomagba rendezve eladható termékként 

felkínálunk. A területi termék kialakításakor valójában a marketing klasszikus módszertani 

„4P” elve mentén gondolkozunk. A 4P 4 angol szavak kezdőbetűiből adódik (Piskóti- Dankó 

– Schupler, 2002) :  

 product 

 price 

 place 

 production 

 

A „product” tulajdonképp a termék, illetve választékpolitika, ahol a marketing feladata a 

kínálandó termék kialakítása, tulajdonságainak igényekhez igazítása, a vevők elvárásainak 

beépítése a termék-fejlesztésbe. A területi terméket aszerint, hogy milyen szektorhoz 

kapcsolódik, a következőképp osztályozhatjuk:  

a. mezőgazdasági 

b. ipari 

c. tercier 

d. kvaterner 

e. ezek kombinációja 

Hollókő „productja” kevert tartalom. A rendkívül széles szolgáltatások mellett, jelen vannak a 

(kézmű)ipari termékek is. (Lásd a fenti elemzések) 

 

A „price” az árpolitika, ahol a marketing feladata kidolgozni a termék forgalomba 

kerülésének komplex feltételrendszerét a konkrét árak kidolgozásától kezdve a határidők, 

garanciális feltételek stb. kialakításáig. 

Hollókőn komolyabb tervezést és bevételt szolgáló árpolitikával a falu legnagyobb 

rendezvényén, a Hollókői Húsvéti Fesztiválon találkozunk. Ezen a több napos 

eseménysorozaton jóval nagyobb a kínálat az átlagosnál. Ezeken a napokon a faluba csak 

belépőjeggyel léphet a látogató. A programoknak tehát „ára” van. A húsvéti fesztiválon 

minden termékelem esetében, a palóclevestől a kézműves-műhelyekig jól megragadható, 

hogy kinek miben képez a tevékenység, a termék hasznot. Ugyanakkor a húsvéti körmenet, a 

kollektív imádság a haszonnak olyan formáját jeleníti meg, mely anyagiakban nem 

értelmezhető.  



 
Húsvéti Fesztivál: Körmenet Hollókőn (2008) fotó (szerző) 

 

A „place” azt az értékesítési csatornát jelenti, amelynek során a termék a kialakulási 

helyétől eljut a fogyasztóig. Ebben a közvetítő folyamatban különböző csatornák jelenhetnek 

meg (internet, kereskedelmi egységek stb.), különböző szereplőkkel (kereskedőkkel, 

kézművesekkel stb). A területi termék esetében beszélhetünk tértől nem függetleníthető 

étékesítéstől, amelynek során a termék csak a konkrét helyszínen érhető el. A hollókői 

példánál maradva ilyen a hollókői vár, a templom.  

 

 
A hollókői vár (2008) fotó: a szerző 

 

Természetesen vannak olyan termékelemek, melyek a tértől távol is „értékesíthetők”. 

Hollókő példájánál maradva ilyenek a palóc népénekek, a palóc ételek, a népviselet stb.  

 



 
Palóc népviselet (2008: Húsvéti Fesztivál)   fotó: a szerző 

 

A „promotion” a piaci ösztönzést jelenti, melynek során befolyásoljuk a piaci 

szereplőket, elsősorban a potenciális vevőket a sikeres „üzlet”, a termék fogyasztóra találása 

érdekében. Ez megjelenhet például egy rendezvény népszerűsítő reklámjában, a jeggyel 

látogatható események, rendezvények elővásárlási kedvezményeiben stb.  

Piaci ösztönzésnek tekinthető Hollókő esetében az olcsóbb elővételi jegyek biztosítása 

a Hollókői Húsvéti Fesztiválra.  

 

8. feladat 

Tanulmányozza az alábbi, Kalocsáról szóló gondolatokat! Foglalja össze, hogy a 

fűszerpaprika-termesztés hagyománya milyen innovációkat indított el, hogyan bővült a 

területi termék-kínálat! 

  

A fűszer- és gyógynövényként terjedő paprikára az első írásos utalás, hogy az 1703. évi 

összeírás csanádi jobbágylajstromában szerepel a Paprika családnév. A paprika 1748-tól az 

érseki uradalom számadásaiban is szerepel. A város határában csak a XIX. század végén 

kezdték el nagyobb arányú termesztését. 

Volt idő, amikor a kalocsai védett paprikavidék 32 falu határára terjedt ki. Kezdetben a dunai 

vízimalmok őrölték az itt termett paprikát, 1820-ban épült Bátyán az első szárazföldi malom, 

de a feldolgozás háziipari jellege mégis sokáig fennmaradt. 

A Paprika Múzeum mutatja be a vidék jellegzetes fűszernövényének történetét, termesztését. 

A ház padlásterében berendezett kiállítás ismerteti a magyar fűszerpaprika-termesztés 

történetét, valamint bemutatja a munkafolyamatok során használt legfontosabb eszközöket. 

A látogatás élményét fokozza a gerendákra akasztott több ezer paprika fűzér látványa és 

illata. A táj világhíres termékének a szüretéhez kapcsolódó Paprika-napok keretében többek 

között tudományos tanácskozást, képzőművészeti kiállítást is rendeznek. 

 

Az 1930-as évektől kiszínesedő kalocsai népművészetben jelent meg először a paprika. A 

paprikamotívum nemcsak a hímzésekben, hanem a bútorfestésen és a Kalocsai Porcelánfestő 

Kft. motívumai között is megtalálható. Az 1930-as években kiszínesedő hímzések színei 

között jelent meg először a fűszerpaprikáról elnevezett vörös, a paprikapiros. A későn 

megjelenő szín jelentőségét és különleges helyzetét mutatja, hogy a cifrapamukos hímzés 



legjelentősebb, egyetlen vörös színe lett, ami nem lehet véletlen. A cifrapamukos hímzés 

kialakulásának az időszakában már több évtizede Kalocsa volt a paprikakereskedelem 

központja 

 

A fűszerpaprika és az ember kapcsolata megihlette a helyi képzőművészetek is. A kalocsai 

művészek alkotásaiban a paprika kultúrtörténeti elemként ábrázolódik, egyeseknél azonban 

megjelenik a hagyományok ápolása mellett a modernség és az újszerűség. A fűszerpaprika 

varázslatos világa alkotásra késztette a kortárs művészeket: Vinczellér Imre festőművészt, 

Kiss István grafikust, Rideg Márta festőt, Árvai Ferenc szobrászt, Farkas Tibor szobrász, 

Kovács László fazekast, korábban Gubányi Imréné naívfestőt. (Romsics, 2001.) 

 

9. feladat 

Keressen rá a Duna Menti Folklórfesztivál (Kalocsa) rendezvényére! Értelmezze a 4 „P” 

elvét! 

Segítségül: www.dunamentifolklorfesztival.hu 

 

10. feladat 

Ismertesse Bükfürdő és környékének komplex területi termékének elemeit! Munkájához  

az alábbi internetes oldalakat ajánlom figyelmébe:  

 

http://csepregikisterseg.hu/?menu=kisterseg 

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCk  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csepregi_kist%C3%A9rs%C3%A9g#T.C3.B6rt.C3.A9nete  

http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html  

http://www.kristalytorony.hu/hu/szponzoracio.html  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=7&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500 

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=telepules&kistersegID=17&ID=8  

http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-

megrendelheto.html 

http://www.visitbuk.hu/info/egyesulet/sajtomegjelenesek.html  

http://www.visitbuk.hu/info/latnivalok/felnott-es-mozgasserult-jatszoter-bukfurdon.html 

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/egyeb/  

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/kerekparkolcsonzes/  

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/study-tour-bukfurdore/ 

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/turizmus/repcevolgye-vadasztarsasag-csepreg.html  

http://www.visitbuk.hu/kiadvanyok/  

https://www.facebook.com/buk.bukfurdo  

www.buk.hu 

www.visitbuk.hu 

www.bukfurdo.hu 

http://www.greenfieldhotel.net/  

 

http://www.dunamentifolklorfesztival.hu/
http://csepregikisterseg.hu/?menu=kisterseg
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csepregi_kist%C3%A9rs%C3%A9g#T.C3.B6rt.C3.A9nete
http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html
http://www.kristalytorony.hu/hu/szponzoracio.html
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=7&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=telepules&kistersegID=17&ID=8
http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-megrendelheto.html
http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-megrendelheto.html
http://www.visitbuk.hu/info/egyesulet/sajtomegjelenesek.html
http://www.visitbuk.hu/info/latnivalok/felnott-es-mozgasserult-jatszoter-bukfurdon.html
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/egyeb/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/kerekparkolcsonzes/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/study-tour-bukfurdore/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/turizmus/repcevolgye-vadasztarsasag-csepreg.html
http://www.visitbuk.hu/kiadvanyok/
https://www.facebook.com/buk.bukfurdo
http://www.buk.hu/
http://www.visitbuk.hu/
http://www.bukfurdo.hu/
http://www.greenfieldhotel.net/


11. feladat 

Az alábbi esettanulmány egy hazai falut, Mátraszentistvánt mutatja be. Az ajánlott 

források figyelembevételével készítsen el a falu számára egy komplex területi terméket! 

 

Mátraszentistván 

 

A Mátra hegység felső részén fekszik, Magyarország legmagasabb települése (750-835m). 

Közigazgatásilag a gyöngyösi kistérséghez tartozik, Mátraszentimre része. Mátraszentistván 

1944-ben jött létre és 1948-ban nyerte el mai határai. Valójában a település 6 kisebb elszórt 

lakott területből áll. Ezek, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Bagolyirtás, 

Fallóskút, Galyatető. 

  

A Felső-Mátra sokáig viszonylag ismeretlen volt az emberek körében, először az 1900-as 

évek elején megjelent „Mátrai és gyöngyösi kalauz” említi részletesen. Az 1930-as években 

egy sor szállodát építettek a Mátrában amely hamar kedvelt üdülőhellyé vált különleges 

klímája miatt, ekkor épült a kékestetői szanatórium, a Nagyszálló, a Három falu temploma és 

a galyatetői templom is.  

 

Az 1960-as évekre tehető a turizmus fellendülése, noha a Mátrában nagyobb szállodák is 

épültek, ezen a környéken inkább a kisebb panziók és vendégszállások domináltak, valamint 

az egyes magánházak adtak ki szobákat az ide látogatók számára. A szocialista érából 

fennmaradt üdülőházak egy része a mai napig üzemel. Jellemző tehát a hegyvidéki 

(síterepekre jellemző) szálláskínálat.  

 

Nevezetességei: 

Szlovák tájház 

Római katolikus templom 

Három falu temploma 

Szentkút 

Fallóskút 

Ágasvár – a Mátra nyugati részén elhelyezkedő meredek hegycsúcs Pásztó mellett. Az 

amatőr csillagászok egyik kedvelt helye. 

Sípark – Kialakítása 2002-ben kezdődött, jelentős fejlesztések történnek majd minden évben. 

Kedvelt kiránduló hely az év minden szakaszában a panorámának köszönhetően. 

Mátraszentimre és Bagolyirtás látképe mellett tiszta időben a Tátra csúcsai is jól látszanak. 

Érdekesség, hogy maga a Sípark viszont Mátraszentistvánból, a Virág utca végéből nyújt 

szép látványt, háttérben a Három falu templomával. 

 

Ajánlott források:  

Bikemag.hu 

Budapest Fridge sajtóanyagok 

Offline Sport Games sajtóanyagok 

Google Images 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1traszentimre 

http://maps.google.com 

http://www.facebook.com/matraszentistvan 

http://www.fridge.hu 

http://www.jagerhotel.hu/hu/matraszentistvan 

http://www.matrainfo.hu/telep_mszistvan.php 

http://www.msbsz.hu/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1traszentimre
http://maps.google.com/
http://www.jagerhotel.hu/hu/matraszentistvan
http://www.matrainfo.hu/telep_mszistvan.php
http://www.msbsz.hu/


http://www.offlinesportgames.hu 

http://www.sipark.hu 

http://www.youtube.com/user/TheSipark 

http://www.world-snowboard-day.com/ 

 

 

2.1. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben az olvasó példákkal is illusztrálva megismerhette a területi termék 

alapvető tulajdonságait. A példákon keresztül az olvasó a területi termék kialakítását a 

gyakorlatban is megfigyelhette. Külön is vizsgáltuk esettanulmányokon a 4P elvének 

működését. A fejezetben tanultakkal a cél az, hogy az olvasó képessé váljon értelmezni a 

különböző területi léptékekben, különböző módon felépített területi termékek struktúráját.  

http://www.offlinesportgames.hu/
http://www.sipark.hu/
http://www.world-snowboard-day.com/


3. Az adat- és információbázisok kialakítása/ A feldolgozás módszertani 

kérdései 

 

 

A területi termék kialakításához, a hosszú távú stratégiák megfogalmazásához 

megfelelő mennyiségű és minőségű ismeretek, adatok összegyűjtésére van szükség. Az 

alábbiakban röviden áttekintjük, hogy milyen fontosabb módszerek állnak rendelkezésre a 

helyzetfeltáráshoz.   Mivel e fejezet olyan új ismereteket tartalmaz, melyről az elméleti  

jegyzet (Nagyné Molnár (2012): Terület-térségmarketing) nem szól, ezért ennek a fejezetnek 

a végén, a szokásostól eltérően az elméleti jegyzet struktúráját követve tényismeret-elmélyítő 

kérdéseket (ellenőrző kérdések) is talál az olvasó.  

 

3.1. A dokumentumelemzés 

 

A dokumentumelemzés lényege az írott, vagy vizuális formában megjelent emberi 

közlések tanulmányozása az adott térről, az általunk kivitelezni kívánt „termékről”. A 

település-és térségmarketing esetében ezek részben térségfejlesztési koncepciók, programok, 

különböző térséget bemutató kiadványok, könyvek, térképek, egyéb szakmai anyagok, 

brosúrák, számlák, web-felületek stb. elemzését jelenti. A feldolgozásnak két iránya van. Az 

első esetben előre definiált kulcsszavak, kifejezések, megállapítások, vélemények 

összegyűjtése a cél. A második esetben összefüggéseket keresünk az egyes dokumentumok 

tartalmában. (Rechnitzer- Lados, 2004). 

 

A módszer előnye:  

 alacsony a költsége 

 gyors segítség egy jelenség, probléma megértéséhez, megismeréséhez 

 alkalmas hosszú távú áttekintésre 

 

A módszer hátránya:  

 mivel rögzített (írott, képi) anyagokról van szó, ezért behatárolják a megismerést. A 

menet közben kialakult kérdésekre válaszok nem találhatóak.  

 a vizsgálatot behatárolja a rendelkezésre álló dokumentumok száma és minősége.  

 az eredmény nagyban függ az elemzést végző személy szakmai felkészültségétől  

 

Mintapélda:  

Kulcsfogalmak, információk gyűjtése Baksról  

 

Felhasznált dokumentumok:  

 Helytörténeti könyvek 

 KSH-adatok 

 

Baks Csongrád megyében, Szegedtől 35 km-re északra helyezkedik el a Pusztaszeri 

Tájvédelmi Körzetben. A települést északon Csanytelek, délen Ópusztaszer, nyugaton 

Pusztaszer, keleten Mindszent, valamint 10 km hosszúságban a Tisza folyó határolja. A 

község másik vize a Dong-ér: „...Ma ezt a nevet csak a Tömörkénytől délre húzódó régi vízér 

viseli a Nagykanális mentén. Egyik ága messze délre elhúzódik a Dongér-tóig. Régen nagy 

jelentőségű vízér volt, Újmajortól keletre a Tiszáig elnyúlt, és belőle ásták ki a mai 



Nagykanálist....” (Inczefire (1958) hivatkozik Fátyolné Ménes (2011)) 

  

A falu Baks néven 1947-ben alakult meg. A dűlő helyén egykor bizonyosan falu volt, amely 

a tatárjárás idején pusztult el. A földrajzi név eredetére vonatkozóan több elmélet is van. 

Némi alapot nyújt a megfejtésben például a hasonló hangzású Paks név. „ A Paks név a XV. 

század első feléből Pakos, Pakus alakokban ismeretes. Ennek -i képzős, pakosi származéka 

rövidült meg a kétnyíltszótagos tendencia következtében paksi-vá, ebből keletkezett elvonás 

útján a földrajzi név mai Paks alakja, s így képzelhető el a Baks földrajzi név fejlődése is. 

(Inczefire (1958) hivatkozik Fátyolné Ménes (2011)) 

 Egy másik elgondolás szerint a község neve a Bakos személynévből ered, amely gyakori a 

vidéken, s már az 1522. évi tizedlajstromban is előfordul Gerardus Bakos alakban. Ennek -i 

képzős, bakosi alakja rövidült meg baksi-ra, ebből meg elvonás útján lett a Baks földrajzi 

név.” (Inczefire (1958) hivatkozik Fátyolné Ménes (2011)) 

  “...Szóba jöhet azonban a Baksa személynévből való származtatás is. Ez a név ismert a XIII. 

század elejétől, s ez, a fentebb említett 1522. évi tizedlajstromban Baksi is lehetett, ebből 

pedig elvonás útján a Baks név keletkezhetett a Paks mintájára.” (Inczefire (1958) 

hivatkozik Fátyolné Ménes (2011)) 

   

A község területe régóta lakott terület. Már az őskorban is emberi település helyéül szolgált. 

A 3400 éves arany ékszerek, melyek bizonyítják ezt a tényt, 1960-ban szántás közben 

véletlenül kerültek elő. A honfoglaló magyarok ezen a vidéken tartották első 

országgyűlésüket a szomszédos Sövényháza területén, mai nevén Ópusztaszeren. Anonymus 

leírása szerint a honfoglaló magyarok a Körtvélytóhoz (Curtueltou) értek és a Gyümölcsény 

nevű erdőnél 34 napot eltöltve Árpád és nemesei gyűlést tartottak, ahol megállapították az 

ország törvényeit; szerét ejtették az ország dolgainak, és a helyet Szer-nek nevezték. 

Honfoglaláskor Ond vezér és fia Ete vezér telepedett meg itt, akitől a Bor-Kalán nemzetség 

származik. A Bor-kalán nemzetség később itt építette fel monostorát, mely a jelentős 

egyházak közé tartozott, ami abból is kitűnt, hogy sórészesedését a király 1000 kősóban 

állapította meg. Bizonyos, hogy Árpád népe az országgyűlés idején és az utána következő 

években lakta a község mai területét is. Századokon át palánkkal és sövénnyel védett vár állt 

a mai Baksipart helyén. 1318-ban ez volt Károly Róbert király tartózkodási helye. A terület 

hosszú ideig volt királyi birtok. 1621-től Bethlen Gábor Kornis Zsigmondnak adományozta a 

törökök által elpusztított területet. „Új” házak a jelenlegi területen csak az 1800-as évek 

elején épültek. Ezek a szomszédos Mindszent és Tömörkény községek külső birtokai voltak. 

Ebben az időben a terület nagy részét szőlővel és gyümölcsössel telepítették be. Innen kapta 

nevét a későbbi falu is “Baksiszőlő” néven. (Juhászra (1989) hivatkozik Fátyolné Ménes  

(2011)) 

 

1892-ben a falu jelenlegi területét közigazgatásilag Sövényháza községhez csatolták. A 

terület ekkor már őrgróf Pallavicini hitbizománya volt. A 96000 kh területű birtokból 40000 

kh Sövényháza községhez tartozott. A család tulajdonát képezte az úgynevezett Mindszent-

Ányási uradalom legnagyobb része is. (Juhászra (1989) hivatkozik Fátyolné Ménes  (2011)) 

  

A Pallavicini birtokba kerülés történetéről annyit bizonyosan tudni, hogy 1728-ban ez a 

terület még a gróf Erdődy család birtoka volt. Az 1760-as évekre azonban annyira 

eladósodtak, hogy a birtokot el kellett zálogosítani és így egy itáliai bankház, a “Genovai 

Társaság” tulajdonába került. Amikor Napóleon elfoglalta Észak-Itáliát, a genovai bankház 

beleegyezett, hogy az Erdődy család 1803-ban eladja a Mindszent-Algyői uradalmat a 

bankház egyik tagjának, őrgróf Pallavicini János Károly özvegyének, Zichy Leopoldinának 

és fiának, őrgróf Pallavicini Edvárdnak. A megvásárolt területen az özvegy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anonymus
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_fejedelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ond_vez%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ete_vez%C3%A9r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bor-Kal%C3%A1n_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1318
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly


dohánytermesztésbe kezdett, dohánykertészeket telepítve a birtokra. 1767-68-ban 30 kertészt 

írtak itt össze lakóházzal és gazdasági épületekkel. 1828-ban már 55 lakóház és 452 fő élt itt. 

(Juhászra (1989) hivatkozik Fátyolné Ménes  (2011)) 

  

1853-ban az uradalom a faluvá fejlődött dohánykertészetet fölszámolta. A felszámolt 

kertésztelep helyén jött létre a Baksimajor épületegyüttese. Mind többen építkeztek. 1910-

ben az akkor Baksiszőlőnek nevezett területen 936, 1930-ban már 947 ember élt. Az 1920-as 

években a Baksiszőlő a Pallavicini uradalom új központjának választott Sövényháza 

legnépesebb külterületi lakott helye volt: hét-nyolc utcás, szalagtelkes, fűrészfogas beépítésű 

kisközség. 1920-ban az uradalom a kisközség szomszédságában 500 négyszögöles 

házhelyeket parcellázott ki a túlnépesedett szegénység számára. Így jött létre a Mária-telep, 

melynek lakossága 1930-ra elérte az 597 főt. (Juhászra (1989) hivatkozik Fátyolné Ménes  

(2011)) 

  
Baks születése szorosan összekapcsolódik a baloldali politikai mozgalmakkal. 1945 

februárjában a Földosztó Bizottság felosztotta a Pallavicini birtokot felosztása. Az uradalom 

területéből a 2142 lélekszámú Baks község 7500 kh-t kapott. 1947. augusztus 1-én Baks 

község önálló községgé alakult (Juhászra (1989) hivatkozik Fátyolné Ménes  (2011)) 

  

Baksot jelenleg közelítőleg 2000 fő lakja. A fénykorához képest kb. 600 fővel kevesebben. 

Baks statisztikai értelemben egy másik térségnek is tagja: a Kisteleki kistérségnek. Baks és 

másik 12 önkormányzat a közös tervezés és fejlesztés céljával létrehozták a “Pusztaszeri 

Tájvédelmi Körzetért Önkormányzati Területfejlesztési Egyesület”-et (Fátyolné Ménes  

2011). 

 

 

Mintapélda:  

Dokumentum-elemzés annak megállapítására, hogy Baks máriatelepi részének 

periférikussága összefügg a sajátos térbeli elhelyezkedésével.  

Felhasznált dokumentum:  

 légifotó 

 

A légifotón (3.1. ábra) önmagában is látható, hogy a máriatelepi falurész fizikailag is 

elkülönül a falu többi részétől. Ez a tény önmagában is hátrányt hordoz. A légifotó 

magyarázatot is ad a különállóságra: a Majort Máriatelep felől övező végénél egy lapos, 

víznyomásos hely található: lakáscélra, művelésre tehát teljességgel alkalmatlan. Ez a 

természetföldrajzi determináció önmagában is magyarázat a máriatelepi falurész 

különállására.  

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda 

Dokumentum-elemzés annak megállapítására, hogy Baks máriatelepi részének 

társadalmi leszakadása tükröződik a helyi ellátórendszereken.   

 

Felhasznált dokumentum:  

 térkép 

 adatok a helyi ellátórendszerek térbeli helyzetéről 

 

A 3.2. ábra mutatja, hogy Máriatelepen lényegében egyetlen kis családi vállalkozásban 

működtetett vegyesbolt van. Minden fontosabb lakossági ellátás a falu Szőlőnek, illetve 

Majornak nevezett részén található. Máriatelepen egyetlen speciális lakosság-ellátó 

intézmény van, az itt élő nagy arányú cigány kisebbség integrációját segítő ú.n. Settlement-

ház. Ez viszont önmagában is utal a hátrányos társadalmi viszonyokra.  

 

1. feladat 

Tanulmányozza a Baksról készült cikkgyűjteményt, és gyűjtse össze, hogy az egyes 

ismeretanyagok mögött milyen dokumentumok találhatóak!  

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/datadir/content/file/publik%C3%A1ci%C3%B3k/acta5_baks.pdf 

Színmagyarázat:  

Sárga: Major 

Kék: Szőlő 

Lila: Máriatelep 

3.1. ábra: Baks felülről  

légifotón 

 

Jelmagyarázat:  

Szürke kör: bolt 

Szürke téglalap: a település központja, hivatalokkal,  

intézményekkel 
3.2. ábra: A főbb boltok és szolgáltatások  

elhelyezkedése Baks egyes részein 
Forrás: Google Maps alapján szerkesztette Murinkó 

2011 53.p. 

 



3.2. A személyes megfigyelés 

 

 

A személyes megfigyelésen alapuló vizsgálati technika az érintett szereplők, 

intézmények, folyamatok mechanizmusainak megfigyelésén alapszik. Akkor van rá szükség, 

ha információ-hiány van, vagy ellentmondásosak az információk. Két formája van. A 

részvétel nélküli megfigyelés lényege, hogy a megfigyeltek nem is tudnak a megfigyelésről. 

A részvevő-megfigyelés lényege, hogy a megfigyelt helyszín, intézmény együttműködik a 

megfigyelővel. Minden megfigyelt részletnek jelentősége lehet. Az információgyűjtés során 

ügyelni kell a megfigyeltek jogaira, a véleményeket bizalmasan kell (név nélkül) kezelni. 

(Rechnitzer- Lados, 2004) 

 

A módszer előnyei: 

 mélyreható, közvetlen tapasztalatot tesz lehetővé 

 segít feltárni rejtett mechanizmusokat 

 nem túl költségigényes 

 

A módszer hátrányai:  

 a megfigyelés eseti, éppen ezért nehezen általánosítható 

 spontán információkon alapszik, éppen ezért az eredmény függ a megfigyelő 

adottságaitól, és gyakran a szerencsétől is  

 a megfigyelés során nem könnyű megtartani a megfigyelőnek a külső objektivitást 

 

Mintapélda 

Információgyűjtés személyes megfigyeléssel Bakson a helyi kereskedelemről 

 

 

A település ellátási rendszerét vizsgálva az tapasztalható, hogy főként az alapvető 

élelmiszerek és napi fogyasztási cikkek jelennek meg a boltok választékában. Az 

áruellátottságot tekintve ezekben a boltokban főleg a pékáruk (kenyér, zsemle, kifli), az 

előcsomagolt felvágottak (szalámi, vákuum csomagolt húskészítmények) és a kimérős 

húskészítmények (szalonna, párizsi) a legelterjedtebbek. A vásárlók között az alacsony 

minőségű és alacsony árfekvésű termékek a preferáltak. Feltűnően nagy választékban 

kapható a dohányáru, valamint sokféle alacsony minőségű szeszes ital is megtalálható a 

polcokon. Természetesen a COOP és Reál választéka jóval nagyobb, mint a családi 

vállalkozásoké (Murinkó, 2011). 

  

A Piac is a központban található tágas szabad ingatlanon. Áltálban 6-8 árusból áll, melyek 

főként a helyben hiányzó árucikkek árusításával foglalkoznak. A piacon a helyi zöldség- 

gyümölcsön kívül 1-2 műszaki cikkel, 1-2 ruházati árucikkel foglakozó (gyakorta használt 

holmikkal kereskedő) árus kínálja az áruját. Az itteni eladók az anyagi ráfordítás/bevétel 

arányra hivatkozva, gyakorta mondták, hogy nem nagyon profitáló számukra a baksi piac, 

sokkal jobbak a lehetőségeik a közeli városi piacokon. Ugyanakkor nem tehetik meg, hogy 

kihagyják a kisebb jövedelemszerzési lehetőségeket, ezért jelennek meg újra meg újra itt is 

(Murinkó, 2011). 

 

2. feladat 

Foglalja össze, hogy a fentebbi interjúalanyok baksi viszonyokat leíró megszólalásai 

milyen képet festenek a helyi gazdaságról?  



3.3.A személyes interjú 

 

Amikor a dokumentumok tanulmányozása és a személyes megfigyeléssel már kellő 

rálátásunk van a helyre, a helyi problémákra, lehetőségekre, de bizonyos számunkra fontos 

kérdésekre a dokumentumokból nem sikerült választ kapni; ugyanakkor világosan tudható 

azon személyek köre, akik a kérdést meg tudják válaszolni, érdemes őket célzott kérdésekkel 

felkeresni. A személyes interjúval a cél az, hogy „puha” információk és vélemények 

összegyűjtésével egy átfogóbb, mélyebb ismeretre tegyünk szert. Az interjúk előtt célszerű 

tájékozódni a megkérdezett személyről, az általa képviselt intézményről, szervezetről, illetve 

a beszélgetés tárgyát képező témáról. A módszer alkalmazásával nyerhető adatokat a 

beszélgetések során elhangzott vélemények halmaza jelenti. Ebben az esetben is fontos a 

dokumentálás, és az, hogy a feldolgozás során ne torzuljanak az elhangzott kifejezések, 

fogalmak, és hitelesek legyenek a megállapítások is. Különösen nagy gondot kell fordítani 

arra a kontextusra, amelyben a beszélgetés végbemegy (Rechnitzer- Lados, 2004). 

 

A módszer előnye:  

 sok olyan információ is megtudható általa, ami nincs dokumentálva, de fontos 

 segítségével az értékelési folyamatban egyszerre lehet megragadni a szereplők 

viselkedését, attitűdjét, hozzáállását és a konkrét tényeket  

 jó módszer az eredményesség mérésére is 

 nem túl költséges 

 

A módszer hátránya:  

 nem alkalmas egymástól független megfigyelések összehasonlítására 

 nem számszerűsíthető, tehát nem objektivizálható 

 az interjúalanyok (és az interjút végző személy) személyisége, tudása, kommunikációs 

készsége alapvetően befolyásolja a vizsgálat eredményét 

 

Mintapélda 

Baks kereskedelmi ellátásának jellegzetességei a statisztikákon túl (a helyi 

kereskedőkkel folytatott interjúk tanulsága) 

 

A településen 2011 júniusában összesen 7 vegyesbolt működött. Az interjúkból kiderült, 

hogy a családi vállalkozásban működő bolt-tulajdonosok főként a rendszerváltás utáni 

években a helyi munkahelyek megszűnésével összefüggően indították a vállalkozásukat. 

Nem valódi üzleti tervekkel a hátuk mögött, hanem megélhetési kényszerből. A legtöbb bolt 

ellátó szerepe Bakson a lakókörnyezetére terjed ki: a vevőik túlnyomó hányada a környező 

utcákból való, azaz néhány száz méteres vonzáskörzettel rendelkeznek. Vevőkörük 

törzsvásárlókból áll. Általában a napi fogyasztási cikkekkel, esetlegesen az egyéb rendelt 

árucikkekkel kereskednek. Átlagosan egy bolt kb. 100-150 méteres zónában alakítja ki 

törzsvásárlói körét. Ez alól kivétel a REAL és a COOP, amik a település nagy részét 

magukhoz vonzzák. (Murinkó, 2011) (3.1 táblázat) 

 

Különösen a kisebb vegyesboltok eladói általában szoros kapcsolatot tartanak fenn a 

vásárlókkal. Egy sajátos bizalmi kapcsolat épül ki eladó és vevő között, ami esetenként 

például a hitelezés működésében is megjelenik. Ez utóbbira – vélhetően az alacsony 

jövedelmek miatt – a lakosok egy részének nagy szüksége van. (Murinkó, 2011) 

 

 

 



3.1 táblázat: A vegyesboltok osztályozása Bakson 

Bolt Törzsvásárlói 

kör 

Minősége Árfekvése 

COOP Van magas- közép-alacsony közép 

REÁL Van közép – alacsony közép 

Mária Vegyes Van Alacsony alacsony 

Molnár Béla Van Alacsony alacsony 

Kun János Van Alacsony alacsony 

Szivacs ABC Van Alacsony alacsony 

Máriatelep Van Alacsony alacsony 
Forrás: a terepbejárás során készítette Murinkó, 2011. 56.o.  

  

 

3.feladat 

Magyarázza meg, hogy miért nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az 

interjúkból, önmagában az interjúk során nyert információkból!  

 

3.4. Az esettanulmány 

 

Az esettanulmány egy olyan felmérési eszköz, amely a vizsgált terület egy speciális 

esetének részletes elemzése, a témához kapcsolódó összes rendelkezésre álló adat, információ 

összegyűjtése alapján. Az esettanulmány a lehető legteljesebb és legsokoldalúbb 

adatgazdagságot kell, hogy mutassa. Az adatokat pontosan kell dokumentálni. Az 

esettanulmány fő célja, hogy egy adott helyzetről a lehető legteljesebb képet adja. Az 

esettanulmány egyszerre leíró és feltáró jellegű, kritikai észrevételeket hordozhat és 

értékelhet. Felhasznál számszerűsíthető információkat és ú.n. „puha” adatokat is. Általában 

ezen módszerrel az ok-okozati összefüggések keresése a legfőbb célunk.  

 

A módszer előnye:  

 konkrét példán keresztül egy konkrét folyamat, rendszer működését, annak 

komplexitását képes bemutatni. 

 hitelesíti az egész projekttel, stratégiával kapcsolatos álláspontokat 

  alkalmas a nem várt eredmények kiszűrésére és megértésére  

 

A módszer hátránya: 

 

 az esetkiválasztás előre behatárolja az eredményességet.  

 ha a kiválasztott eset, példa nem adaptív a helyi viszonyokra, akkor a módszer 

eredménytelen 

 általában összetett okság értelmezésére az esettanulmány nem alkalmas 

 

Mintapélda 

Settlement ház Bakson a kérdőívek tükrében 

 

 

A Kisteleki kistérségben Bakson található a legnagyobb, térben tömbösen együtt élő cigány-

szegregátum. Helye a Máriatelep. Az integrációs folyamatok elősegítése érdekében pályázott 

és nyert a kistérség egy ú.n. Settlement-ház proramot.  



 

A Settlement házak gondolata Angliából ered. Magyarországon egyelőre csak néhány példát 

találhatunk erre pl. Debrecenben és Ramocsaházán. A „Settlement- programok” kiemelt 

célja, hogy olyan közösségházként funkcionáljon, ahol a rosszul vagy egyáltalán nem 

szocializált kisebbséget az öngondoskodásra nevelje, motiválja, valamint a célcsoport 

társadalmi integrációját elősegítse. Ezen célok elérésére a korcsoportokhoz igazodó 

foglalkozásokat, táborokat, tanfolyamokat szerveznek (pl. főzőtanfolyam), illetve a 

korunkban elengedhetetlen szolgáltatásokhoz való hozzáférését biztosítja (pl. internet 

hozzáférés, könyvtárhasználati lehetőség) (Lankó, 2011). 

 

4. feladat 

Fogalmazza meg, hogy a baksi esettanulmány miként mutatja be az esettanulmány 

készítésének előnyét és hátrányát! 

 

5. feladat 

Tanulmányozza a Baksról készült cikkgyűjteményt! Gyűjtse össze, hogy milyen 

ismeretek, felvetések milyen esettanulmányok készítése lehet indokolt! 

 http://www.rgvi.gtk.szie.hu/datadir/content/file/publik%C3%A1ci%C3%B3k/acta5_baks.pdf 

 

 

3.5. A kérdőíves felmérés 

 

Akkor célszerű használni, ha körülhatárolható ismereteink vannak a vizsgálni kívánt 

problémakör természetéről. A kérdőíves felmérést éppen ezért mindig megelőzi egy forrás- és 

adatgyűjtés. Célunk vele az, hogy az olvasott dokumentumokban, tanulmányozott adatok 

során felmerült, meg nem válaszolt kérdések tisztázódjanak. A felmérés során egy nagyszámú 

sokaság teljes körű, vagy bizonyos reprezentativitási kritériumok szerint kialakított mintán 

alapuló válaszgyűjtése történik meg egy adott kérdéskörben, amelynek eredményeként 

statisztikailag elemezhető adatokat kapunk a vizsgált sokaság vagy a minta válaszai alapján. 

A módszer leíró, és oksági összefüggések megragadására is alkalmas.  

Több technikai lehetősége is van a lekérdezésnek (postai, telefonos, e-mailes, 

személyes) attól függően, hogy milyen témában, mekkora tömeget, mekkora vizsgálati 

költséggel akarunk megismerni. Kétféle kérdéstípusban szerkeszthető a kérdőív. Zárt 

kérdésekről akkor beszélünk, ha csak választani kell a felkínált lehetőségek közül. A nyílt 

kérdésekben a válaszadó a saját gondolatait (is) megfogalmazhatja. A kérdőíves felmérés előtt 

érdemes egy próbafelmérést végezni a hibák kiküszöbölésére. A kérdőíves eredményeket 

adatbázis-kezelő programokkal lehet feldolgozni (Babbie, 1999). 

 

A módszer előnyei: 

 ha jó a mintavétel, akkor a számszerű adatok általánosíthatóak 

 alkalmas mennyiségi és minőségi adatgyűjtésre is 

 lehetőséget nyújt időbeli vizsgálatokra 

 

A módszer hátrányai:  

 jelentős lehet a költség és időigénye 

 csak korrekt mintavételi eljárás esetén van valós eredmény 

 a kérdés feltételének módján, a kérdőív követhetőségén sok múlik  

 szakmai felkészültséget igényel 

 



Mintapélda 

A baksi kérdőíves felmérés eredménye a Settlement házra vonatkozóan 

 

 

2011 júniusában Bakson végzett felmérés során 155 értékelhető kérdőív gyűlt össze. A 

felmérésnél az az elv érvényesült, hogy mindhárom településrészről (Máriatelep, Szőlő, 

Major) lakottság-arányosan legyen kitöltött kérdőív, háztartásonként egy. Ez durván a 

háztartások harmadának föltérképezését jelentette. Az itt elemzendő kérdés zárt kérdés volt. A 

település lakói értékelték (osztályozták) a településüket a megadott szempont szerint. Az 

elemzést a falu egészére, és a három településrészre külön-külön is elvégeztük.  (Molnár, 

2011). 

 

A Settlement házról alkotott vélemény
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3.3. ábra: A megkérdezettek véleménye a máriatelepi Settlement házról 

Forrás: a kérdőíves felmérés adataiból saját szerkesztés, 2011  

 (Jelmagyarázat: 1,2, 3, 4, 5 fokozat jelentése. 1: legrosszabb osztályzat, 5: legjobb osztályzat. ) 
 

A Kisteleki kistérség települései által uniós pályázati úton nyert forrásból a Settlement ház 

Baks máriatelepi részén épült meg 2011-ben. A pályázat megvalósítása során a helyszín 

kiválasztásában az döntött, hogy a kistérségben egyedül itt található nagyobb, térben 

koncentráltan együtt élő cigányközösség. Az intézmény egy korábbi lakóház átalakításával 

született meg, melyben egy nem túl nagy közösségi termet, egy konyhát, egy irodát, egy 

számítógépes termet és egy vizes blokkot alakítottak ki. A közösségház a Settlement- házak 

gyakorlata szerint működik, mindenekelőtt tehát a cigány kisebbség integrálása, 

közösségépítése céljával (Lankó, 2011). 

 

A Settlement- ház Máriatelepen a településmag felől közelíthető meg: a Fő utcán található. 

Ebből a térbeli helyzetéből adódik, hogy mindenekelőtt a máriatelepi közösséget szolgálja.  

A baksi lakosság körében elvégzett kérdőíves felmérés során látható, hogy az általános 

közvélemény megosztott a Settlement házzal kapcsolatban (3.3. ábra). Igaz, látogatásunkkor 

csak a pályázat fizikai háttere, azaz az épület készült el, a programok csak akkoriban vették 

kezdetüket; vélemény azonban már ekkor sokakban megfogalmazódott: 26% jónak tartotta, 

míg 21% egyáltalán nem tartotta jónak a ház megépülését. A megkérdezettek körülbelül 

egynegyede (27%) nem alkotott véleményt a kérdésben. A lakosságban felmerült ellenérzések 

legfőbb oka, hogy a baksiak előtt nem volt világossá téve, hogy mi a Settlement ház szerepe. 

Sokan gondolták úgy, hogy ezzel a Faluház szerepe meg fog kérdőjeleződni. Nem azért, 

mintha funkciójukban átfedés lenne, hanem mert nem lesz forrás a két intézmény 

fenntartására. (13. ábra) (Lankó, 2011) (Ez egyébként utóbb bekövetkezett, a Faluház 2012-

ben bezárásra került.)(A szerző megjegyzése) 



 

Arra a kérdésre, hogy: fontosnak tartja-e, hogy épült egy Settlement ház a faluban? 

településrészenként a tapasztalat az volt, hogy a Majorban élők kevesebb mint 20%-a, a 

Szőlőben élők alig több mint 20 %-a tartotta egyértelműen fontosnak a beruházást. És a 

Máriatelepen élőknek is csak a kisebbik fele gondolta egyértelműen fontosnak. Érdekes 

módon Máriatelepen voltak a legnagyobb arányban azok, akik teljes egészében elutasították a 

Settlement házat (mintegy 30 %-a a válaszadóknak). Ugyanez Szőlőben nagyjából 20%, 

Majorban csak durván 3% volt (Molnár, 2011). És bár a máriatelepi cigánygyermekek és 

fiatalok jelentős része örömmel vette birtokba a házat, azért aggodalmas hangokat nem csak a 

falu más részeiben hallhattunk az intézménnyel kapcsolatban. A Telepen élő kisgyermekes 

szülők, nagyszülők egy része azt kifogásolta, hogy a ház kicsi, ráadásul egy forgalmas út 

melletti kis portával rendelkező; udvar, tágas tér nélküli épület. Így az esetleg az épületből 

kiszoruló, kint játszó gyermekek nincsenek biztonságban. Szerintük ki kellett volna építeni 

egy közösségbarát környezetet, játszóteret, parkot is a ház körül. (Lankó, 2011) 

 

6. feladat 

A kérdőíves felmérés eredménye milyen, a terület továbbfejlődése szempontjából fontos 

kérdést, feladatot vet fel?   

 

 

3.6. A fókuszcsoport 

 

A módszer lényege, hogy egy szűk érintett szereplő-kör nem egymástól függetlenül, 

hanem egymásra reflektálva elmondhassa a véleményét. Fontos, hogy a megoldásra váró 

témát pontosan be kell határolni. A beszélgetést szigorú időkeret közé kell szorítani. A 

fókuszcsoportos vizsgálat különösen akkor fontos, ha olyan a vizsgálati témánk, amelyre 

vonatkozóan eltérnek egymástól a vélemények. Vagy ahol fontos a különböző álláspontok 

ütköztetése és egymásra vonatkoztatása, mert csak így lehet a komplex problémát jól 

megismerni (Rechnitzer- Lados, 2004). 

A fókuszcsoport tehát bizonyos kritériumok alapján kiválogatott személyek 

összessége. Általában 10 főnél többet nem szokás összeválogatni. (A túl nagy létszám 

csökkenti a hatékonyságot.) Célszerű a különböző téma- kategóriákban több csoportot 

alakítani ki (Rechnitzer- Lados, 2004). 

Alkalmazása komoly felkészültséget igényel az adott témából, de jó kommunikációs 

és pszichológiai képességek is kellenek hozzá. A vizsgálat során nyert információk a 

szereplők egyéni és a vitában részt vevők kollektív véleményéből, és az ezekből levonható 

következtetésekből állnak. Fontos szétválasztani, hogy mi az amit a résztvevők kollektíven 

tartanak fontosnak, és mi az, amit egyénileg. A véleménykülönbség is eredmény (Rechnitzer- 

Lados, 2004). 

 

A módszer előnye: 

 a konfrontációs alapú technika nem csak információt szolgáltat, hanem segíti a 

tényleges fejlesztési mechanizmusok megvalósulását is 

 biztosít egy interakciós közeget 

 az érintett szereplők bevonása a munkába nagyobb hatékonyságot, motivációt és 

hitelességet jelent 

 

 

A módszer hátránya: 



 nem mindenki alkalmas (szakmai tudás, kommunikációs készség stb. szintjén) a 

fókuszcsoportban részvevőként együttműködni 

 nem mindenki alkalmas egy fókuszcsoportos vizsgálat levezényléséhez.  

 Nehézséget okoz annak követése, hogy a részvétel során a szereplők álláspontja 

változhat  

 

3.7. A szakértői panel 

 

A szakértői panel olyan független szakértői csoportot jelöl, akik szakmai ismereteik 

alapján vizsgálódnak, és mondanak véleményt egy adott vizsgálati területen. A szakértői 

panelek elsődleges célja a fejlesztési programok utólagos ellenőrzése és értékelése. A 

szakértői panelben a munkabizottság tagjai átvilágítják a programot, a felhasznált anyagi és 

humán jellegű erőforrásokat, meghallgatják az érintetteket, meglátogatják a helyszíneket, 

miközben  összevetik az eredményeket a szakmai és a jogi normákkal. A szakértői kört nem 

érdemes 5-10 főnél népesebbre tervezni az információáramlás biztosítása érdekében. Tagjai 

valódi, szakmájukban elfogadott személyek legyenek.  (Rechnitzer- Lados, 2004) 

 

A módszer előnye: 

 átfogó 

 megfelelő kompetencia esetén gyors és korrekt értékelést biztosít 

 a szakértői részvétel növeli a munka hitelességét 

 

A módszer hátránya:  

 nagy gondosságot igényel a szakértők kiválasztása 

 ki kell küszöbölni az elfogultság lehetőségét 

 a konszenzusos vélemények mögött nem mindig van teljes egyetértés. Ügyelni kell, 

hogy a fontos kisebbségi vélemények se „tűnjenek el”. 

 

 

3.8. A SWOT-elemzés 

 

A SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)- elemzés segítségével a 

területi fejlődést meghatározó belső és külső környezeti tényezőket analizálni lehet. Célunk 

megvizsgálni a tér erősségeit, gyengeségeit, a lehetőségeit és a veszélyeit. Az erősségek és 

gyengeségek a belső környezetet, a lehetőségek és veszélyek a külső környezetet jellemzik. A 

SWOT- elemzés alkalmas a stratégiai célok és a prioritások meghatározásában. Jól 

felhasználható a település- és térségmarketingben a különböző programcsomagok, tervek 

kidolgozásakor (Rechnitzer- Lados, 2004). 

Az elemzés során szerencsés az összegző munkát szakmai csoportokban végezni.  

Általában az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatások, az infrastruktúra és a humánerőforrás 

terén szokták elvégezni a vizsgálatot. Ezen kívül a helyi sajátosságoktól függően más 

területekkel is lehet foglalkozni (Rechnitzer- Lados, 2004). 

A SWOT-elemzés eredményeként 2X2-es mátrixot kapunk, mely feltárja az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Ez alapján rangsorolhatóak a feladatok. Ezt úgy 

kell megtenni, hogy azon tevékenységeket jelöljük ki, melyek a legvalószínűbb módon 

csökkentik a problémákat az erősségek kihasználásával, miközben minimalizált marad a 

veszély és a lehetőség maximalizálódik  (Rechnitzer- Lados, 2004).(3.2. táblázat) 

 



3.2. táblázat: A SWOT értelmezése 

 Belső meghatározó Külső meghatározók 

Pozitívumok Erősségek 

Melyek az előnyeink? 

Mit csinálunk jól? 

Milyen kedvező adottságaink 

vannak?  

Lehetőségek 

Melyek a számunkra fontos pozitív külső 

változások, folyamatok 

Hol rendelkezünk jó esélyekkel? 

Negatívumok Gyengeségek 

Mit csinálunk rosszul?  

Mit csinálnak mások jobban? 

Melyek a hátrányaink?  

Veszélyek 

Milyen követelmények fogalmazódnak 

meg, amelyeket nehéz teljesíteni?  

Melyek azok a környezeti változások, 

amelyekkel nem tudjuk felvenni a verseny?  
Forrás: Rechnitzer- Lados, 2004 alapján készítette a szerző 

 

A módszer előnye:  

 lehetővé teszi a prioritások kijelölését 

 alacsony a költségigénye 

 egyszerű 

 

A módszer hátránya: 

 gyakran túlzottan leegyszerűsítő 

 veszély lehet a szubjektivitás (ezt küszöböli ki, ha csoportosan végezzük az elemzést) 

 a tényezőket nem mindig tudjuk pontosam meghatározni 

 

Mintapélda 

Baks gazdasági SWOT-analízise 

 

3.3. táblázat: Helyi gazdaságra jellemző külső tényezők Baks község esetében  
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Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek 

1. Vannak külső területről érkező 

munkavállalók 

1. Lakosság közterheinek 

indokolatlan emelése  

2. Területfejlesztési források bővülése 2. Magas munkanélküliség 

3. Termál kincs kihasználása 3. Támogatások csökkenése 

4. Feldolgozó tevékenység létesítése 4. Munkahelyhiány 

5. Gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek 

szélesítése 
5. A fekete és szürke gazdaság léte 

 

6. A vállalkozások számára 

biztosított átlagos 

adókedvezmények hiánya 
Forrás: Mihály, 2011 36.p. 

 

 

 



3.4. táblázat: A helyi gazdaságra jellemző belső tényezők Baks község esetében 
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Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

1. Kedvezményes Helyi Iparűzési Adó (1,5 

%) 

1. A településen működő 

vállalkozások átlagos bruttó bér 

költsége alacsony (72 000 Ft) 

2. Ezer főre jutó vállalkozások 

viszonylagosan magas száma 

2. Kevés a településen 

foglalkoztatottak k száma 

3. Tájszerkezeti adottságokhoz alkalmazkodó 

gazdálkodás 

 

3. Szociálisan rászorultak magas és 

egyre növekvő száma 

4.      A hagyományos gazdálkodási ismeretek                  

és annak gyakorlata  

4. Az önkormányzatnak az 

innovációra költött pénz kis 

aránya 

5. Nincs megújuló energiával 

foglalkozó vállalkozás 

6. A feketegazdaság jelenléte 

7. Gazdaságok technológiai 

elmaradottsága 
Forrás: Mihály, 2011 36.p. 

 

3.5. táblázat: Agrár-környezetgazdaságra jellemző belső tényezők Baks község esetében 
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Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

1. A terület alapú támogatást 

igénylők magas aránya 
1. TÉSZ- ekhez csatlakozó termelők kis aránya 

2. A Natura 2000-es 

területhez való tartozás 

2. Nincsenek helyben hozzáadott értéket előállító 

vállalkozások 

3. Jelentős természeti, épített 

környezeti 
3. A mezőgazdasági géppark magas átlag életkora  

 
4. Közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező 

agrárszakemberek kis aránya 

 
5. A korszerű technológiát alkalmazó területek kis 

aránya 

 
6. Az ÁKG támogatásra jogosult területek kis aránya 

7. Idősödő termelői réteg  
Forrás: Mihály, 2011 37.p. 

3.6. táblázat: Agrár-környezetgazdaságra jellemző külső tényezők Baks község esetében 
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Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek 

1. A helyes mezőgazdasági gyakorlat 

alkalmazása 

1. Az agrár-vállalkozásokat sújtó 

átlagos adóterhek  

2. Vidékfejlesztési támogatások kihasználása  2. Felvásárlói érdekek dominanciája  

3. Jó termesztési körülmények 3. Környezettudatosság hiánya 

4. Bio és ökológiai termesztés megvalósítása 4. Termelési költségek növekedése 

 5. Hatékonyság csökkenése 

 
6. A mezőgazdasági szaktanácsadási 

rendszer hiánya 

 7. Időjárás változása 
Forrás: Mihály, 2011 37.p. 



 

7. feladat 

Tanulmányozza az alábbi, Baksról (Csongrád megye) készült SWOT-elemzést! 

Értelmezze! Munkáját segíti az alábbi információs oldal:  

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/datadir/content/file/publik%C3%A1ci%C3%B3k/acta5_baks.pdf 

Milyen területi termék-elemek kialakítására lát lehetőséget?  

 

3.9. Ellenőrző feladatok 

 

1.feladat 

Párosítsa össze a megállapításokat a megfelelő módszerrel! Egy megállapítás több 

módszerhez is tartozhat 

 

1. dokumentumelemzés 

2. személyes megfigyelés 

3. személyes interjú 

4. esettanulmány 

5. kérdőíves felmérés 

6. szakértői panel 

7. a fókuszcsoport 

8. SWOT  

 

A. Az erősségek és gyengeségek a belső környezetet, a lehetőségek és veszélyek a külső 

környezetet jellemzik. 

B. Lényege az írott, vagy vizuális formában megjelent emberi közlések tanulmányozása 

C. Definiált kulcsszavak, kifejezések, megállapítások, vélemények összegyűjtése a cél 

a vizsgálatot behatárolja a rendelkezésre álló dokumentumok száma és minősége.  

E. Segítségével az értékelési folyamatban egyszerre lehet megragadni a szereplők 

viselkedését, attitűdjét, hozzáállását és a konkrét tényeket.  

F. Az érintett szereplők nem egymástól függetlenül, hanem egymásra reflektálva mondják el a 

véleményüket 

G. Akkor fontos, ha olyan a vizsgálati témánk, amelyre vonatkozóan eltérnek egymástól a 

vélemények. 

H. 2X2-es mátrix, mely feltárja az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. 

I. Konfrontációs alapú technika 

J. Konkrét példán keresztül egy konkrét folyamat, rendszer működését, annak komplexitását 

képes bemutatni. 

K. Akkor van rá szükség, ha információ-hiány van, vagy ellentmondásosak az információk 

L. Akkor célszerű használni, ha körülhatárolható ismereteink vannak a vizsgálni kívánt 

problémakör természetéről 

 

2. feladat 

Javítsa a hibás, hiányos mondatokat! 

 

2. feladat 

1. A dokumentum értékelése nem igazán függ az elemzést végző szakmai felkészültségétől. 

2. A részvevő-megfigyelés lényege, hogy a megfigyelt helyszínt, intézményt nem avatjuk be. 

3. Az interjú készítésekor célszerű tájékozódni a megkérdezett által képviselt intézményről, 

szervezetről. 



 4. Kétféle kérdéstípusban szerkeszthető a kérdőív: írásos és íratlan formában 

5. Az interjút szigorú időkeret közé kell szorítani. 

6. A SWOT célja megvizsgálni a tér kapacitásait, gyengeségeit, a lehetőségeit és a veszélyeit. 

7. A szakértői panelben a munkabizottság tagjai meghallgatják az érintetteket, meglátogatják 

a helyszíneket. 

 

Megoldás 

1. feladat 

1.B, C, J 

2.E, G, J, K 

3. E, G, J, K 

4. E, G, J, K 

5. E, G, J, K 

6. E, G, J, K 

7. E, F, G, I, J, K 

8. A, E, G, H , J, K 

 

2. feladat 

1. A dokumentum értékelése nagyban függ az elemzést végző szakmai felkészültségétől 

2. A részvevő-megfigyelés lényege, hogy a megfigyelt helyszín, intézmény együttműködik a 

megfigyelővel. 

3. Az interjúk előtt célszerű tájékozódni a megkérdezett személyről, az általa képviselt 

intézményről, szervezetről, illetve a beszélgetés tárgyát képező témáról 

4. Kétféle kérdéstípusban szerkeszthető a kérdőív: zárt és nyílt formában 

5. A  fókuszcsoportos beszélgetést szigorú időkeret közé kell szorítani. 

6. A SWOT célja megvizsgálni a tér erősségeit, gyengeségeit, a lehetőségeit és a veszélyeit. 

7. A szakértői panelben a munkabizottság tagjai átvilágítják a programot, a felhasznált anyagi 

és humán jellegű erőforrásokat, meghallgatják az érintetteket, meglátogatják a helyszíneket, 

miközben  összevetik az eredményeket a szakmai és a jogi normákkal. 

 

 

3.10. Összefoglalás 

 

Ennek a fejezetnek az ismeretanyaga révén a hallgatók az információgyűjtés módszertani 

kérdéseiről kaptak vázlatos ismertetőt. E fejezettel a cél az volt, hogy a módszertani 

lehetőségek, azok korlátainak és előnyeinek ismeretében a hallgatók a valóságos 

szituációkban rendelkezzenek olyan „megismerési” technikákkal, amelyekkel lehetőségük 

nyílik jobb eredménnyel végezni a térségben annak versenyképességét célzó munkájukat.  



4. A kínálati mix kialakítása 

 

 

Ebben a fejezetben az olvasó megismeri a kínálati mix kialakításának legfőbb lépéseit 

példákon keresztül. Ahhoz, hogy az alkalmazott feladatokat jól tudja végezni, szükség van az 

elméleti jegyzet ide vonatkozó fejezetének ismereteire!  

 

Első lépésben ellenőrizze tesztekkel a Nagyné Molnár (2012) elméleti jegyzetének ide 

vonatkozó fejezetében szerzett ismereteit! 

 

Tesztfeladatok 

 

1. feladat 

Javítsa a hibás, hiányos mondatokat! 

 

1. A kínálati mix tulajdonképp a termék egyik megjelenése, egy szolgáltatási csomag.  

2. Az adaptív téregység az a terület, amit adaptálunk a vizsgált térre. 

3. A shadow hatás abból indul ki, hogy a térségi erőforrások, értékek önmagukban való 

értékek. 

4. A funkcionális kompetenciák összessége a térség összes tevékenysége, szolgáltatása, 

adottsága együtt.  

 

2. feladat 

Értelmezze a teljesítmény-fontosság mátrixot! (4.1.ábra) 

 
4.1. ábra: Teljesítmény-fontosság mátrix 

Forrás: átvéve Piskóti (2012). 110.o. 

 



Megoldás 

 

1. feladat 

1. A kínálati mix tulajdonképp a termék komplex megjelenése, azaz a tényleges tárgyi és 

szolgáltatási csomag. konkrét felhasználási és igénybevételi feltételekkel, az ár 

megfogalmazását is beleértve.  

2. Az adaptív téregység az a terület, amelynek keretein belül a tervezési folyamat zajlik 

3. A shadow hatás abból indul ki, hogy a térségi erőforrások, értékek nem önmagukban, 

hanem egy tágabb térben, egy abba beintegrálódott rendszerelemként léteznek 

4. A funkcionális kompetenciák azok a tevékenységek, szolgáltatások, adottságok a térben, 

amelyekre felépíthetőek a területi termék elemei 

 

2. feladat 

A teljesítmény-fontosság mátrixban a kompetenciák 4 különböző pozíciót vehetnek fel 

(Piskóti, 2012). (4.1. ábra)  

 Alacsony fontosság és alacsony teljesítmény esetén a pozíció: „szürke kisegér”, mivel 

az idetartozó tényezők piaci pozíciója, és a benne kifejtett teljesítmény sem jelentős.  

 Alacsony fontosság, de magas teljesítmény esetén a pozíció neve: „hiába szép”. 

Ilyenkor nagy volumenű fejlesztéseket tapasztalunk, nagy ráfordításokkal, de ennek 

ellenére a célcsoportok számára érdektelen marad az adott tényező.  

 Magasabb fontosság és alacsony teljesítmény egyidejűsége esetén a pozíció Petőfi 

Sándor Pató Páljáról kapja az elnevezést, utalva arra a mentalitásra, mely ezt a 

csoportot is jól jellemzi: „ej, ráérünk arra még!”. Ebben a pozícióban a tényező ugyan 

fontos, de fejlesztése nem elégséges.  

 Magas fontosság és magas teljesítmény együttese esetén a pozíció: „a siker kulcsa”.  

Ezek azok a tényezők, amelyek az adott pillanatban a versenyképességet leginkább 

meghatározó sikerelemek. Belőlük vezethetők le az ú.n. magkompetenciák, melyek a 

vizsgált tér versenyképességének legfőbb meghatározói.   

 

 

Ha az ellenőrzés után az ismeretei meggyőzőek, akkor továbbmehet. A következőkben 

a kínálati mix kialakításával fogunk foglalkozni.  

 

 

4.1. A még kialakulatlan kínálati mix 

 

A kínálati mix kialakításának első lépésében azt az adaptív téregységet (település, 

kistérség, régió stb.) határoljuk le, amelynek keretein belül a tervezési folyamatot később 

végezni fogjuk. Ezt követi az erőforrás-felmérés. Az erőforrás-felmérést érdemes tematikusan 

végezni. 

 

Mintapélda 

Kisfüzes erőforrás-térképe 

 

Kisfüzes elhelyezkedése:  
A Heves megyei Kisfüzes község a Mátra és Bükk között, mely a Só hegy és a Csengárnyék 

közti völgyben, Pétervására város mellett található az Észak-magyarországi régióban, a 

Pétervásárai kistérségben. 

 



Elérhetőségi pozíció:  

 Budapesttől közúton, mintegy 130 kilométer távolságban helyezkedik el.  

 Megközelíthetősége Pétervására felöl lehetséges, egy három kilométer hosszú, 

rendkívül rossz állapotú úton.  

 Zsákfalu, nincs más járható út. 

  Szajla felé található egy földút, azonban az azon való közlekedés igazi terepjárós 

kihívás, különösen esős időben.  

 A tömegközlekedés egyetlen módja az autóbusz, vasút nincs kiépítve. Az Agria 

Volán helyközi járatain közvetlenül csak Pétervására érhető el, napi három 

alkalommal, ahonnan átszállással elérhető Budapest, Eger, Salgótarján. 

 

Közigazgatási pozíció:  

 Kisfüzes, jogállása szerint község. 

 Körjegyzőségben működik. Központja Pétervására. 

 A polgármesteri hivatal vezetője Menyhárt Imre, aki 1991-től folyamatosan betölti a 

tisztséget. Négyfős képviselőtestület segíti munkáját.  

 

Társadalmi pozíció:  

 Lakónépesség: 132 fő 

 Lakások száma: 88 db. 

 Lakói az utolsó népszámlálási adatok szerint magyar nemzetiségűek, és annak vallják 

magukat a mai napig is. A település 88 házát azonban nem teljes egészében ők lakják, 

mintegy 20 házba Magyarország nagyobb városaiból (1 család Hollandiából) 

érkeznek ideiglenes lakosok.  

 A község lakosai nyitottak, szívesen fogadják a betelepülőket, „ideigleneseket” is.  

 A településen a vallásos emberek római katolikusnak vallják magukat. Templomunk 

nincs, a régi katolikus iskolából alakították ki a kápolnát, ahová a pétervásárai 

plébános jár misét mondani, esketni, temetni.  

 A település társadalmi aktivitását jól jellemzi, hogy a 2010 évi önkormányzati 

választások során, a névjegyzékbe vett 135 főből 120-an adtak le érvényes 

szavazatot.
5
 

 A fiatalok javarészt elköltöznek, a település elöregedőben van. 

 

Gazdasági pozíció:  

 Munkalehetőség alapvetően a környező, illetve távolabbi településeken található. 

Többen ingáznak a közeli nagyobb városokba, így például Salgótarjánba (~40 km), 

Egerbe (~33 km).  

 Helyi vállalkozás kevés van, jellemző forma a családi illetve egyéni vállalkozás. A 

településen levő vállalkozások száma 6. Három vállalkozásban a foglalkoztatottak 

száma 1-9 fő közötti, két vállalkozás esetében a szám ismeretlen a hivatalos 

statisztika számára. 

 Fő foglalkoztatónak tekinthető a Füzes Farm Kft. 300 anyaférőhelyes, szabadtartásos 

(texel) juhtelep, mintatelep. 

 Méhészettel két vállalkozás foglalkozik. A település határában található akácerdő 

azonban távolabbi méhészeket is idevonz, a májusi virágzáskor többen helyezik el 

kaptárjaikat az erdő útjai mellett, tisztásán. 

 Ipari szolgáltatást egy vállalkozás nyújt, egy szerény méretű, de jól felszerelt asztalos 

                                                 
5
 Forrás: www.valasztas.hu 



műhely keretében.  

 

Táji pozíció:  

 A település Észak Magyarországon, a Mátra és Bükk közt fekszik. A települést erdő, 

legelő, és szántó területek övezik.  

 Morfológiai szempontból patak menti település, utcái (öt) két oldalán húzódnak a 

házak, szinte valamennyi telek hátsó része dombnak feszül, erdős, mezős területekbe 

csatlakozik. Az adottságot kihasználva szinte minden háznál megtalálható a dombba 

vágott boltíves „borospince”, bár a településen gyakorlatilag nincs szőlőtermesztés, 

borgazdálkodás. Ehhez sem a telekméretek, sem a környezeti adottságok nem 

megfelelőek (talaj, fekvés, éghajlat). 

 További fontos jellegzetesség, hogy a telkeken a lakóház mellett jelentős számban 

építettek melléképületeket. Istállók, több helyiséges nyári konyhák kerültek 

kialakításra, s őrizték meg azokat jó állapotban, bár funkciójuk ma már legtöbbször 

tároló, lomtár. 

 A falu völgyben húzódik. Szélvédett. Időjárása kedvezőnek mondható, azonban a 

közeli hegységek (Mátra, Bükk) hatása miatt hűvösebb a síkvidéki területeknél, 

különösen nyári időszakban. A napsütötte órák száma ~ 2 000 óra. 

 Jelentős állományban élnek a környéki erdőségekben nagyvadak: gímszarvas, 

muflon, őz, vaddisznó. Apróvad viszont elenyésző mennyiségben, úgy mint nyúl, 

vagy fácán. A szarvasok, őzek téli időszakban bejönnek a település házai közé, és a 

nem jól elkerített telkeken a fiatal hajtásokat megrágják.  

 A falu határában nagyobb (~80 ha) akácerdő található. 

 

Műszaki (vonalas) infrastruktúra-pozíció: 

 Gázvezeték kiépített, a háztartások jelentős része (2001 népszámlálási adatok szerint 

77%) használja fűtésre a gázenergiát, bár szinte mindenhol találunk kiegészítő 

fűtőberendezést, ahol fa a fő fűtőanyag. 

 Vezetékes vízellátás megoldott, a lakóingatlanok 97%-a rendelkezik bekötéssel, 

átlagos vízfelhasználás 4,2 m
3
/hó. 

 Csatorna vezeték nincs a településen. Az általánosan használt emésztő gödrök régi 

kialakításúak, ennek megfelelően „szivárgó” kivitelűek. Mivel a településen sokszor 

magas a talajvíz (~ 1,3 méter), a szennyvíztárolók hamar megtelnek, azonban az 

ingadozás következtében tartalmuk vissza is szivárog, azonban már szennyvízzel 

fertőzve. 

 Villamos energia kiépítettség a település lakóházaiban 100 %. 

 Vezetékes telefon (szintén 2001 évi adatok alapján) 61 lakásban található, azóta nem 

készült pontos felmérés. Vélhetően ma sem kisebb a számuk, mivel a településen 

földrajzi okokból a mobil telefon térerőssége ingadozó, sokszor csak a házak előtti 

udvaron, utcán lehet jól használni. 

 Internet elérhetőség vezetékes telefonvonallal lehetséges, azonban a szolgáltató 

vélhetően a számára nem nagy üzleti hasznot hozó csekély érdeklődés miatt, alacsony 

sávszélességgel szolgáltat, így az lassú. Mobil internet az előzőekben említett 

térerősség problémái miatt gyakorlatilag nem használható technikai ráfordítás nélkül. 

 

Humán (lakossági) infrastruktúra-pozíció: 

 Humán infrastruktúra egészségügyi, oktatási, művelődési intézményei nem érhetőek 

el településen belül, valamennyi Pétervásárán található legközelebb. 

 Élelmiszerbolt egy található a településen. Választéka, a település jövedelemszerzési 



képességének megfelelően, minimális, alaptermékekre korlátozódik. Rendelésre 

azonban bármit hoznak.  

 Iparcikkek, ruhaneműk forgalmazásával foglalkozó üzlet nincs. 

 

 

Turisztikai pozíció:  

 Falusi vendéglátás keretében három háznál fogadnak vendégeket, étkezésüket, 

kérésre, szintén megoldják háznál. 2011 évben a kihasználtság 1,3 %, ami 45 

vendégéjszakát jelent. 

 Kiépített pályájú, útvonalú sportolási lehetőség a településen, illetve környékén, a 

lovas túrákat szervező Lovasudvar közreműködésén kívül nincs. Itt időszakos 

siklóernyős oktatást, repülést is szerveznek. 

 Vendégház egy található, a hat fő befogadására alkalmas Lovasudvar. A vendégek 

étkezését biztosítják. A vendégéjszakák száma alacsony, 2011 évi adatok szerint 

összesen 300, ami 13,6 %-os kihasználtságot jelent. 

 

Shadow hatás:  

Néhány környező területi érték:   

 Pétervására (3 km) katolikus templomát a Keglevich család építette Povolny Ferenc 

tervei alapján 1812-17 között. A kéttornyú templom a magyar romantikus építészet 

első alkotása. 

 Bükkszéken (13,7 km) található a Salvus forrás, amely a gyomorpanaszokra, légcső és 

hörghurut ellen kínál orvosságot. 

 Mátraderecskén (23 km) található az ország egyetlen gyógy gázforrása, az ún. 

mofetta. Érrendszeri megbetegedések kezelése során alkalmazható jó eredménnyel. 

 Parádon (~30 km) található gyógyvíz jellegzetes szagú alkáliás, szénsavas, kénes víz 

gyomorpanaszokra adhat enyhülést. 

 Recsk (24 km) leginkább a kommunista kényszermunka-táboráról ismert. A hazai 

rézbányászat egykor fontos helyszíne. Talán kevéssé ismert, hogy a Paráddal 

összekötő vadgesztenyesor, különösen virágzás idején (június vége, július eleje) nyújt 

páratlan látványt. 

 A Siroki (18 km) vár ma még javarészt rom, azonban a jelenleg is folyó uniós 

támogatású projekt keretében a felújítási, értékmegőrzési munkák nagy erőkkel 

folynak. 

 Eger (33,8 km) számos középkori és újkori nevezetességei. 

 

 

A vizsgálati dimenziók kijelölése és felmérése után következik az értékelés. Az értékelés 

célja, hogy a nyert adatok között kijelöljük a funkcionális kompetenciákat, azokat a 

tevékenységeket, szolgáltatásformákat, adottságokat a térben, amelyekre felépíthetőek a 

területi termék elemei. 

 

1.feladat  

Tanulmányozva a Kisfüzesről készült értékleltárat, foglalja össze a kínálati mix 

szempontjából fontos tanulságokat, a funkcionális kompetenciákat!  

 

Mintapélda 

Kisfüzes funkcionális kompetenciái 

 



Összegezve az értékleltár tanulságait a következő fontos ismérveket kell kiemelni:  

 A település elzártsága, munkalehetőségeinek szűkössége nagyban hozzájárul a 

település elnéptelenedéséhez, alacsony jövedelemszintjéhez.  

 A vadállomány gazdagsága miatt a vadászok forgalma jelentősnek mondható, 

azonban elszállásolásuk általában vagy Pétervásárán, vagy a vadásztársaságok 

környéken található vendégházaiban történik.  

 A település méreténél, meglevő adottságainál fogva szerény léptékű gondolatokra 

ösztönzi a fejlesztőt, így nem lehet kihagyni a környék lehetőségeit a felmérésből.  

 A településen nincs jelen kiemelkedő ipari, szolgáltató szektor, és ezek 

betelepítéséhez nincsenek és csak igen nagy áldozattal teremthetőek meg a szükséges 

feltételek (nagyfokú elöregedés, képzetlen helyi munkaerő, helyhiány, elégtelen 

szolgáltatói, kiszolgálói környezet, vonalas infrastrukturális hiányosságok stb.). A 

konkurencia erőfölénye jelentős. Pétervására városa a leírt hiányosságok 

megoldásával rendelkezik, valamint a számtalan szálon kötődő két település 

helyzetében egyértelmű Kisfüzes alárendeltsége, függősége. 

 Kisfüzes és Pétervására között egy sajátos centrum-periféria viszonyról beszélhetünk, 

bár igazi centrum szereppel Pétervására sem bír, azt egyértelműen Eger tölti be. 

 A település lakói egyfelől a falusi vendéglátás, másfelől az azt kiszolgáló szolgáltatói, 

termelői szektorban találhatnak jövedelmező elfoglaltságot. 

 A tájegység turistalehetőségei közismertek, a Mátra és Bükk útvonalai jól kiépítettek, 

jó minőségű turistatérképek állnak rendelkezésünkre. A Mátra és Bükk lábánál 

elterülő településről könnyen megközelíthetőek a turistavonzással rendelkező 

települések.  

 

 

Amikor a funkcionális kompetenciákat számításba vettük, a következő lépésben 

érdemes végiggondolni egyenként, hogy melyik elem hol helyezkedik el az ú.n. teljesítmény-

fontosság mátrixban. (14. táblázat) 

 

 

Mintapélda 

Kisfüzes teljesítmény-mátrixa funkcionális kompetenciái 

 

 Alacsony fontosság és alacsony teljesítmény: borgazdálkodás, ipar 

 Alacsony fontosság, de magas teljesítmény esetén a pozíció neve: Füzesfarm Kft 

tevékenysége, méhészet 

 Magasabb fontosság és alacsony teljesítmény: történeti, tájképi értékek  

 Magas fontosság és magas teljesítmény együttese esetén a pozíció: pozitív shadow 

hatás, Lovasudvar   

 

A magas fontosság és magas teljesítmény együttese esetén beszélünk a „a siker kulcsáról”.  

Az ideírt tényezők azok, amelyek az adott pillanatban a versenyképességet leginkább 

meghatározó sikerelemek. Belőlük vezethetők le az ú.n. magkompetenciák, melyek a vizsgált 

tér versenyképességének legfőbb meghatározói. Ezeket a célcsoportok figyelembe vételével 

együtt fogalmazzuk meg.  

 

Mintapélda 

Kisfüzes kínálati mixe  

 



Következtetés 

 A települési adottságok vizsgálata során arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

számtalan lehetőség közül a településen az idegenforgalom növelésével lehet 

legjobban szolgálni rövidtávon a fejlődést. A település adottságainak kihasználásával, 

figyelembe véve a lakosság költségérzékenységét, e vállalkozási lehetőség kínál 

elérhető és fenntartható hasznot. 

 A lehetőség egyfelől arra épít, hogy megfelelő kommunikációs stratégia 

kialakításával a település vonzó lehet a környéket megismerni akaró, illetve a 

gyógyfürdők igénybe vétele során szállást keresők közt. Másfelől a településen 

található értékek, a „csend és nyugalom” szigeteként magát a települést válasszák 

akár egy hosszú hétvégés kikapcsolódásra. 

Terv 

 Sok épülethez tartozik több helyiséges, ún. nyári konyha. Az épületek vagy 

különállóak, vagy a lakóépülethez csatlakoznak, azonban minden esetben külön 

bejárattal rendelkeznek. Ez azért fontos, mert a tapasztalatok szerint azok a 

kínálatok vonzóbbak a turizmus-szállásadásban, falusi vendéglátásban, ahol a 

vendégfogadó családtól elkülönülten tud lakni a vendég. 

 A jó állapotú melléképületekben minimális beruházással alakíthatóak ki otthonos, 

W.C-vel, fürdőszobával rendelkező lakrészek. Egy háromhelyiséges lakrész 

kialakítása, a helyi építési lehetőségek kihasználásával, öt-hétszáz ezer forintból 

kivitelezhető. 

 A település azon épületei közül, ahol a tervezéskor a többgenerációs 

épületkialakítás eleve szempont volt, de mára a lehetőségek nem igazolták az 

ehhez fűzött reményeket, a belső kialakítás megváltoztatásával lehet a fejlesztési 

igényeknek megfelelni. Ez már nagyobb összegű beruházást jelent, de jól 

átgondolt építéssel 1,3 – 1,5 M Ft költséggel kivitelezhető. 

 A megtérülés során vendégéjszakánként 8 000 Ft/1-2 fő bevétellel lehet 

kalkulálni. A másfél milliós beruházási értéket figyelembe véve 210 

vendégéjszaka alatt tekinthető megtérültnek, amennyiben a beruházás során nem 

történt hitelfelvétel, és számolunk a felmerülő költségekkel is. Optimális esetben 

tehát három-négy éves megtérülési időszakkal lehet számolni. Általános 

tapasztalatok szerint az évi 50 vendégéjszaka a falusi vendéglátás területén jónak 

mondható. 

 A portánként nyújtható szolgáltatásokkal is többletjövedelem prognosztizálható. 

Étkezések biztosítása, fél vagy teljes panzió keretében. A falusi turizmus 

keretében sok olyan épületet kínálnak kiadásra, ahol a tulajdonos nincs jelen, 

javarészt másik településen él. Kisfüzesen kihasználható az az előny, hogy itt 

szinte minden háznál jelen vannak, így az étkezések biztosítása közvetlen hasznot 

ad, a napi takarítás biztosítása pedig majdnem szállodai szintű szolgáltatás, 

amivel a visszatérő vendégek száma gyarapítható. 

 A földrajzi környezetet taglaló részben említett, javarészt kihasználatlan, 

„borospincék” egyszerű berendezésével (sörpad asztallal, boroshordó, 

gyertyafény), az előterében bográcsolási lehetőség kialakításával létrehozható 

hangulati elem a vendégek számára élményt adó saját program megvalósítását 

teszi lehetővé. Az attrakciónak közvetett haszna van, az előbbiekben említettek 

szerint. 

 A falusi vendéglátásra alapozva olyan termékek értékesítése hozhat 

többletjövedelmet, melyek előállítása a falusi háztartások mindennapjaihoz 

tartozik (például lekvárok), a „háztáji” művelésből kitermelhető (dió, 

fűszerpaprika, pálinka stb.). 



 A termékek értékesítését érdemes szervezett formában, egy üzlethelyiség 

kialakításával megvalósítani. Egy-egy háztartás nyilvánvalóan nem tud annyi 

terméket előállítani, amely az önálló üzletvitel költségeit fedezni tudná, valamint 

az értékesítés során a vevői kör is jelentősen korlátozott. Kisfüzes nincs abban a 

helyzetben, mint a Mátra vagy Bükk településein látható, hogy az átmenő út 

mentén kis asztalra kitett termékek látványa megállásra kényszerítené az 

átutazókat. Azonban a termelői kapacitás megvan, termék található. 

 A feladatot felvállaló vállalkozás természetesen nemcsak a település termékeit, 

hanem némi piackutatással a környék kistelepüléseinek termékeit is 

forgalmazhatja. A forgalmazás nemcsak helyben, de a környező nagyobb 

települések piacaihoz, nagyobb látogatószámot vonzó programjaihoz (például 

Sirok, motoros találkozó) igazodva ott is nyitható alkalmankénti értékesítő hely. 

 A településen levő birkafarm adottságát kihasználva a kínálati paletta bővíthető 

virágtrágya készítéssel. A juhtrágya gazdag nitrogéntartalma miatt különösen 

alkalmas a ház körül keletkező zöldtrágya érlelésére, annak felhasználhatóságát 

nagymértékben javítja. A termék, tekintve viszonylag csekély előállíthatósági 

mennyiségét, ipari viszonylatban nem értékesíthető, azonban egy-két kilós 

kiszerelésbe csomagolva a mai „bio” trend kihasználásával egyfelől némi többlet 

jövedelmet biztosít, másfelől az ismertség terjesztésének egyik eszköze is lehet, a 

jól megkonstruált csomagolóanyag által. 

 A település mellett található akácerdő virágzása már rég a helyiek kedvelt 

látványossága. A májusi esemény indikátora lehet egy hétvégi fesztivál 

szervezésének, melynek okán a házi termékek, kihangsúlyozva a termelői méz 

jelentőségét, kínálhatják a helyiek az idelátogatóknak. 

 További attrakciót jelenthet a helyi birkafarmra alapozva, birkaételek kínálása. A 

település József Attila utcájának végében található nyílt térség erre a teret is 

biztosítja.  

 

Ehhez a kínálati mixhez természetesen infrastrukturális fejlesztéseket is eszközölni kell.  

Vonalas infrastruktúra-fejlesztések:  

Közút 

Elsősorban a Kisfüzest Pétervásárával, és lényegében az országgal összekötő 3,5 km hosszú 

közút javítási munkálatait kell elvégezni. A falusi turizmusra, vendégfogadásra építő 

beruházások közül ez a legfontosabb, hiszen a célcsoport alapvetően gépkocsival közlekedik, 

a kínált látványosságok, programok is ezzel a közlekedési eszközzel érhetőek el, jelentős 

időveszteség nélkül. A beruházás forrásigénye mintegy 60 M Ft. A közútkezelővel folytatott 

tárgyalások rendre ennek hiányával történő elutasítással végződnek. Azonban a tervezett 

útszakasz kijavítása több fejlesztési tervben is szerepel, így annak megvalósulására 

mégiscsak van remény. A döntéshozókban a problémát továbbra is „ébren” kell tartani. 

Pályázati lehetőség a település számára egyelőre nem elérhető, adott esetben az önrész 

előteremtése lehetetlenítené el annak sikerét. 

 

Csatornahálózat 

A fejlesztési beruházás több szempontból fontos a településnek. Egyrészt környezeti 

károsodás kerülhető el általa, mivel a jelenlegi gyakorlat szerint a település talajvízkészlete 

erősen szennyezett, a „szivárgó” szennyvíztárolók miatt. Másrészt a megnövekedett 

látogatók és kiszolgálásuk miatt az egyedi szennyvíztárolók aránytalanul nagyobb terhet 

róhatnak a programban résztvevők számára. A probléma kétféle módon oldható meg, 



azonban mindkettő jelentős beruházást igényel. Egyrészt a településnek lehetősége van a 

Pétervásárai regionális rendszerre csatlakozni, mert annak építésekor figyelembe vették 

Kisfüzes és a közeli Ivád jövőbeni szükségleteit. Másrészt biológiai szennyvíztárolók 

kiépítésével lehet kezelni a keletkező szennyvizeket. Ezek végterméke gyökéröntözésre 

alkalmas víz, valamint kb. évente elszállítandó iszap. Bekerülési költsége 10 fős 

felhasználással 850 000 Ft + Áfa. Ez a méret azonban több család szükségleteit is kielégítik, 

három telek összefogásával az érték már csak 283 E Ft + Áfa. (3-6 lakosegyenértékig nettó 

520 E Ft.) A szennyvíz elszállítása évente mintegy 260 000 Ft összeget követel meg egy 

átlagos családtól, a jelenlegi struktúrában, így a megtérülés gyorsnak tekinthető. 

 

Internet 

Az internet fejlesztése természetesen a szolgáltató üzleti érdekeitől függ. Azonban a családok 

bekapcsolódása a falusi vendéglátás hálózatába ennek igényét, felhasználását növeli a 

településen. Rapid megoldásként jól alkalmazható az egyedi térerősítő rendszer kiépítése, 

mellyel a jól működő mobil internet szolgáltatás érhető el. Az így történő szükséges 

adatforgalmazás, levelezés nem igényel jelentős többletköltséget. Az alapszolgáltatás 

biztosítja az ehhez szükséges adatforgalom méretigényét. 

Az egyedi térerősítő rendszer egy-egy külső és belső antenna, valamint erősítő kiépítését 

takarja. A szaküzletekben komplett beszerezhető, kiépítése házilagos kivitelben megoldható. 

Költsége 15-20 E Ft összegre várható. 

 

 

A magkompetenciák, a kínálati mix összeállítása során fontos végiggondolni, hogy 

milyen célcsoportokat miben érint a kínálati mix. A területtermék vevőit a termékhez való 

viszonyuk alapján Kozma (2002) megfogalmazásában három nagy csoportban érdemes 

vizsgálni:  

 a gazdasági élet szereplői között 

 a turisták körében 

 a helyi lakosságban 

A termék kialakítása során vizsgálandó az is, hogy az egyes célcsoportoknak milyen a 

termékhez való viszonya. Érdemes elkülöníteni a piacon a fogyasztókat („users”) a potenciális 

fogyasztóktól („non-users”); más megközelítésben a terméket gyakorta használókat („heavy 

users”) a ritkán, illetve alkalomszerűen használóktól („light users”). A marketingtevékenység 

során arra kell törekedni, hogy a potenciális fogyasztók ritka használókká, a ritka használók 

gyakori használókká váljanak (Piskóti- Dankó- Schupler 2002). 

 

Mintapélda 

A kisfüzes kínálati mix célcsoportjai  

 

A gazdasági élet szereplői: valamennyi helyi vállalkozónak helye van a kínálati mixben. 

Részben termék-innovátorként, részben anyagi támogatóként, szolgáltatóként.   

 A Füzes Farm Kft. Szerepe húskészítmények, készételek készítése és értékesítése, 

szponzoráció lehet 

 A méhészettel foglalkozó két vállalkozás házi mézet tud forgalmazni, segíthet a 

szponzorációban 

 A helyi asztalos a háttérstruktúrák (madáretetők, dísztárgyak stb.) készítésével tud a 

termékhez hozzájárulni. 

 A Lovasudvar, illetve a falusi vendéglátásban már részt vevő családok a 

szolgáltatásukkal, tapasztalatukkal, vevőkörük, kapcsolati hálójuk közjó szolgálatába 

tételével erősíthetik a komplex termékfejlesztést.  



 A fejlesztési tervek az infrastrukturális szinten forrásigényüket tekintve túlnőnek a 

település keretein, éppen ezért a kistérségi, megyei regionális fejlesztési források 

megmozgatására is szükség van. 

 

A turisták/látogatók csoportjai:  

 közülük fontosak azok, akik a környéket akarják megismerni, vagy a környék 

gyógyfürdői iránt érdeklőnek és itt egyszerűen csak szállást keresnek 

 a településen található értékek, a „csend és nyugalom” szigeteként magát a települést 

választók 

 a különféle speciális helyi mezőgazdasági termékek iránt érdeklődő vevők  

 

A helyi lakosság csoportjai: 

 a tősgyökeres itt élők: 

Fontosságukat az adja, hogy övék a helyismeret, a tér „savának, borsának” mindentudása.  

 itt született elszármazottak: 

Fontosságukat az adja, hogy egykor szorosan kötődtek a térhez, ismerik a működését. A saját 

kapcsolati hálójukon keresztül hiteles közvetítői lehetnek a tér értékének távoli helyeken is. 

Lehetőség szerint szponzorként is szóba jöhetnek. 

 a helyet felfedező, ide költözők (ideiglenesen itt élők):  

Szerepük lehet a szponzorációban, ötletadásban, a helyi gazdaság élénkítésében 

fogyasztóként.  

 

Heavy users:  

Ide tartoznak a gazdasági szereplők, a helyi lakosság, a visszatérő turisták és vevők, a helyi 

önkormányzat 

 

Light users:  

A nem itt élő helyiek, az eseti szponzorok, az alkalmi vendégek, vásárlók 

 

2. feladat 

Értékelje a kisfüzesi tervezett kínálati mixet az alábbi szempontokból:  

1. Mi igazolja illeszkedését a helyi adottságokhoz? 

2. Miben nyilvánul meg a tágabb környezetéhez való integráció? 

3. Mi tekinthető szűk keresztmetszetnek? 

 

4.2. A már meglevő kínálati mix továbbfejlesztése 

 

A már megindult területi marketing-folyamatok kínálati mixének formálása alapvetően 

nem tér el a fentiekben felvázolt logikától. A különbség az, hogy építeni igyekszik a már 

meglevő eredményekre. Ilyen esetben első lépésben szükséges összegezni mindazt, ami már 

területi-termékként működőképesen megvan.  

 

Mintapélda 

Verőce kínálati mixe 

Verőce területi termék-kínálata erősen kötődik a magyarság-tudatra, a hagyományépítésre- 

megőrzésre. A területi termék-komplexe felfogható egy rendezvény és látnivaló együttesnek. 

Látnivalók (csak a legfontosabbak): 

 Egyedülálló vízpartbeépítés 



A vízpart beépítési módja egyedülálló az országban (Ybl Miklós nevéhez fűződik). 

Gyönyörűek a Duna-parti függőkertek is.  

 Gorka Múzeum 

Gorka Géza (1894-1971) úttörő szerepet vállalt a magyar kerámia történetében. 

Tevékenységének köszönhetően a magyar képzőművészetnek ez az ága is önálló területként 

emelkedhetett világszínvonalra. Gorka életműve a magyar művészettörténet számára is 

bebizonyította, hogy a kerámia-művészet önálló művészeti ágnak tekintendő. 

 Huszár (Pufi)-kastély 

A külföldön Puffy néven híressé váló burleszk-színész 1884-ben Budapesten született Huszár 

Károly néven. Harminc éves volt, amikor pályája hirtelen magasba szökken: az első magyar 

némafilm főszereplője lesz (Pufi cipőt vesz, 1914, 3 perc). Magyarországi szereplései után 

külföldön, többek között Amerikában is szerencsét próbál, és sikerei egymást követik. A 

harmincas években vásárolja meg a Verőce és a Dunakanyar egyik legszebb pontján álló 

impozáns Swadló-villát, ahol rendszeresen tölti szabadságát. Gyakori vendégei közé tartozik 

többek között Karinthy Frigyes író is, aki két tárcanovellájában is megörökíti Pufi alakját 

(Levél a faluból, Rákászok).  

 Magyarkút 

Verőcéről kirándulási lehetőség adódik Magyarkút, onnan pedig a Les-völgy, illetve 

Királyrét felé. Magyarkúttól kelet felé rátérhetünk az országos kéktúra útvonalára. 

Északnyugat felé Nógrád várához vezet a jelzés. Északkelet felé elindulva a Naszály (652 

méter) magas meredek oldalú karsztfennsíkjára juthatunk. 

 Migazzi-kastély 

Az épület előtörténetével kapcsolatban kevés hiteles adattal rendelkezünk. Egyes 

feltételezések szerint az épület alapjául egy római kori őrtorony szolgált, amelynek bizonyos 

részletei ma is láthatók még a kazánház falába beépítve. A középkorban a torony romjain 

Hunyadi Mátyás építtetett vadászkastélyt, a kastély parkjában pedig fát ültetett, ami a mai 

napig megtalálható a hagyomány szerint. 1526 után három alkalommal rendeztek 

országgyűlést a kastély alatti területen. A jelenleg álló kastélyt gróf Migazzi Kristóf olasz 

származású püspök, később bécsi érsek emeltette. A huszadik században papi otthonként, 

majd menekültotthonként funkcionált, míg 1954-től máig a váci püspökség kezelésében van. 

 Öreg rádiók kiállítása 

A Verőcei Művelődési házban az Öreg Rádiók Kiállításon megnézhető, és meghallgatható a 

számtalan öreg rádió, melyeket sok-sok év kutató munkájával sikerült Perneky Sándornak, a 

gyűjtemény tulajdonosának egybegyűjteni. 

 Katolikus templom 

Verőce középkori templomáról semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Elképzelhető, hogy a 

jelenlegi templom helyén állhatott. A második katolikus templomhoz a reformátusoktól 

elvett imaház felszentelése útján jutott az egyházközség 1727-ben. Ezt az ideiglenes 

megoldást a váci püspök új templom építésével váltotta fel. 1743-ban épült fel a jelenlegi 

helyén a mai egyhajós, homlokzati tornyos, egyszerű barokk templom. 1907-ben tornya tűz 

áldozata lett, a rekonstrukció során gótikus mintákat idéző bádogsisakot kapott. 

 Református templom 

Verőcét a török korban érték el a reformáció hullámai. Egészen Buda visszavívásáig 

kálvinista községként tartották számon, ám a 18. század folyamán (többek között a szabad 

vallásgyakorlat betiltása miatt) a község vallási összetétele sokat változott a katolikusok 

javára. A reformátusok által használt, középkori eredetű templom helyéről csak 

feltételezések vannak, ugyanis az a 17. század végén teljesen elpusztul. A jelenlegi 

templomot a türelmi rendelet kiadása után négy évvel, 1785-ben emeltette az eklézsia.  

 Római kori őrtorony és hídfő maradványai 

A település előtt kb. 1,5 km-re, a 12-es főút mellett, a Dunamező-dűlőben található a bal part 



egyetlen feltárt és konzervált római őrtornyának alapfala. A IV. században emeltette 

Valentinianus császár (361-375), de ugyanennek a századnak a végén a barbárok el is 

pusztították. A római őrség egy nagyobb és két kisebb őrtoronyból állt, melyek fallal 

csatlakoztak egymáshoz. A verőcei őrtornyot hajdan pontonhíd kötötte össze a szemközti, 

szentendrei-szigeti őrtoronnyal. (Verőce, 2012) 

 

További látnivalók a környéken: 

 Visegrádi vár és környéke,  

 Börzsöny,  

 Naszály hegy,  

 Vácon a Dóm, a Kőkapu, a Bécsi kapu, a fehérek temploma, március 15. tér és 

környéke, stb. 

 

Rendezvények 

 

Verőce rendezvényei két helyen összpontosulnak: a Csattogó-völgyben és a Lósi-völgyben.  

 

Csattogó-völgy 

A Verőce és Kismaros között elterülő Börzsöny által körbe ölelt területet hívják Csattogó-

völgynek. A völgy Verőce felé eső részének 6 hektáros zöld területén, a turizmus, azon belül 

is a környezet tudatos (pl.: Hegyhengergető, Edrei Iskola) illetve szabadidős 

eseményeknek/időtöltésnek ad helyet a Csattogó-völgyi tábor. A táborhely egy olyan zárt, 

kerítéssel körbevett terület, melyet három oldalról közvetlen közelben a Börzsöny 

hegycsúcsai (Kalló, Csattogó, Király-kő) ölelnek körbe, és amelyen a Nagy-völgyipatak is 

keresztülfolyik. A hatalmas füves terület, a foci-, tenisz- és a kosárlabdapálya, a közösségi 

terem, a közelben lévő lovarda, a Börzsöny és a Visegrádi-hg. túraútvonalai, a Királyréti 

Erdei Vasút kiváló lehetőségeket biztosítanak a színvonalas programokhoz. 

(Hegyhengergető, 2012) 

A területen 33db faház (ami összesen 200 fő részére), 4 db apartman (ami összesen 40 fő 

részére), illetve 46 fő befogadására alkalma szarvas-lak továbbá 10 jurta (ami összesen 60 fő 

részére) biztosít fedett szállást az ide látogatóknak. Lehetőség van 6 hektáron keppingezésre 

is. 

Az üdülőházak egész évben nyitva tartanak. A téli időszakban a saját fürdővel felszerelt 

fűthető házak üzemelnek. Ezen kívül a közös termek, az étterem, illetve maga a tér az év 

bármely napján rendezvények, családi-, és egyházi ünnepek lebonyolítására alkalmas.  

Ezen a területen valóban számos rendezvény kerül megrendezésre: hagyományt teremtő 

fesztiválok, vásárok. De lehetőség van sporttáborok, alkotó táborok, tradicionális 

gólyatáborok, erdei iskolák, osztálykirándulások lebonyolítására is.  

A Börzsönybe kirándulók, hegymászók, horgászok, extrém sportolók stb. is gyakran 

választják kiindulópontul. 

 

Három nagy fesztiválnak ad otthont:  

 Magyarsziget 

A Magyar Sziget a HVIM által évente,  általában augusztus első hetében a Verőce 

melletti Csattogó-völgy üdülőfaluban megrendezésre kerülő kulturális és könnyűzenei 

fesztivál. Zenei programját főként a nemzeti rock égisze alá tartozó fellépők adják, de 

fellépett a Magyar Sziget színpadán több oda be nem sorolható rock- és popformáció is. Ezen 

kívül számos tudományos előadást és filmvetítést is tartanak. 

Az első Magyar Sziget még alig pár száz látogatót vonzó nyári táborként indult a 

HVIM szervezésében 2001-ben. A rendezvény a határokon átívelő nemzeti összetartozás 



jegyében született. Ezt jelképezi a Magyar Sziget elnevezés is, valamint a fesztivál 

jelmondata: „Egy hétre ismét leomlanak a határok”. 

A verőcei helyszínválasztást jótékonyan befolyásolta a környezet festői volta, és a 

település polgármesterével, Bethlen Farkassal ápolt jó viszony. Ez az első „Magyar Sziget” 

még ÖNIT (Össznemzeti Ifjúsági Találkozó) névre hallgatott, s körülbelül 100-an látogattak 

el a két napos táborra, akik jórészt a HVIM-ből és ismeretségi körükből álltak. A baráti 

légkör a meghívásos rendszernek volt köszönhető, s a nyilvános hirdetés hiányának. 

2002-ben már Magyar Sziget néven szerveződött meg a rendezvény. Hivatalosan 

azonban ezt már a második Szigetnek tekintik. A három napos rendezvény 1300 embert 

vonzott, s az elsővel ellentétben ekkor már fesztivál-arcot kapott a rendezvény is, együttesek, 

szórakoztató programok szerepeltetésével. 2003-ban a harmadik Magyar Sziget immár öt 

naposra húzódott, s 2700 fő váltott jegyet rá. 2004 óta a Magyar Sziget Fesztivál minden 

évben hét napos. 2005-ben 8000 fős érdeklődést mértek. 2006-ban a Magyar Sziget 

látogatottsága átlépte a tízezret; azóta a látogatók létszáma e körül mozog. Ebben az évben 

örömmel harangozhatták be az első Magyar Sziget-babát is, kinek szülei, egy erdélyi ifjú és 

egy mohácsi leány, előző évben ismerkedtek meg szintén a Magyar Szigeten. 2008-ban több 

külföldi patrióta szervezet (flamand, francia, spanyol, svéd) jött a Magyar Szigetre ötletet 

meríteni saját jövőbeni hasonló rendezvényeikhez. 2004-től 2008-ig a Magyar Sziget 

kistestvére, a Felvidéki Magyar Sziget is megrendezésre került három napos időtartammal, 

hasonló, de arányosan kevesebb programmal, mintegy 2000 látogató érdeklődésével 

számolva. 2009 óta szintén a HVIM szervezésében tartják Kézdivásárhelyen a Székely 

Sziget fesztivált. 2012-ben jelentős változások történtek a fesztivál életében: más augusztusi 

rendezvényekkel való ütközés elkerülése érdekében áttették július közepére, valamint 

négynaposra rövidítették. A megelőző két napon rendezik az I. Boreal Fesztivált, a szervezők 

szerint "az Izlandtól Japánig terjedő Északi Civilizáció hazafiainak". 

A Magyar Sziget szubkulturális jellegét mára javarészt kinőtte. Zenei fesztivál helyett 

ma Magyarország legnagyobb nemzeti érzületű találkozója, s családok kedvelt nyári 

programja is lett a rendezvény. Az ifjúság, mint eddig is, a Magyar Szigeten kapcsolódik ki, s 

töltődik föl szellemileg, testileg, lelkileg – elmondásuk szerint. 

Külföldi patrióta körökben a HVIM kezdeményezései 2006 óta jelentősebben 

fölkeltik a figyelmet, így a Magyar Sziget is különös érdeklődésnek örvend. 2009-re nagyobb 

spanyol kontingens jelezte jövetelét, a flamandok és franciák mellett. 

Napközben gyermeksarok működik a legkisebbeknek, míg a tábor más részein 

előadások, szórakoztató, vagy egyéb kulturális programok várják az érdeklődőket. Kézműves 

foglalkozások, táncház, lövészet, hagyományőrző programok és bemutatók jellemzik a 

programfüzetet. A Magyar Szigeten többféle sportlehetőség is adódik (labdarúgás, turul, 

röplabda, íjászat, stb.), s a tábor ideje alatt bajnokságok, versenyek is zajlanak. Minden nap, 

jellemzően este, sötétedéskor indulnak a könnyűzenei koncertek. Az úgynevezett Nemzeti 

Rockot játszó együttesektől a népi, metál és folk-rock stílusokon át a klasszikus rock, pop, 

rap műfajokig képviselik a fellépők a különféle stílusokat. (Wikipédia, 2012) 

 

 Boreal 

2012-ben a Magyar Sziget 4 napos lett. Ugyanazon a helyszínen (a jól ismert verőcei 

Csattogó-völgyben) a Magyar Szigetet megelőző 2 napon egy új fesztivál indult. Ez volt az I. 

Boreál Fesztivál, amely eredeti szándék szerint hosszú távon az Izlandtól Japánig terjedő 

Északi Civilizáció népeinek közös fesztiválja lesz, magyar és külföldi fellépővel, 

koncertekkel. A Magyar Szigeten ugyanakkor kizárólag magyar fellépők lesznek. Külön 

fesztiválra azért lett szükség, mert egyre több külföldi érdeklődött a Sziget iránt. 2012. július 

10-11-én megrendezésre került I. Boreál Fesztiválon (Festival Boreal) lengyel, horvát, 

német, svéd és természetesen magyar zenekarok koncertjei voltak hallhatóak, az előadók 



között Európa legkülönbözőbb régiói képviselve voltak. (HVIM, 2012) 

 

 Erdélyország az én hazám 

Az „Erdélyország az én hazám”fesztivál jótékony célú rendezvény, illetve mindenkori célja 

az Erdélyből elszármazottaknak és azok leszármazottainak, valamint minden Erdélyért 

érdeklődő Honleánynak és Honfiúnak egy családias együttlét biztosítása volt. Mindez 

kulturális, sport, gasztronómiai programokba ágyazva. Sok erdélyi vándor, akik egy évben 

legalább egyszer zarándoklatukkal egy hazai, erdélyi légkörű tábor vendégei, lakói akarnak 

lenni, önfeledten kifejezve transzszilván mivoltukat, itt megtalálják helyüket. Alapítója egy 

verőcei Erdélyből származó lakos, aki az előbb említett célok elérése céljából 2-3 alapítvány 

segítségével életre hívta a fesztivált. Kialakuló szervezői csapattal szeretnék megmutatni 

legfontosabb értékeiket, elsősorban elkötelezettségüket szülőföldük, Erdélyország irányába, 

másodsorban pedig az üzleti szemlélet kiiktatásával a csapatszellem, a kalákás 

összetartozásra fektetni a fő hangsúlyt. (Erdélyhon, 2012) 

 

Lósi-völgy 

A Lósi-patak a Morgó-patak bal oldali mellékvize. Egy szakaszon Pest megye és Nógrád 

megye határát képezi. A Naszály északi oldalában ered. Nyugat felé haladva érinti 

Szendehelyet, majd délnyugatnak fordulva keresztezi Katalinpusztát, végül nyugatnak fordul, 

és Verőcénél a Morgó-patakba ömlik. A patak Verőce és Katalinpuszta közötti részéhez 

tartozó területet hívják Lósi-völgynek.  

Ezen a területen valósul meg a környék legnagyobb extenzív állat tartása 3-4 gazdánál, mely 

gazdaságok nem igazán gazdasági profit szerzés céljából jöttek létre, hanem hagyományunk 

és szokásunk életben tartására. 

Itt kerül megrendezésre néhány nevezetes lovas rendezvény, egyházi és civil találkozó. 

 EOCHA („European Open Championship of Horseback Archery) 

 

Ezt a versenysorozatot egy lovasíjász rajongó alapította, mint egy nemzetközi találkozóként, 

mely a lovas harcművészet iránt érdeklődő embereket köti össze az egész világon. A 

bajnokság a lovasíjászat kulturális és sport értékeit kapcsolja össze. Résztvevői teljesen 

különböző kulturális háttérrel rendelkeznek - mongolok, törökök, irániak, németek, 

lengyelek, japánok, koreaiak, svédek stb. Több, mint húsz országból érkeztek eddig 

vendégek. A fesztivál lényege, hogy mindenki hozza magával a nemzetének történelmi 

örökségét, bemutatva a saját stílusát és a hagyományos viseletét. Az „EOCHA 2012” 

szervezése Magyarországon egy kitűnő lehetőség arra, hogy az ide érkező lovasíjászok és 

kísérőik megmutathassák saját tudásukat, s emellett még jobban megismerhessék, 

tanulmányozhassák és összehasonlíthassák a lovasíjászat létező formáit a sport és a 

hagyomány szempontjából is.(EOCHA, 2012) 

 

3. feladat 

Elemezze az alábbi négy nagy, Verőcéhez kötődő rendezvényt. Értékelje az alábbi 

szempontokból 

 

Szempont Magyarsziget Boreal Erdélyország 

az én hazám 

EOCHA 

Mikor jöttek létre?     

Célkitűzéseik     

Célcsoportjaik     



 

Szempont Magyarsziget Boreal Erdélyország 

az én hazám 

EOCHA 

Irányítóik     

Kapcsolódnak-e 

egymáshoz? 
    

Mit kap az idelátogató? 

Miért jó ez neki? 
    

Miért lehet jó ez a 

térségnek? 
    

Lehetnek-e konfliktusok 

ezek működésében 
    

Milyen korlátozó 

tényezőket ismer fel az 

egyes rendezvények 

működésében?   

    

Milyen kihasználatlan 

kapacitások vannak? 
    

 

4. feladat 

A. Döntse el az ismert, településhez kötődő egyes értékekről, hogy melyek tekinthetők 

jelenleg magkompetenciának? Miért?  

B. Melyek Verőce funkcionális kompetenciái? Gondolja végig és nevezze meg a 

teljesítmény-fontosság mátrixban, hogy a megismert erőforrások milyen zónában 

találhatóak! Segít a táblázat!  

 

 Erőforrás/kompetencia Magyarázat 

Alacsony fontosság és 

alacsony teljesítmény 

  

Alacsony fontosság, de 

magas teljesítmény 

  

Magasabb fontosság és 

alacsony teljesítmény: 
  

Magas fontosság és magas 

teljesítmény együttese 

  

 

C. A táblázat eredményei alapján jelölje ki, hogy melyek azok az elemek 

(kompetenciák), amelyek révén tovább lehetne bővíteni a területi terméket!  

 

 

4.3. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben a település- és térségmarketing kínálati mixének általános vonásait, 

fölépítésének elvi alapjait ismerhette meg az olvasó példán keresztül megvilágítva. 

Kihangsúlyoztuk, hogy a területi terméknek az adottságokra kell épülnie, és azt is, hogy 

megvalósításához jó helyzetfeltárásra van szükség. A példákon keresztül is láthatóvá vált, 

hogy igazán sikeres kínálati mixe azoknak a térségeknek/ településeknek lehet, amelyek 

koherens rendszerben építkeznek.  

 



5. A kommunikációs mix kialakítása 

 

 

A kommunikációs mix a területi termék piacra jutásának kommunikációs technikája, 

tehát a kínálati mixhez szorosan kapcsolódó tevékenység. A kommunikációs mix feladata 

szorosan összefügg a területi termék alapmegjelenésének, imázsának kialakításával. Ebben a 

fejezetben az olvasó megismeri a kínálati mix kialakításának legfőbb lépéseit példákon 

keresztül. Ahhoz, hogy az alkalmazott feladatokkal boldoguljon, szükség van az elméleti 

jegyzet ide vonatkozó fejezetének ismereteire.  

 

Első lépésben ellenőrizze tesztekkel a Nagyné Molnár (2012) Terület- térségmarketing 

című elméleti jegyzetének ide vonatkozó fejezetében szerzett ismereteit! 

 

Tesztfeladatok 

 

1. feladat 

Javítsa a hibás mondatokat! 

1. A kommunikációs mix célja a területi termék pozícionálása, a termékfejlesztés. 

2. Az identitás maga a kommunikációs mix 

3. Az identitásfejlesztés egy módja a „design”, azaz az attrakció. 

4. A sikeres márkaépítés paritásos és dinamikus elemekből áll. 

5. A „mi” tudat építésében kiemelkedő szerepe van a szponzoroknak. 

 

2. feladat. Egy megállapítás több fogalomhoz is tartozhat! 

 

1. saját-imázs 

2. idegen imázs 

3. hivatalos imázs 

4. múlt imázs 

 

A. a települési honlap arculata  

B. a történeti dokumentumokból kialakítható arculat  

C. a térségben élő lakosokban kialakult imázs 

D. az imázs helyhez kötődése szerinti típus 

E. a turistákban kialakult imázs 

F. A tudat-alatti szinten kialakult imázs ellenpárja 

 

Megoldás 

 

1.feladat 

1.  A kommunikációs mix célja a területi termék pozícionálása a célcsoportok felé való 

tudatos kommunikációval, márkafejlesztéssel. 

2. Az identitás a térségről az egyén fejében élő kép, amellyel megkülönbözteti, beazonosítja a 

teret a többitől. 

3. Az identitásfejlesztés egy módja a „design”, azaz az arculat-építés. 

4. A sikeres márkaépítés paritásos és differenciáló elemekből áll. 

5. A „mi” tudat építésében kiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknak. 

 

 



2. feladat 

1. C,D  

2. D, E 

3. A, F 

4. B,  

 

5.1.A saját imázs vizsgálata 

 

 A saját imázst mindig az adott térben élő, vagy a hozzá valamilyen szempontból kötődő (ott 

dolgozó, ott alkotó) emberek, szervezetek véleménye teremti meg. Az adott térben élők 

véleményére több okból kifolyólag is szükség van. Tudnunk kell ugyanis, hogy miként érzik 

otthon magukat a lakosok az adott településen /térben. Tudni kell, hogy mennyire elégedettek, 

hol látják a gondokat, feszültségeket; milyen szokásaik, szándékaik, törekvéseik 

fogalmazhatóak meg (Molnár, 2012). 

 

1. feladat  

Tanulmányozza a Siklódról készült saját-imázs vizsgálatot! 

A. Foglalja össze, hogy milyen értékekre mutat rá a vizsgálat! 

B. Foglalja össze, hogy milyen konfliktus-helyzetre mutat rá a példa!  

C. Foglalja össze, hogy a tapasztalatok miként befolyásolhatják egy esetleges területi 

termék kialakításának folyamatát!  

 

Saját imázs-vizsgálat Siklódon (Molnár, 2007) 

(Románia, Udvarhely –szék, Etédi járás, Székelyudvarhely központtal.) 

 

Siklód belső térszerkezetében jól látható az alkalmazkodás a domborzati viszonyokhoz. A 

település szerkezetének meghatározója a patakmeder, az esőzések, hóolvadások utáni felszíni 

vízfolyások folyásiránya, a lejtésviszonyok, a talajadottságok. Minden bizonnyal ezeknek 

megfelelően alakult ki a falu lakott része, amely jól érzékelhető három önálló névvel illetett 

települési egységből áll ma is (Alfalu, Murva, Papszer). 

  

A három falurész (Papszer, Murva, Alfalu) a kívülálló szemével is más-más sajátosságokat 

hordoz. Papszeren található a református templom, az imaház, a tiszteletes úr háza; de az 

iskola is itt van. Ezek az épületek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek e településrészt 

kiemelik a másik két falurész mellől. Murva a dimbek-dombok, magaslatok falurésze, sok 

felhagyott portával, házzal. Az öles fák egy hajdan volt boldog világ vadregényes 

maradványait őrzik. A Szolokma felé vezető út mentén épült ki Alfalu, a vizek falurésze, a 

település alacsonyabb térszínű részein. Meghatározó falukép itt Siklód patakja. (5.1. ábra) 

 

Siklód három falurésze tehát nem csupán nevében különül el: Papszer, Murva, Alfalu 

részekre. E három egység megjelenésében is más. A kérdés számunkra az volt, hogy vajon e 

karakteres elkülönülés csupán a természeti-domborzati viszonyokhoz való alkalmazkodás 

következménye-e. Más megfogalmazásban, azt szerettük volna megtudni, hogy vajon csak 

tisztán természeti- domborzati tényezők jelennek-e meg ebben az elkülönülésben? Esetleg ez 

az elkülönülés társadalmi értelemben, mentálisan is megnyilvánul-e valamilyen formában? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására kérdőívünk segítségével föltérképeztük az egyes 

falurészeken a „saját” falurészről és a többiről kialakult véleményeket. A kérdőívben az erre 

vonatkozó kérdés így hangzott: „Ön szerint van-e különbség a falu egyes településrészei 

között? Ha igen, mi a különbség?” E kérdés tette számunkra lehetővé tehát, hogy 



megfogalmazzuk: elhatárolják-e a siklódi emberek bármilyen módon a falu egyes részeit. Az 

alábbiakban a kérdőívek alapján nyert eredményeinket szövegesen és táblázatosan 

összegezzük. Az értékelés során fontosnak tartottuk elkülöníteni a „saját”, tehát az adott 

helyen élők magukról megfogalmazott véleményét a más falurészen élők adott 

településrészről megfogalmazott véleményétől, mely éppen ezért két külön oszlopban jelenik 

meg.  

 

 

 
 

A számok magyarázata: 

1. Bálintok utcája 9. Csüpü szoros 17. Alfalu 

2. Farkas utca 10. Pap utca 18. Főút 

3. Borsós utca 11. Keresztfa 19. Temetőalja 

4. Murva 12. Söstörök utcája 20. Udvari kert 

5. Domb utca 13. Nagyhíd 21.Abodi szoros 

6. Péterek szorosa 14. Kiss György szorosa 22. Józsa szoros 

7. Gátha 15. Balázsok földje 23. Jakafi utca 

8. Pücsök szoros 16. Kertek alja  

5.1. ábra: Siklód térképvázlata 
Forrás: Gáspár Csaba siklódi lakos segítségével a szerző Molnár (2007) 27.p.. 

Megjegyzés: A táblázatban ferdén jelöltük Papszer utcáit, sötétítettük Murva utcáit, és normál betűszedésben 

maradtak Alfalu utcái   

   

A Papszerről kialakult kép a falurészen élők és a máshol élők véleményeiben rendkívüli 

mértékben hasonlatos. E településrészt általában pozitív módon értékelték válaszadóink. 

Azonban az olvasott vélemények nem ellentmondás nélküliek. A Papszeren élők 

véleményében is találni egymásnak ellentmondó megállapításokat (összetartóak az emberek-  

veszekedősek az itt élők); és van ellentmondás a nem Papszeren élők Papszerről 

megfogalmazott véleményében is (rossz a földje- jó a földje dilemma esetében). A kapott 

eredmények azt is mutatják, hogy Papszer elkülönülésében legalább annyira fontos az emberi, 

a mentális tényező, mint amennyire a természeti viszonyok. (5.1.. táblázat)  



 

5.1.táblázat: Vélemények Papszerről 

 

Amit a Papszeren élők gondolnak 

Papszerről 

Amit a Murván, Alfaluban élők 

gondolnak Papszerről  

Összetartó emberek lakják 

Veszekedős népek élnek itt (hitványok az 

emberek) 

Több a nép 

Több itt a fiatal, mint máshol 

Jobb az út, közel érni mindent 

Nem elég jó az út 

Jó hely: közel van minden 

Rendesen lakott 

Hidegebb, mint a többi falurész 

Gazdagabb falurész 

Más: egyenesen vannak a házak 

Rossz a földje, kötött a talaja 

Jó helyen van: melegebb, jobban érik 

minden 

Szebb 

Jobb a földje, mint a Murvának 

Forrás: kérdőívek alapján szerkesztette a szerző Molnár (2007) 27.o. 

 

 

5.2. táblázat: Vélemények Alfaluról 

 

Amit az Alfaluban élők gondolnak az 

Alfaluról 

Amit a Murván, Papszeren élők gondolnak 

az Alfaluról  

Nem jók az emberek 

Jó földek vannak itt 

Jobb az élet itt 

A legszebb hely 

Sok vízfolyás van itt 

Hamarabb teremnek itt a gyümölcsök  

Jobb termő, mint a többi falurész 

Gyarló, fösvény emberek lakják 

Nem olyan barátságosak az emberek 

Magányosak  

Az asszonyok nem beszélnek egymással 

Ki vannak tolva az itt élők 

El van öregedve 

Ott a népek is mások 

Szegények lakják 

Nehéz a járás 

Nagyok a távolságok 

Jó az útja: nincs vízmosás, mint a Murván  

Rossz az útja 

Vaddisznók járják 

Jobban lehet fát lopni (közelebb az erdő)  

Jó a földje 
Forrás: kérdőívek alapján szerkesztette a szerző Molnár (2007) 27.o. 

 

Alfalu esetében jelentős mértékben eltért az itt élők és a máshol élők nézete. Mást láttak meg, 

mást tartottak fontosnak az emberek itt és ott a véleményük megfogalmazásakor. Egyetlen 

kritikus észrevételtől eltekintve Alfalut az alfaluiak elsősorban természeti környezetük okán 

egyértelműen pozitív tartományba sorolható tulajdonságokkal azonosították. Az érdekes 

ebben csupán az, hogy ezek közül a tulajdonságok közül a „kívül élők” véleményében 

egyetlen egy sem jelent meg. A megkérdezett „kívül élő” siklódiak Alfalut nem helyezték 

pozitív értéktartományba. Nem elsősorban természeti adottságok miatt. A vélemények 

fókuszában az alfalui ember, az emberi tényező áll. A mi vizsgálatunk szempontjából 

természetesen nem az az érdekes, hogy milyen is Alfalu valójában, hiszen annak leírásához 

jóval összetettebb vizsgálatsorozat szükséges. Ebben a kapott képben számunkra a fontos az, 

hogy igazolva látszik: Alfalut sem csupán földrajzi-domborzati elkülönülés jellemzi, hanem 

mentális is.  (5.2. táblázat) 



 

Murva esetében is egyszerre van jelen az elkülönülésben a természeti-domborzati és a humán 

tényező. Ez egyformán igaz a Murván élők által megfogalmazottakra és a máshol élők 

véleményére. Ami érdekes, hogy a Murván élők között is szokatlanul kritikus a falurész 

megítélése. Az itt élők véleményében ugyan megjelenik a személyes kötődés, a vonzódás, de 

a problémákat is látják, sőt kimondják. A „kívül élők” számára Murva szinte kizárólag a 

nehézsorsú problémás siklódi élet helyeként jelent meg. (5.3. táblázat)  

 

5.3.táblázat: Vélemények Murváról 

 

Amit a Murván élők gondolnak Murváról Amit az Alfalun, Papszeren élők gondolnak 

Murváról   

Aki itt nő fel, ezt szereti 

Irigység van 

Hágós-lejtős viszi a víz 

összetartóbb emberek 

jók az emberek 

el van öregedve 

özvegyek lakják, néptelen 

nehéz a járás, nehéz lejárni a faluba 

átfolyásos 

hágós  

rossz az út, meredek 

hidegebb van télen, nyáron viszont 

melegebb 

Papszerbeliekkel vannak jóban 
Forrás: kérdőívek alapján szerkesztette a szerző Molnár (2007) 27.o. 

 

A három falurész, mint látható valóban három külön világ. Nem jobb, vagy rosszabb: MÁS. 

Információgyűjtő utunkon fontos, e kérdés értelmezését döntően befolyásoló további 

ismeretre is szert tettünk, amikor megtudtuk, hogy két- három generációval ezelőtt, a falu 

életét meghatározó nagycsaládok egy-egy falurészen térben koncentrálódva települtek. 

Ilyenformán minden bizonnyal egy-egy nagyobb család alapvetően formálhatta egy-egy 

falurész életét, az ott élők gondolkodásmódját. Ez szintén hozzájárulhatott a „saját”-tudat 

kialakulásához egy-egy falurész esetében. A Szilveszter család tagjai például eredendően a 

Söstörök útján és a Templom utcán laktak. A Demeter család a Pap utcán és a Murván élt, 

míg a Gáspár család eredendően szintén a Murván lakott. A Péter család tagjai is a Murvához 

kötődnek (Péterek szorosa). A Balázs család nemzedékeinek együttélése pedig a Balázsok 

földjét hozta létre. (5.1.ábra) Természetesen ez a térben elkülönülő koloniális együttélés ma 

Alfalu, Murva, Papszer különállásában már kevéssé figyelhető meg. Legföljebb a település 

utcanevei árulják el e sajátosság egykori jelentőségét.  

 

 

5.2.Az idegen imázs vizsgálata 

 

 

A következőkben foglaljuk össze az idegen imázsról tudható alapismereteket! Az idegen 

imázs a térhez kötődik, a térről képződik olyan emberekben, szervezetekben akik nem a 

konkrét térben élnek. Ezen belül beszélünk egyrészt közeli- távoli imázsról aszerint, hogy 

a véleményeket a környéken élők, vagy a messziről érkezettek alakították ki. E két 

imázsformát azért fontos szétválasztani, mert a közeli helyeken a szomszédsági kapcsolat 

az adott térről más információáramlást tesz lehetővé, mint a távoli helyek esetében. A 



távoli helyeken a térről irányítottabb, kontrolláltabb lehet az imázsépítés (interneten 

keresztül, utazási irodákban elhelyezett ismertetőkön keresztül.) Az idegen imázsnak egy 

másik megkülönböztetett formája a hazai (magyar)-külföldi (idegen ajkú) imázs. Ebben az 

imázstipizálásban aszerint teszünk különbséget, hogy a véleményt magyar, vagy nem 

magyar ajkú állampolgár fogalmazta meg. (Molnár, 2012) 

 

2.feladat 

Tanulmányozza az idegen imázst a Pécs Graz példáját bemutató cikkben! 

 

a. Foglalja össze, hogy mik voltak a tapasztalatok Pécs esetében! 

b. Foglalja össze, hogy mik voltak a tapasztalatok Graz esetében! 

c.  Hasonlítsa össze a két város idegen-imázsának eredményeit! 

d. Milyen tanulságokat lehet leszűrni a területi termékre nézve a két város 

esetében?  

 

 

Idegen imázs-vizsgálat Pécs és Graz példáján (Bakucz, 2001) 

 

  Ahhoz, hogy a turizmus általános gazdaságélénkítő szerepe lokálisan érvényesülhessen, 

szükséges a keresleti piac igényeinek folyamatos követése, felmérése és elemzése.  Egy ilyen 

hatékonyan működő városi turizmus kiépítésének elősegítése érdekében készült 2000 nyarán 

egy felmérés, két, egymással testvérvárosi kapcsolatban levő városban: Pécsett, és Grazban 

az odalátogató turisták között.  

 

A Pécsett kitöltött kérdőívek 51% belföldi és 49% külföldi, míg Grazban 31% hazai és 69% 

külföldi turista véleményét tükrözik. Ebből az aránybeli különbségből már lehet arra 

következtetni, hogy Graz valamilyen szempontból nagyobb vonzerőt tud gyakorolni a 

külföldi városlátogató turistákra, mint Pécs. A kérdőíveket kitöltő vendégek Pécsre összesen 

14 országból, Grazba 9 országból érkeztek. Mindkét városban az odalátogató külföldiek 

körében egyaránt a német vendégek voltak többségben. ( Pécsett az összes felmért turista 

28%-át tették ki, még Grazban a 33%-át. ) Grazban a megkérdezettek legnagyobb hányadát a 

német turisták adták (a Grazba érkező hazai turisták aránya 31% volt), míg Pécset 

messzemenő en a hazai turisták túlsúlya (51%) jellemezte a vizsgált időszakot. Külön 

figyelmet érdemel az „egyéb" kategória részletesebb elemzése, amely Grazban dominánsabb 

(24%-os) jelenlétet mutatott, szemben a pécsivel (15%), és összetétele is más volt. A Pécset 

meglátogatók nemzetiség szempontjából jobban szóródtak, azaz a felmérésbe belekerültek 

kelet-, nyugat- és észak-európaiak, valamint tengerentúliak is, míg a grazi „egyéb" kategória 

egy-egy ír, dán, spanyol, olasz, magyar, amerikai és kanadai vendéget reprezentál.  

 

 A Pécsre érkezett hazai vendégek igen széles települési kört reprezentáltak. A 115 felmért 

magyar turista 47 településről érkezett, a legtöbben azonban Budapestről (24 fő) és a 

Dunántúlról (67 fő) jöttek. A fővárosból érkezett vendégek mellett jelentős szegmenst 

alkottak a nagyvárosokból (Debrecen, Miskolc, Szeged) és a városi turizmus szempontjából 

versenytárs településekről (Eger, Kecskemét, Sopron, Székesfehérvár) érkezett vendégek. 

Területi szempontból túlsúlyban voltak a Zalaegerszeg—Balaton—Székesfehérvár—

Budapest (Pest megye)—Kecskemét— Szeged vonal által lehatárolt országrészből érkezettek 

(93 fő). A grazi felmérésben részt vett hazai (osztrák) turisták területi megoszlásáról 

határozott jellegzetességeket kimutatni nem lehetett.  

 

 A megkérdezettek pécsi illetve grazi tartózkodásának kategóriába sorolása egy ponton 



megegyezett; mindkét helyen a vendégek többsége (Graz: 67%, Pécs: 47%) rövid üdülés 

céljából töltött el néhány napot. A felmérés adatai szerint mindkét városba a rövid látogatásra 

érkező turisták első sorban városnézés céljából jöttek (Graz: 57%, Pécs: 47%), de jelentős 

motívumként szerepelt mindkét helyen a rokonok vagy ismerősök meglátogatása, illetve a 

város kulturális eseményein való részvétel is.  

 

A felmérésben a válaszadó turisták 1-5-ig terjedő skálán értékelték grazi illetve pécsi 

tartózkodásukat általában. Ez az eredmény mindkét városban átlagosan 4 egész körüli volt. 

A felmérést elvégezték aszerint is, hogy a vizsgált időszakban a turisták hogyan értékelték 

Pécset, illetve Grazot megadott szempontokalapján 1-5-ig terjedően ( ahol az „1" azt 

jelentette, hogy a város „egyáltalán semmit sem ajánl" számukra, míg az „5" a maximumot 

jelentette.) Az egyes szempontok értékelésének átlaga Graz esetében mindenütt 4,0 feletti, 

kivéve a város által kínált árszínvonal megítélését, amely jóval szigorúbb a többinél, 

mindössze 3,4 pont. Pécs esetében a szálláshelyek, a szórakozási lehetőségek, a turisták 

életét kellemessé, könnyebbé tevő dolgok elérhetősége, valamint a város megközelíthetősége 

maradt az átlagpontszámok alapján 4,0 alatti. Érdekes egybeesés, hogy Pécsett sem találták 

az árszínvonalat vonzónak, sem a külföldi, sem az odalátogató hazai turisták. A pécsi adatok 

feldolgozása során használt faktoranalízis megerősítette az átlagpontszámok alapján kialakult 

 képet, mivel kimutatta, hogy az egyes vélemények a város által kínált szálláshelyek 

minősége és választéka, a vonzó árszínvonal, s legintenzívebben a város megközelíthetősége 

tekintetében szóródtak. Az elemzésben összeállított mátrix az egyes változók közötti 

kapcsolat szorosságát mutatja be azt, hogy gyenge vagy erős a köztük levő kapcsolat a 

korrelációs együtthatók alapján. Így egyértelműen látszik, hogy Pécs város légköre és egyéni 

arculata között szoros összefüggés van, amihez kapcsolódik még a város fekvése is. Ez a 

három tényező mutatkozott döntő fontosságúnak a turisták úti cél választásánál, Pécsre 

jövetelüket megelőzően. A pécsi adatokat értékelő faktoranalízis alapján megállapíthatjuk, 

hogy a városba látogató turisták tudatában erősen kötődik egymáshoz a szálláshelyek       

minősége/választéka és a szórakozási lehetőségek színvonala, a vásárlási lehetőségek, 

valamint az ételek és az italok minősége, ami a városi infrastruktúra turista vonzerőként 

betöltött szerepére utal. 

 

A  felmérés második nagy kérdéscsoportja azt vizsgálta, hogy a pécsi, illetve grazi 

városlátogatásra vonatkozóan melyek voltak a turisták részére leglényegesebb       

megfontolások a célállomás kiválasztásakor. A felsorolt 20 állítás mindegyikével       

kapcsolatban meg kellett a válaszadóknak mondani, hogy azok „teljesen", „többnyire", „egy  

kicsit" avagy „egyáltalán nem" vonatkoztak rájuk. Mind Pécsett, mind Grazban nagy 

hangsúllyal kerültek elő a következő motivációk:  

  -     pihenés és kikapcsolódás, 

  -     kényelem és kényeztetés, 

  -     kulturális események és látnivalók, 

  -     változás a megszokott körülményekhez képest, 

  -     teljesen felszabadult és könnyed érzés, 

  -     a helyi lakosok életmódja iránti érdeklődés, 

  -     biztonságérzet, 

  -     a jó ételek és italok fogyasztásának lehetősége. 

 

 



5.3. Hivatalos imázs-vizsgálat 

 

A hivatalos imázst a település/ térség hivatalos szervei, civil szerveződései alakítanak 

ki a településről/térségről. Ez természetesen sokféle módon, sok mindenre helyezheti a 

hangsúlyt. A lényeg, hogy hiteles legyen.  

 

3. feladat 

A. Vizsgálja meg Nyíregyháza hivatalos honlapját! 

B. A hivatalos imázs milyen termék-elemekre helyezi a hangsúlyt?  

C. Gyűjtse össze, ami Sóstóról megtudható a honlapon! Az ismeretek birtokában 

milyennek ítéli meg Sóstó hivatalos imázsát? Az elemzéshez a szempontok Kotler et al. 

1993 nyomán:  

 Az üzenet legyen valósághű 

 Az üzenet legyen egyszerű 

 Az üzenetnek legyen vonzereje 

 Az üzenet legyen megkülönböztető jellegű 

 

Néhány gondolat Sóstóról 

Sóstógyógyfürdő évszázadok óta kedvelt üdülőhely. A Sóstón található körülbelül 26 fokos 

hőmérsékletű tó északi része csónakázó tó, déli része pedig tófürdő. A tavat egy 2000 m² 

területű park veszi körül. Sóstóra sok turista érkezik. Sóstó kínálata sokrétű: csónakázótó, 

gyógyító hatású termálvíz, parkfürdő, tófürdő, élményfürdő,vadaspark, szép épületek, 

játszóterek. A látnivalók között a Sóstói Vadaspark Európai szinten is elismert. Közel 300 

állatfaj látható itt és az állatok többsége szabadon, ketrecek nélkül él. A világ minden 

kontinenséről láthatunk állatokat. Az Állatpark rendelkezik akvárium- és lepkeházzal, 

emellett pedig trópusi állatokat bemutató házzal is. A Zöld Piramisban látható különféle 

egzotikus hüllők, a nemrég felavatott Ócenáriumban pedig egy üvegúton keresztül láthatóak  

különböző hal-, illetve cápafajok. A Vadasparkban van egy magyar parasztudvar is, ahol a 

látogatók megtekinthetik, hogyan is éltek a régi gazdálkodók és milyen állatokat tartottak.  

Egy kis séta után eljuthatunk a Sóstói Múzeumfaluba, ahol is a megye tájegységeinek népi 

építészetét láthatjuk. Ez az ország egyik legnagyobb skanzenje a 12 holdas területével. 

A Sóstói parkfürdő 8 medencével várja a fürdeni vágyókat. A strand nemrég felújításon, 

korszerűsítésen ment keresztül, így több termálmedence is található, csúszda, a fürdőzők 

ellátáshoz pedig látványkonyha és poolbar is tartozik.  

Forrás: www.nyiregyhaza.hu, www.sostort.hu, www.sostozoo.hu 

 

 

 

5.4. A tér imázsállapota 

 

Minden település/térség térségmarketingjében fontos kiindulópont, hogy tisztán lássuk a tér 

imázsának állapotát. Az egyes térségek imázsuk alapján csoportosíthatóak (Kotler, 1993):  

 

 pozitív imázzsal rendelkező helyek  

A pozitív imázsú helyeken a tudatban leképeződő esszencia értéktartalma pozitív.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3st%C3%B3gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91
http://www.nyiregyhaza.hu/
http://www.sostort.hu/


Pozitív imázsú hely: Ópusztaszer 

 

Elhelyezkedés: 

Ópusztaszer a Dél-alföldi régióban, Csongrád megyében, Szegedtől nem messze helyezkedik 

el. A településről Anonymus is ír, mint az első országgyűlés helyszínéről, amit Árpád vezér 

tartott. (wikipedia.org) 

 

A pozitív imázs megmutatkozása: 

Ópusztaszer fő látványossága a Nemzeti Történeti Emlékpark, aminek 2010-ben körülbelül 

140.000 látogatója volt. Itt található a Feszty Árpád alkotta „A magyarok bejövetele” című 

körkép-festmény amit az 1896-os millenniumi ünnepségre készített. (opusztaszer.hu) 

 

Az imázs létrejötte: 

Az Ópusztaszert övező legenda régi időkre nyúlik vissza és ezt erősítette az az 1970-es 

kormánydöntés, hogy itt létesüljön történeti emlékpark, ahol a körkép is helyet kap. A helyet 

a legtöbb magyar ember ismeri és sokan el is látogatnak oda életükben legalább egyszer.  

 

 

A pozitív imázsú helyek esetében a legfontosabb feladat a pozitív benyomások megerősítése 

mind több célcsoport felé. 

 

4.feladat: 

 Keressen pozitív imázsú helyet és értelmezze, hogy miért pozitív az imázsa!  

  

 negatív imázzsal rendelkező helyek  

A negatív imázsú helyeken a tudatban negatív tartalmak rögzülnek.  

 

Negatív imázsú hely: Recsk 

 

Elhelyezkedés: 

Recsk az Észak-magyarországi régióban található, Heves megyében, Egertől nem messze.  

 

A negatív imázs megmutatkozása: 

A negatív imázs nem a település-képen mutatkozik meg, hanem mindenekelőtt az emberek 

tudatában.  

 

A negatív imázs kialakulása: 

A negatív imázs a „magyar gulag” kialakulásával függ össze. Az ÁVH által létrehozott 

kényszermunkatábor 1950-53 között az egyik leghírhedtebb munkatábor volt. Mivel a tábort 

szigorúan őrizték, így létét sikerült teljesen titokban tartani. Mindössze kétszer volt sikeres 

szökési kísérlet a táborból. Az első alkalommal a megszökött rab átjutott Csehszlovákiába, 

de miután hírét vette, hogy családjának több tagját letartóztatták, föladta magát. A második 

alkalommal 1951. május 20-án nyolc rab szökött meg úgy, hogy az egyikük őrnek öltözött és 

úgy tettek, mintha külső munkára mennének. A csoport legtöbb tagját elfogták, azonban 

egyiküknek, Michnay Gyulának sikerült eljutnia Bécsig, és a Szabad Európa Rádióban 

nyilvánosságra hozta 600 rabtársa nevét. (Ezt a történetet meg is filmesítették.) Sztálin halála 

(1953. március 5.) után, a miniszterelnökké kinevezett Nagy Imre a többi internálótáborral 

együtt a recski tábort is megszüntette. 

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Recski_k%C3%A9nyszermunkat%C3%A1bor 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csehszlov%C3%A1kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Michnay_Gyula&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_Eur%C3%B3pa_R%C3%A1di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Joszif_Visszarionovics_Szt%C3%A1lin
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Imre_%28politikus%29


 

A negatív imázsú helyek esetében a legfontosabb feladat általában az lehet, hogy a meglevő 

negatív vélemény okát feltárják és kiküszöböljék, vagy ha azt nem lehet, akkor hozzá új, 

pozitív értéktartalmakat illesszenek.  

 

5.feladat: 

 Keressen negatív imázsú helyet és értelmezze, hogy miért negatív az imázsa!  

 

 gyenge imázzsal rendelkező helyek  

A gyenge imázsú helyek nem kellően ismertek, nincs róluk igazán kialakult kép.  

 

Gyenge imázsú terület: Debercsény 

 

Elhelyezkedés: A település az Észak magyarországi régióban Nógrád megyében, a 

Balassagyarmati kistérségben található. Területe: 543 ha, lakosainak száma: 77 fő. A 

településen található lakások száma: 51 darab. Debercsénynek, gyakorlatilag nincsen imázsa, 

bár szép fekvésű, jó levegőjű település, amiről alig tud valaki. 

 

 

A gyenge imázsú helyek esetében lényegében nincs ismeret az illető területről, éppen ezért a 

legfontosabb feladat egy értékleltár és egy tudatos információtovábbítás kidolgozása.  

 

6.feladat 

Keressen gyenge imázsú helyet és értelmezze, hogy miért lehet gyenge az imázsa! 

Hogyan lenne erősíthető az imázs?  

 

 vegyes imázzsal rendelkező helyek  

A vegyes imázsú helyek sajátossága, hogy az adott területről kialakult képben pozitív és 

negatív elemek keverednek.  

 

Vegyes imázsú terület: Budapest VIII. kerület 

 

Elhelyezkedés: Budapest pesti oldala az V., IX., X. és VII. kerületekkel határolt rész. 

Vegyes imázsú a következő kettősség miatt: 

Negatív elemek: 

A terület Nagykörúton kívül eső része egy főként cigányság által lakott leszakadó terület, 

amin megjelent a nagyvárosi gettósodás minden jele. Jelentős a bűnözés, a prostitúció, a 

kábítószer kereskedelem, a lopás, a rablás. A városképet itt a romos, szakadt házak képe 

határozza meg, amelyek között lomos, szemetes foghíj- telkek éktelenkednek. A terület 

kedvezőtlen imázsa nemcsak a fővárosiak körében, hanem lényegében országszerte ismert 

fogalommá nőtte ki magát „nyócker” néven. 

    

Pozitív elemek. 

A terület Nagykörúton belüli része, a Palotanegyed olyan városépítészeti kincseknek, 

kultúrtörténeti mementóknak ad otthont, mint a Magyar Nemzeti Múzeum, az Eötvös 

Lóráránt Tudomány Egyetem campusa, a Gutenberg tér, vagy az ideiglenes országgyűlési 

épület a Bródy Sándor utcában. A Palotanegyed számos rangos magyarországi oktatási és 

kulturális intézménynek ad otthont. Vannak a területen egyházi központok is, például a 

jezsuitáknak, vagy korábban a piaristáknak. Itt található a Semmelweis Egyetem és a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy-egy campusa is.  



A vegyes imázsú helyek esetében a pozitív imázstartalom erősítésére és a negatív tartalmak 

kiküszöbölésére kell törekedni. 

 

7.feladat 

 Keressen vegyes imázsú helyet és értelmezze, hogy miért vegyes az imázs! Hogyan lenne 

erősíthető az imázs?  

 

 ellentmondásos imázzsal rendelkező helyek  

Az ellentmondásos imázzsal rendelkező helyek esetében az érintett területről az emberek 

egy része negatívan, míg mások más vonatkozásban pozitívan gondolkoznak.  

 

Ellentmondásos imázsú hely: Balatonőszöd 

Elhelyezkedés: Balatonőszöd a Dél-dunántúli régióban, Somogy megye északi felén a 

Balaton déli partján fekszik a Balatonföldvári kistérségben. 

 

Az ellentmondásos imázs megjelenésének okai: 

Balatinőszöd egy kellemes balatonparti település. A hozzávetőlegesen 500 fős település 

csendes, kellemes nyaralóhelyként volt ismert egészen 2006-ig. Addigi története pozitív 

képet ad. 1929-ben parcellázta fel a Piarista rend és ekkor alakult meg a balatonőszödi 

fürdőtelep is. (balatonoszod.hu)  2006-ban az akkor választást nyerő, korábban is 

kormányon lévő MSZP és annak miniszterelnöke (Gyurcsány Ferenc) a májusi balatonőszödi 

kormányüdülőben tartott zárt MSZP frakció- ülésen olyan kijelentéseket tett, amit azoknak 

szeptemberi kitudódásakor az ország jelentős része nem tartott elfogadhatónak és egészen 

utcai zavargásokig fajuló másfélhónapos tüntetéssorozat indult el a fővárosban és vidéken is. 

Ez a történet egyértelműen összekapcsolódott a település nevével. 

 

8.feladat 

Keressen ellentmondásos imázsú helyet és értelmezze, hogy miért ellentmondásos az 

imázs! Hogyan lenne erősíthető az imázs?  

 

5.5. A terület márkázása (place-branding) 

 

A „place branding”, azaz a területek márkázásának fogalmát először Kotler (1993) 

használta a térségek versenyében a versenyt segítő jelek, szimbólumok használatára. A márka 

célja a termék azonosítása, a versenytermékektől való megkülönböztetés. A márkaépítés során 

a célunk az, hogy az adott terület helyi imázsát leginkább meghatározó tényezőket, 

versenyelőnyöket beazonosítsuk, tudatosítsuk, megismertessük, elfogadtassuk. A márkaépítés 

gyakorlatában több megközelítéssel találkozunk. A klasszikus gyakorlat az, amikor magát a 

földrajzi nevet használjuk márkanévként. Ez tipikus gyakorlat a borrégiók vonatkozásában.   

 

Az Egri borvidék (Janky- Kérey, 2011) 

 

Magyarország északi részén, a Bükk-hegység délnyugati oldalán fekszik. Termőterületéből 

5160 hektár van betelepítve szőlővel. Az egyik legdinamikusabban fejlődő borvidék. 

Az egri borvidéken már az Árpádháziak is próbálkoztak szőlőtermeléssel. 

Az első püspökségek egyikét Egerben alapította Szent István királyunk. A püspökségre 

költöző szerzetesek magukkal hozták hazájukból az ott honos szőlőfajtákat is.  

A XVII. században a vörösborszőlő-fajták egyre több teret nyertek a fehérszőlők rovására.  

Termelők és pincészetek, akik jogos használói e márkanévnek (a teljesség igénye nélkül): 



Burkolyi László Borászata, Demeter Pincészet Kft., Eged Mountain Kft., Egervin 

Borgadasági Rt., Gál Lajos Pincészete, Gál Tibor Kft., Gundel Pincészet, Hagácsi és Fia, 

Ker-Coop Borászati Kft., Kőkút Borház, Orsolya Pince, Ostoros-Novaj Bor Rt., Pók-Polonyi 

Pince Kft., Rai-Vini Pincészet, Simon Pince, St. Andrea Pincészet, Thummerer Vilmos Szőlő 

és Borgazdasága, Varsányi Pincészet, Vince Béla Pincészete. 

 

 

A márkaépítés kapcsolódhat kitüntető címekhez is, mint például az UNESCO-

Világörökség címhez.  

Az UNESCO-Világrökségről 

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 

Alkotmányát 1945. november 16-án Londonban írták alá. A szervezet célja, a tudomány és 

kultúra segítéségével szorosabbá váljon a nemzetek közötti együttműködés. 1972-ben 

született meg az UNESCO Világörökségi Egyezménye, mely biztosította a szükséges jogi, 

adminisztratív és pénzügyi kereteket a nemzetek számára annak érdekében, hogy a múlt 

értékeit a jövő számára is megőrizzék. Az egyezményt aláíró országok létrehozták a 

Világörökség Bizottságot, melynek koordinációs feladatokat lát el, nyilvántartja a 

Világörökségi Listát, valamint a Várományosi Listát, elbírálja a kérelmeket, intézkedéseket 

hoz a Listán szereplő helyszínek védelme érdekében. (Nagy Gergely 2003) Az 

Egyezményhez mostanáig 187 állam csatlakozott. A Listára olyan természeti és kulturális 

értékek kerülhetnek fel, amelyek nemcsak az adott nemzet, hanem az egész világ számára 

értéket képviselnek. Az Egyezmény három kategóriát határoz meg: természeti, kulturális és 

vegyes kategóriát. A különböző kategóriáknak eltérő követelményei vannak.  

Magyarország 1985-ben csatlakozott az Egyezményhez. Azóta 8 helyszínnel 

büszkélkedhetünk, melyek felkerültek a Listára: 

 Budapest – Duna-part és a Budai Várnegyed (1987), valamint az Andrássy út (2002) - 

kulturális kategória 

 Hollókő ófalu és környezete (1987) kulturális kategória 

 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995) - természeti kategória 

 Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996) - 

kulturális kategória 

 Hortobágyi Nemzeti Park (1999)  - kulturális / kultúrtáj kategória 

 Pécs (Sopianae) ókeresztény sírkamrái (2000) - kulturális kategória 

 Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (2001) - kulturális / kultúrtáj kategória 

 A tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (2002)  - kulturális/ kultúrtáj kategória 

 

Ezen kívül számos magyar helyszín vár arra, hogy a jövőben elnyerje a világörökségi címet: 

az ipolytarnóci ősmaradványok; a Kárpát-medence északkeleti részének fatemplomai; a 

Komárom/Komarnoi erődrendszer; a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok, a római limes 

magyarországi szakasza; a budai termálkarsztrendszer barlangjai; a Tájhálózat 

Magyarországon; a Tihanyi-félsziget, a Tapolcai medence tanúhegyei és a Hévízi tó; 

Dunakanyar és Lechner Ödön független, premodern építészete. 

 

Hosszú és sok kitartást igénylő folyamaton kell átesniük azoknak, akik szeretnék elnyerni a 

kitüntető címet. A jelentős anyagi áldozatokon kívül a helyszíneknek vállalniuk kell a 

megmérettetést, a címmel együtt járó kötöttségeket, így csak azok a helyszínek szokták 

kezdeményezni a Listára való felvételt, akik biztosak abban, hogy egy napon a Világörökség 

részévé válnak. A Listára történő felvételt kezdeményezheti a részes állam részéről bármely 

állampolgár, vagy szervezet. A tényleges előterjesztést viszont az adott állam kormányzata 

teszi meg az UNESCO felé. (Németh G. - 2005)  



 

A Világörökségi Bizottság évente egy alkalommal ülésezik, minden évben változó 

helyszínen, s ilyenkor dönt új helyszínek felvételéről, valamint a meglévő helyszíneket érintő 

intézkedésekről. Magyarország számára nagy megtiszteltetést jelentett, hogy 2002-ben, az 

Egyezmény elfogadásának harmincadik évfordulóján Magyarország látta el a Bizottság 

elnöki tisztjét, s az elnökségi ülés székhelye Budapest volt. (Fejérdy, 2002)  

 

A szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Világörökség Magyar Nemzeti 

Bizottsága látja el, melyet 1999-ben hoztak létre arra a célra, hogy felügyelje a Világörökségi 

Listán szereplő magyar helyszínek állapotát és az azokban bekövetkező változásokról 

folyamatosan tájékoztassa a Világörökség Bizottságot. Ugyancsak a Világörökség Magyar 

Nemzeti Bizottságának feladata a jelölést megelőzően megvizsgálni annak realitását, hogy a 

jelölt valóban alkalmas-e a felvételre. Az adott nemzet várományosi listája a párizsi 

székhelyű Világörökség Központban kerül nyilvántartásra. A felterjesztéssel az adott állam 

kötelezettséget vállal a kezelési tervek elkészítésére, az abban foglaltak érvényesítésére, 

valamint a közreműködő szervezetek létesítésére. (Németh, 2005) 

 

A Tokaji borvidék  

 

Magyarország a Tokaji borvidéket 2001-ben több különálló magterülettel az UNESCO elé 

terjesztette. A Bizottság javaslatára a felterjesztést kiegészítették Tolcsva és a Hercegkút 

településeken található történelmi pincesorokkal. Ezt követően 2002-ben, amikor az 

UNESCO Világörökség Bizottsága Budapesten tartotta ülését, s június 27-én a borvidéket 

kultúrtáj kategóriában a Világörökség részévé nyilvánította, a következő indokokat 

fogalmazták meg (Dékány, 2010): 

 Az ezeréves szőlőtermesztési és borkészítési hagyományokkal rendelkező borvidék - 

magában foglalva a szőlőültetvényeket és a hagyományos településeket - sajátos 

természeti és kulturális értékeket hordoz. A Vitis Tokaiensis, a miocén-kori ősszőlő 

lelőhelye, valamint a Vitis Sylvestris ősszőlő ma is vadon él Tokajban. 

 A kiváló minőségű talaj, a kedvező klimatikus adottságok kedvező feltételeket 

teremtenek az aszúsodáshoz, az itteni erdők fáiból készült hordó pedig hozzájárul a 

tokaji borok kiváló minőségéhez. Nem véletlen, hogy a területet 1737-ben III. Károly 

a világ első zárt borvidékévé nyilvánította, mellyel megerősítette az 1561-ben 13 

bortermelő település szövetségét annak érdekében, hogy Tokaji néven csak az ő 

boruk legyen értékesíthető. 

 A táj sajátossága, hogy mindig is megvolt benne a képesség a társadalmi-gazdasági 

változásra. Ezt bizonyítja, hogy történelme során számtalan népnek adott otthont, 

akik valamennyien hozzátettek saját kultúrájukból a települések értékeihez. Az 

építészeti értékekben tükrözik több évszázad építészeti kultúrája, ezt bizonyítják a 

középkori eredetű katolikus templomok, XVIII-XIX. századi görögkeleti és zsidó 

egyházi építészeti emlékek, gótikus stílusú római katolikus templomok, továbbá 

nemesi kastélyok, kúriák és műemlékek sorával találkozhatunk a borvidék 

településein. 

 

A szőlő és bortermesztés évszázados hagyományai máig jelentős szerepet játszanak a 

település társadalmi életében. (Váti Kht - 2003) Kialakultak azok a hagyományok, amelyek a 

település lakóit összekovácsolják, s ezáltal a településen tartják a helyi lakosságot. Szinte 

minden lakó érintett a szőlőtermesztésben még akkor is, ha csak időszakosan. Egy-egy 

szüret, vagy metszés idején olyanok is részt vesznek a munkafolyamatban, akik az év többi 

részében a borászattól eltérő foglalkozást folytatnak. A borfogyasztási etikettnek, 



szőlőtermesztési, borkészítési hagyományoknak jelentős szerepük van a helyi identitástudat 

kialakulásában. 

 

Ezeket a természeti és kulturális értékeket az UNESCO Világörökség Bizottsága érdemesnek 

tartotta arra, hogy megőrizzük a jövő generációk számára, így a 26 COM 23.13. számú 

határozatával a Világörökség részévé nyilvánította. A világörökségi védelem alá eső területet 

két részből áll, a magterületből és a védőzónából. A magterület 9 települést foglal magába, 

melyek a legkiválóbb termőterületekkel rendelkeznek: Tokaj, Bodrogkeresztúr, 

Bodrogkisfalud, Mád, Mezőzombor, Rátka, Szegi, Tarcal, Tállya, valamint a sátoraljaújhelyi 

Ungvári Pince, a sárospataki Rákóczi Pince, a hercegkúti Kőporosi és Gomboshegyi 

pincesor, valamint a tolcsvai Oremus Pince és a Bormúzeum pincéje. A Magterület nagysága 

13,245 hektár, a pincesorokkal együtt 74,879 hektár.    

 

 

A márkaépítés kapcsolódhat egy attrakcióhoz is. Ez lehet például egy rendezvény. 

Rendezvények kapcsán meg kell különböztetni a valamilyen szinten rendszeres 

rendezvényekre építő formát (mint amilyen például a békéscsabai kolbász-fesztivál), az eseti, 

alkalmi rendezvényektől (mint amilyen Pécs 2010-es Európa kulturális fővárosa esetében 

volt). Attrakció lehet egy látványosság is: például a keszthelyi Festetics-kastély, a 

pannonhalmi apátság, az egri vár stb.  

 

9.feladat:  

Keressen olyan márkaépítési példát, amely  

a. földrajzi névhez 

b. kitüntető címhez 

c. rendezvényhez 

d. valamilyen természet, vagy ember által teremtett látványossághoz kapcsolódik! 

 

 

5.6.Üzenetformák 

 

Az üzenetnek számos formája lehet: (Kotler et al, 1993):  

 Hirdetések (reklámok megjelenése újságokban, rádióban, televízióban, köztéri 

hirdetőtáblákon stb.)  

 Direkt marketing (közvetlen levelek, kiadványok továbbítása a célcsoport tagjainak) 

 INTERNET (weboldal, közösségi-média) 

 Kiadványok, brosúrák 

 Public Relations (PR): azon tevékenységek, melyek célja az egyének, szervezetek és 

környezetük közötti – kölcsönös előnyökön alapuló- kommunikációs kapcsolat 

céltudatos alakítása a megértés és bizalom kiépítésére (Kukoda, B.  1996). 

 sűrített információtartalom (logó, jelkép, szlogen, brosúra). (5.4. táblázat) 

 

Azt, hogy milyen üzenetet használjunk, nem ötletszerűen döntjük el. Mindig azt a 

megoldást keressük, amelyik az adott célcsoporthoz a legnagyobb biztonsággal elvezet. Nem 

minden üzenetforma alkalmas a különböző korcsoportúak, különböző érdeklődési körűek stb. 

megszólítására. A területi termékünk természete, a céljaink, anyagi lehetőségeink és szellemi 

kapacitásaink is meghatározóak. A szempont minden esetben az, hogy gyorsan 

beazonosítható, pozitív reakciókat kiváltó, vonzó érzetet keltő hatása legyen.  

  



5.4. táblázat: A brosúra, a logó és a szlogen lényegét összegzi. 

 Brosúra Logó Szlogen 

Célja Rövid ismertető A termék vizuális 

lenyomata 

Gondolatsűrítés és 

gondolat-társítás a 

termékhez  

Eszköze Szöveges és képes 

figyelemfelhívó 

papíralapú ismertető 

Rajz, fénykép, 

absztrakció 

Kifejezés, rövid 

mondat 

Mikor szolgálja jól a 

célt?  

Ha attraktív, lényegre 

törő, érdekes 

Ha jól kötődik a 

tartalomhoz, 

önmagáért beszél 

Jól kötődik a 

valósághoz,  

rövid 

„velős” 
Forrás: saját szerkesztés 

 

10. feladat 

A. Járjon utána, hogy az alábbi települések szlogenjének mi a története! 

 

Szlogen Település 

A királynék városa Veszprém 

A királyok városa Székesfehérvár 

A kelet kapuja Nyíregyháza 

Hírös város Kecskemét 

Bodrog parti Athén Sárospatak 

  

B.Járjon utána, hogy mely településekre vonatkoznak az alábbi szlogenek! 

Szlogen Település 

A hűség és szabadság városa  

Mediterrán életérzés a Duna-mentén  

A Nagykunság fővárosa  

Dobó városa  

Szent Márton városa  

 

 

C.Járjon utána, hogy az alábbi településeknek milyen szlogenjei vannak!  

Település Szlogen  

Tata  

Szolnok  

Békéscsaba  

Komlóska  

 

D. Keressen és alkosson hasonló szlogeneket! 



11.feladat 

A. Tanulmányozza az alábbi logó történetét! 

Az 1990. évi önkormányzati törvény alapján (amely a 

községi jelképek szabad megválasztását és használatát 

lehetővé teszi) Baks 1995-ben avatta fel a falu címerét. A 

címer pajzs alakú. A bal felső mezőben lévő karkötők azt 

jelzik, hogy itt már a honfoglaló magyarság is élt, a 

karikákból növekvő kecskebak pedig a helység nevére 

utal. Az újratelepítés időszakában a Pallavicini-uradalom 

kertészei lakták, s a XIX. századra tipikus 

dohánykertész(gányó)- településsé vált, amire a jobb felső 

mezőben lévő dohánylevél utal. A címer közepén lévő 

ezüstsáv a Tiszát szimbolizálja. Az alatta lévő, kereszttel 

ékesített lángoló aranyszív a község katolikus mivoltát 

jelzi. A pajzs felső részén egy sisak található, amely a két 

világháború helyi áldozatainak állít emléket. 

(Fátyolné Ménes 2011) 

  

B. A baksi példához hasonlóan elemezze az alábbi logókat a megadott szempontok 

alapján! 

 Mit fejeznek ki? 

 Mi az, ami tetszetős, jól eltalált bennük? 

 Van-e kritikájuk? 

 

                                
 

 

 

 

12. feladat 

Olvassa el figyelmesen az alábbi esettanulmányt! Értékelje a használt kommunikációkat 

az ismertetett rendezvény tartalmi elemeinek tükrében az alábbi szempontokból: 

 Kellő szinkron van-e a kommunikációs eszköz és a tartalom között? 



 Ötletesnek, figyelemfelkeltőnek, kifejezőnek nevezhetőek-e a bemutatott 

eszközök?   

 

Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó (Kecskemét) 

 

Általános bemutatás 

A találkozót az Európa Jövője Egyesület Kecskemét rendezi.  

Az egyesület 1990 szeptemberében alakult. Célja, hogy a kecskeméti gyerekek 

megismerkedjenek európai társaikkal a találkozók alkalmával. Az alapötlet, hogy gyerekeket 

hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül, és családoknál laknak. A következő 

évben a csoportok hívják meg vendéglátóikat. 

Az egyesület mindössze arra kéri az ide látogató külföldi gyerekeket, hogy hozzanak 

magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható ajándékot: táncot, zenét, vagy egyéb olyan 

műsorszámot, ami segítségével megismertetik kultúrájukat. Eddig már több mint 10 000 

gyereket láttak vendégül, akik Európa 30 országának 100 településéről látogattak 

Kecskemétre. Európán kívül jöttek már az Egyesült Államokból, Izraelből és Dél-Koreából. 

A szervezet fő feladatának Európa segítését tekinti abban, hogy előítéletektől mentes, 

elfogadó, toleráns nemzedékké nevelje a mai gyerekeket. 

A programsorozatot két fő részre lehet osztani; azokra a rendezvényekre, amelyeket 

Kecskemét főterén tartanak, és a további, egyéb helyszíneken megtartottakra. 

 

Főtéri rendezvények: 

 - Nyitóünnepség 

A nyitóünnepségen a város polgármestere átadja a város kulcsát a rendezvény két 

legfiatalabb résztvevőjének, egy kisfiúnak és egy kislánynak, ezzel jelképezve, hogy egy 

hétre a gyerekeké Kecskemét és környéke. 

 - Gyermekvarázs 

Hétfőtől péntekig naponta kétszer, délelőtt és délután a külföldi gyermekcsoportok lépnek föl 

15-30 perces produkciókkal. Ezzel ízelítőt adnak országuk, vagy szűkebb tájegységük 

hagyományaiból, népzenéjükből, néptáncukból. Ezt egy-egy csoport többször is bemutatja a 

héten, hogy senki ne maradjon le a produkcióról. 

A fellépők másik fele modern tánccsoport, akik akrobatikus ügyességgel mutatják be 

produkcióikat. 

 - Európa zenéi és táncai 

Minden este más-más zenekar vagy együttes lép fel, melyet gyakran táncház is követ.  

 - Kis éji zene 

A megnövekedett külföldi csoportok száma, és az egyre gyarapodó produkciószám hívta 

életre. A csoportokkal számos kórus is érkezett, akinek a produkciója más környezetet 

kívánt, mint a főtéri nagyszínpad, így esett a választás a Barátok templomának romkertjére. 

A produkciók este 10 után kezdődnek, miután véget értek a koncertek és az emberek 

átsétáltak a romkertig, hogy meghallgathassák a kórusokat. 

 - Főtéri forgatag 

A kecskemétiek és a vendég gyerekek is több programból válogathatnak egész nap. Minden 

évben a megszokott programok közt szerepel az Alternative English School nyelviskola által 

szervezett vetélkedő, kézműves foglalkozások, régi játékok kipróbálása. A szervezők 

azonban rendszeresen készülnek valami újdonsággal a visszatérő vendégek miatt, ilyen volt 

pl. a mászófal, az óriás hintahajó, vagy a zenélő padok. A 24 pad az Unió akkori tagországait 

szimbolizálta, és nem csak azért, mert a nemzeti zászlajuk színeiben pompáztak, de az 

országgal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is megismertették, valamint ha valaki leült 

rájuk, 30 percig hallgathatta az adott nemzet zenéjét. 



 - Záróünnepség 

A külföldi gyerekek elbúcsúznak vendéglátóiktól azzal, hogy egy év múlva újra találkoznak. 

Ezután a legnagyobb sikert aratott produkciók következnek ismét. A záróünnepség végén a 

gyerekek visszaadják a város kulcsát a polgármesternek, aki Kecskemét tiszteletbeli ifjú 

polgáraivá fogadja a vendég gyermekeket. 

 

További rendezvények 

 - Pusztai vigadalom 

Az első gyermektalálkozó óta hagyomány, hogy a vendég gyerekek fél napos kirándulást 

tesznek Kerekegyházára, a Pongrácz tanyára. A délelőtti érkezéskor kemencében sült 

pogácsával várják a gyerekeket, majd lovasbemutatóban gyönyörködhetnek. A csikós lovak 

fektetése és ültetése, a csikós játékok, a méneshajtás, a karikás bemutató, ezután 

huszárjátékok, valamint karusszel lovaglás szórakoztatja a közönséget. A programot 

sétakocsikázás, lovaglás egészíti ki, de lehetőség van arra is, hogy a gyerekek végigjárják az 

istállókat, kipróbálják a gémeskutat, egyszóval mindazt, amiről eddig csak hallottak, ám 

sohasem látták. 

 - Piknik nap 

Az egy hetes rendezvény szombati napját minden alkalommal a Kecskemét melletti 

Csalánosi erdőben töltik a házigazdák és vendégeik. A szülők feladata az étel elkésztése, és 

amíg a bográcsban fő a paprikás krumpli, addig a gyerekek számos program közül 

választhatnak. 

 -Magyarország öröme 

Mivel kezdetek óta több határon túli magyar csoport vett részt a rendezvényen, ezért 2000-

ben önálló programot hozott létre az Európa Jövője Egyesület, a „Magyarország örömé”-t. A 

rendezvény célja alapításakor az volt, hogy a határon túli gyerekek jobban megismerhessék 

egymást, a vendéglátó kecskeméti családokat, és olyan programokon vegyenek részt, mely 

erősíti magyarságtudatukat. 

 - Kincskereső tábor 

A Kincskereső tábort az ifjú újságíróknak hozták létre, kezdetben csupán 

kísérőrendezvényként. Mára szerves része a programnak, ahol a fiatalok megismerkedhetnek 

a szakma alapjaival, és a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhatják. 

- Csillagszemű tábor 

1993-ban rendezték először. Határon túl élő magyar óvónőket hívnak meg, akiknek önálló 

szakmai programot állítanak össze. Már az  első tábor is olyan jól sikerült, hogy azóta 

rendszeresen megrendezik, ma már minden tábor egy-egy konkrét szakmai kérdés körül 

csoportosul. Az elképzelés egybecsengett az Európa Jövője Egyesület szándékaival, hiszen a 

kezdetetektől fontosnak tartották a határon túli magyarság bevonását a gyermektalálkozókba. 

 - Európai születésnap 

Az egyesület köszönti azokat a vendég gyerekeket és felnőtteket, illetve kecskeméti 

polgárokat, akik a találkozó alatt ünneplik születésnapjukat. A szülinapi ünnepség keretében 

rövid műsort kapnak ajándékba az ünnepeltek a résztvevő csoportok produkcióiból. 

 

Szlogen helyett dal 

Nagyon ötletesen, a találkozónak nem szlogent, hanem egy dalt írtak (ez mindenkinek, nyelvi 

nehézségek nélkül üzen) (Letöltés: http://www.csipero.hu/bemutatkozas/tortenelem.php) 

A dalnak egyértelműen a fiatalabb korosztály a célközönsége. Olyan régi magyar rajzfilmek 

főcímdalára emlékeztet, mint a Vizipók-csodapók, ami talán nem véletlen, hisz a rajzfilm a 

Kecskemétfilm stúdiójában készült. A dal igyekszik bemutatni, milyen sok új élmény vár a 

gyerekekre az egy hét alatt, amit Kecskeméten töltenek el, valamint jó tanácsokkal is 

igyekszik ellátni őket. 



 

Logó 

A logó megalkotására az egyesület pályázatot írt ki, amit Szabó Csilla nyert meg, a kerek 

hasú, kedves madárral. Csiperó névadója egy helyi általános iskolás, Kis Dávid lett. 

A logó jelképezi mindazt, amit az egyesület, a találkozó képvisel. Megtalálhatjuk benne 

Magyarország színeit, az Európai Unió zászlajáról ismert csillagokat, valamint a szívet, ami a 

toleranciát, az egymás felé nyitott elmét és szívet jelképezi. 

 

 
 

Forrás: http://www.csipero.hu/partneroldal/index.php, Forrás: http://www.csipero.hu 

 

Csiperó nem csak a papíralapon, plakátokon jelenik meg, hanem kabalafiguraként is, ezzel is 

tovább növelve népszerűségét a gyerekek közt. Számukra sokkal nagyobb élmény, hogy 

életnagyságban is láthatják a rendezvény kedves madarát, mintha csak egy kép, vagy egy 

plüssfigura lenne. 

 

5.7. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben az olvasó megismerkedett a területi termékhez tartozó imázs, identitás, 

márkaépítés legfontosabb ismérveivel gyakorlati példákon keresztül. Konkrét példák 

segítségével hoztuk közelebb az olvasóhoz a különböző imázs-szituációkat, az imázsépítés 

alapelveit. A kommunikációs mixben bemutatott példákkal a szándék az volt, hogy a hallgató 

világosan lássa, hogy milyen a jó üzenet, és hogy tájékozódjon arról is, hogy milyen módon 

lehet segíteni a „terméket”, annak hírét a vevőhöz eljuttatni. 

 



6. A terület- térségmarketing ellenőrző rendszere 

 

Ebben a fejezetben az olvasó gyakorlati példákon keresztül is megismerheti, hogy bizonyos 

hatások, elvek hogyan érvényesülnek a térségmarketing gyakorlatában. Képet kap a szerző az 

ellenőrzési folyamatok legfontosabb állomásairól is.  

 

6.1. Hatások és elvek 

 

A 6.1 ábra összefoglalja azon legfontosabb elveket és hatásokat, melyek a területi termék 

életét alapvetően meghatározzák. Először ellenőrizze tesztekkel a Nagyné Molnár (2012) 

Terület-térségmarketing jegyzetének ide vonatkozó fejezetében szerzett ismereteit! 

 
6.1 ábra: A területi termék életét befolyásoló fontosabb hatások és elvek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Tesztfeladat 

 

1.feladat 

Párosítsa a fogalmakat a megfelelő meghatározással! 

 

Hatás, elv Meghatározás 

1.innovációs 

hatás 

A. A jól megválasztott, az adottságokhoz illeszkedő, a piaci helyét jól 

megtaláló területi termék, és annak fejlesztése hosszú távon a 

közösségben az életminőségre is hatással van 

2stimulációs 

hatás 

B. A termék kifejlesztésével fellép egy sor olyan közvetett hatás, 

melyek adott esetben távoli kapcsolatban vannak az eredeti célokkal. 

3.Jóléti hatás C.A területi termék létrejötte, megalkotása, nem ösztönöz feltétlenül 

azonnal és automatikusan annak igénybevételére. 



4.indukációs 

hatás 

D.A területi termék egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy rendkívül 

érzékeny az újításokra. 

5.Tovagyűrűző 

hatás 

E. Ez a hatás ott érvényesül ahol megelőzően a fejlesztésre, a területi 

termék kialakítására korábban is megvolt a fogadó- és fejlesztőkészség, 

ám bizonyos tényezők jelenléte nem tette lehetővé annak 

megvalósítását. 

 

Megoldás:  

1.feladat 

1.: D, 2.: C, 3.: A, 4.: E, 5.: B 

 

Ha az ellenőrzés után az ismeretei meggyőzőek, akkor továbbmehet.  

 

Mivel a területi termék önmagában is összetett, és mert a kialakítása is többlépcsős, 

sokszereplős; hosszú távon kell, hogy szolgálja a területi fejlődést, kitett a külső globális 

társadalmi, gazdasági hatásoknak, így a leggondosabb stratégiai tervezés ellenére is számolni 

kell a tervektől való eltéréssel. A területi terméket ugyanis egy rendkívül érzékeny nyílt 

rendszerben alkotjuk meg. Minden hatás, befolyásoló mechanizmus, ami a területi termék 

bármely szintjén bármely rendszerelemre hat; az különböző irányokban befolyással lehet a 

területi termék életére is. Ebben a fejezetben az olvasó betekintést nyer abba, hogy a 

térségmarketing összetett folyamat-rendszerében milyen törvényszerűségekre kell odafigyelni 

a tervezés és folyamat-ellenőrzés visszacsatolása során.  

 

1. feladat:  

Tanulmányozza az alábbi cikket! Fogalmazza meg, hogy az alábbi hatások és elvek 

miként jelennek meg a leírt példában: 

 prioritás elve, 

 funkcionalitás elve, 

 költségigényesség elve, 

 oszthatatlanság elve, 

 tovagyűrűző hatás elve, 

 dinamizáló hatás elve 

 jóléti hatás! 

 

Ásotthalom - Elkészült a határút Ásotthalom és Bácsszőlős között. Ahhoz, hogy az 

eddigi 50 helyett csak 8 kilométert kelljen autózni a két szomszédos település között, 

határállomást kell létesíteni, és össze kell kötni a két aszfaltcsíkot. 

 

A szerb oldalon szeptember közepén már felavatták az Ásotthalmot és Bácsszőlőst összekötő 

határutat, október végére a magyar szakasz is elkészült. – Érzelmileg is kiemelkedő az út 

jelentősége, hiszen a trianoni határmódosítás családokat vágott el egymástól – 

fogalmazott Petró Ferenc, Ásotthalom polgármestere. A település központjától 7 kilométer a 

határ, 8 kilométerre elérhető Bácsszőlős, 13-ra pedig Szabadka. Most – Röszke felé – 50 

kilométert kell kerülni. 

Tizenöt éve húzódik a két állam megállapodása a határátkelő megnyitásáról. Az út 

elkészültével az egyik akadály elhárult. A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Programban a magyar szakasz összesen 375 millió forintból megépült; az 

összeg 85 százaléka támogatás, az önerejét a magyar oldalon építtető Nemzeti Infrastruktúra 

javascript:%20void(0);


Fejlesztő Zrt. állja. Egyelőre nem ér össze a két aszfaltcsík; nagyjából tízméteres hézag 

választja el egymástól a két oldalt a határsávban, amíg az átkelő meg nem nyílik. A régi 

dűlőút helyére rá sem lehet ismerni; a kissori úti, egykori deltaelágazást korszerű 

csomóponttá alakították át, a határra 7 méter széles út vezet, mellette korszerű csatorna. A 

határ túloldalán keskenyebb az út, ott 5 méter széles.  

A szerbiai oldalon látható tornyos, lezárt katonai épületben rendeznék be a határállomást, 

költségeit a szerb fél vállalná magára. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai 

vizsgálódtak a napokban a helyszínen. A polgármester elmondta: a terv az, hogy a 

tiszaszigetihez hasonló, magyar és szerb állampolgárok számára használható határátkelő 

nyílik. Azzal a különbséggel, hogy az ásotthalmi határ nonstop működik majd. Az államközi 

szerződéstől függően akár jövő ilyenkor megnyílhat. Egyelőre autók használhatják csak – ha 

engedélyezik a buszközlekedést is, a szerb oldalon szélesíteni kell az aszfaltsávot. A mostani 

projektben a kerékpárutak tervei is elkészültek. (Dombai T. 2011) 

 

Az 1. feladat ellenőrzésére szolgáló segítség:  

  

 

Prioritás elve: 

A határmenti térségek távlatait alapvetően meghatározza az elérhetőségük. Ahhoz, hogy két 

ország között egy ilyen volumenű beruházás végbemenjen, az szükséges, hogy az érintett 

felek mindegyike a fontossági sor elejére tegye az ügyet. A fontossági sor elejére pedig azért 

kerülhet egy ilyen ügy, mert felismerik benne a hosszú társadalmi, gazdasági előnyöket.  

Funkcionalitás elve: 

A megvalósult beruházásokban alapvető, hogy az igényeknek egyértelműen megfeleljenek. 

Jelen esetben ez az igény a határ két oldalán élők közötti könnyebb, rövidebb idő alatt 

kivitelezhető kapcsolattartás, mely távlatosan akár nemcsak társadalmi, hanem gazdasági 

kooperációkhoz is elvezethet.  

Költségigényesség elve: 

Minden beruházás befektetéssel jár, ennek kiépítése, fenntartása, üzemeltetése költséges. Ha 

létrehozzák a határátkelőt, akkor ennek fenntartása (környezet tisztán tartása, határon 

dolgozók bérei, a kiépítet korszerű csatorna karbantartása stb.) kiadásokkal jár. 

Oszthatatlanság elve: 

A kialakított rendszer funkcionálisan egységet képez más szolgáltatásokkal. A határ 

környékén megnövekvő forgalom a büfé-szolgáltatástól egészen az illemhelyek kiépítéséig, a 

vagyonőrök működéséig sok egyéb struktúra kiépítését maga után von(hat)ja. Ugyanakkor a 

cikk alapján a példában jól látható a területi oszthatatlanság elve is: a konkrét fizikai 

beruházás jóval szélesebb földrajzi környezetben eredményez változásokat.  

Tovagyűrűző hatás: 

Egy közlekedési beruházás nem csupán az adott térség közlekedésföldrajzi viszonyait 

változtatja meg, jelen esetben pozitív irányban. Tovagyűrűzően számos egyéb, nem 

közlekedésföldrajzi hatás is kimutatható lesz idővel. Ennek oka, hogy az útszakasz és a 

határátkelő kiépítése fejlesztéseket indít el a kereskedelemben, a fizető-vendéglátásban, akár 

a szállásfogadásban.  



Dinamizáló hatás: 

A kiépített út és a határátkelő további hozzákapcsolódó fejlesztéseket generálhat: 

csatornarendszer kiépítetését és karbantartását az út mentén, a határ két oldalának 

közlekedését biztosító pl. buszjáratok kialakítását, vagy kerékpárút kiépítését esetleg 

túraútvonalak létrehozásával. 

Jóléti hatás: 

A határátkelő kiépítésével könnyebb lesz az átjárás a magyar-szerb határon. Ez azért is 

növelheti az emberek jólétét, mert így könnyebb lesz a kapcsolattartás, de azért is, mert a 

határmenti kereskedelmi forgalmat biztosító bevételek az olyan meghatározó lakossági 

költségek, mint a bevásárolás, szórakozás kapcsán növekedhetnek. Ugyancsak jótékony 

hatása van, hogy a leegyszerűsödő határátkelés új munkaerőpiaci alternatívákkal is együtt jár.  

 

 

2. feladat 

Tanulmányozza az alábbi cikket! Gyűjtse össze, hogy milyen hatások és elvek miként 

jelennek meg a leírt példában! 

 

Megléte óta legnagyobb fejlesztése előtt áll a Tisza-tó és környéke 

 

Abádszalók, 2011. október 14., péntek (MTI) - A Tisza-tó létrejötte óta legátfogóbb és 

legnagyobb volumenű fejlesztésére kerül sor az elkövetkező években a kormány szerdai 

döntése nyomán; a 6,7 milliárdos beruházás öt megyére terjed ki, és 1,2 millió embert 

érint - jelentette be Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár pénteken 

Abádszalókon, az európai uniós támogatást élvező projektről tartott sajtótájékoztatón. 

A fejlesztés a 124 négyzetkilométer vízfelületű mesterséges tározó mellett érinti a Tisza-tó 

vízpótlását, áramlást segítő rendszereit, így a Keleti- és a Nagykunsági Főcsatornát, valamint 

két folyót, a Hármas-Köröst és a Hortobágy-Berettyót. 

A politikus - aki az Abádszalókot is magába foglaló nagykunsági térség fideszes 

országgyűlési képviselője - elmondta: a Környezet és Energia Operatív Program keretében 

2012 és 2014 között megvalósuló projekt 6,7 milliárd forintos költségéből 5,7 milliárd 

forintot az Európai Unió biztosít, míg a fennmaradó 1 milliárd forintot elsősorban hazai 

költségvetési forrásokból teremtik elő. 

Mint az ott élők megtapasztalhatták, az elmúlt években a Tisza-tavat és környékét 

elhanyagolták, emiatt több helyen megindult a feliszapolódás, gondok jelentkeztek a 

vízutánpótlással és a vízminőséggel, valamint megnőtt az ár- és belvízveszély - jegyezte meg 

Varga Mihály. Hozzátette: több turisztikai fejlesztés is elmaradt, ami nagyban hozzájárult a 

helyi lakosság életminőségének romlásához. 

A korszerűsítési és karbantartási munkák során többek között 108 hektárnyi meder kotrását 

végzik el és 600 ezer köbméter iszapot távolítanak el - jellemezte néhány adattal a 

beavatkozás nagyságát az államtitkár. 

A projekt több száz munkanélküli embernek biztosít majd munkalehetőséget, főként a Start 

munkaprogram égisze alatt. 

A projekttől a természeti környezet rendbe tételén kívül egy kedvező társadalmi hatást is 

várunk, amely reményeink szerint a térség turizmusának fellendülését hozza magával - húzta 

alá Varga Mihály. 

Kérdésre válaszolva közölte, hogy a műszaki tervezés még az idén elkezdődik, erre 44 millió 

forintot különítettek el. A tényleges munka 2012-ben kezdődik a térség három vízügyi 



igazgatósága által létrehozandó konzorcium irányításával. 

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és Szabó Róbert, a Heves megyei 

közgyűlés elnöke egymást kiegészítve arról beszélt: a Tisza-tavat egyik megye sem 

sajátíthatja ki, a komplex fejlesztése mindenki érdeke, mert az odalátogató turistát nem 

érdekli, hogy a tó egyik vagy másik partja hova tartozik, számára a lényeg a minőségi 

szolgáltatás. 

 

MTI 2011. október 14., 

 

 

A 2. feladat ellenőrzésére szolgáló segítség:  

 

A hír árvízvédelmi, turisztikai illetve munkahely teremtési vonulata tovagyűrűző hatást 

mutat, mivel ez az óriási léptékű projekt a Tisza-tó rendszerének felújításának hatására 

társadalmi átszerveződést, munkahelyteremtést, környezeti javulást és a turizmus 

fellendülését várják. 

 

Ez már előre is vetíti a misztifikálás elvét is, mivel ezzel az egy (bár igen nagy volumenű) 

fejlesztéssel például társadalmi változást is várnak. A cikkben nem részletezték túlságosan a 

témakört, tehát lehetséges, hogy a puszta feltételezésen túl egyéb számítások is húzódnak, de 

például csupán a vízrendszer fejlesztésével nem feltétlenül történik együtt a turizmus 

fellendülése. Egyéb, a turizmushoz szükséges infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztések 

szükségesek az említett beruházáson túl. 

 

A cikkben többször szerepel a jóléti hatás is, amivel kapcsolatosan a Tisza-tó 

elhanyagolásából eredő életminőség csökkenés is említésre került. Továbbá a fejlesztések 

miatt kedvező társadalmi hatásokat, pozitív változásokat várnak a tervezők. 

 

Fellelhető az oszthatatlanság elve is, mivel a Tisza-tavi fejlesztés öt megyére, mintegy 1,2 

millió emberre van hatással. Nem lehet részekben, feldarabolva tervezni, az egész rendszerre 

kiterjedően, az egész érintett lakosságban kell gondolkodni, ami többek között azt is jelenti, 

hogy közben figyelni kell például a megyék közti harmonikus kommunikációra és egyéb 

kapcsolatokra is. 

 

A konfliktus hatás abból adódhat, hogy az ilyen méretű, és az ilyen nagy lakosságra hatást 

gyakorló projekteknél képtelenség érdekellentétek nélkül tervezni. Például minden bizonnyal 

minden megyének saját érdeke a nagyobb részesedés a munkahelyteremtésből, és a majd 

később bekövetkező turizmus javulásából. A környezetvédelemmel foglalkozó érdekvédelmi 

csoportok szintén kifogásolni szokták a hasonló fejlesztések bizonyos területeit. Így a 

tervezőknek érdemes konzultálni e szervezetekkel is. A készülő víztározó területén is 

lehetnek ellenérdekű telektulajdonosok is. Az építkezések kellemetlenségei miatt is 

konfliktusok alakulhatnak ki az ott élő lakossággal. Ezeket a problémákat legtöbbször 

megfelelő kommunikációval orvosolni lehet. 

 

3. feladat:  

Tanulmányozza az alábbi két cikket és fogalmazza meg, hogy miként jelennek meg 

bennük az alábbi hatások, elvek!  

 Etyeki példa Zengővárkonyi példa 

Tovagyűrűző hatás   



Prioritás elve   

Költségigényesség elve   

Konfliktus-hatás   

Integrációs hatás   

 

 

Filmpark-látogatóközpont nyílik az etyeki Korda Stúdióban  

Filmpark-látogatóközpont nyílik júniusban az etyeki Korda Stúdióban európai uniós 

támogatással, a létesítmény vendégei beleshetnek majd a filmes kulisszatitkokba, 

interaktív filmforgatáson és stúdiótúrákon vehetnek részt.  

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában, 1 milliárd 191 millió forint 

összköltséggel megvalósuló beruházást 595 millió forinttal támogatja az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv - közölte az MTI-vel a cég vezérigazgatója hétfőn. 

     

Csapó Tamás tájékoztatása szerint a központban Korda Emlékmúzeum, interaktív 

kiállítóterem, étterem és ajándékbolt is helyet kap majd, a beruházók évi ötvenezer látogatóra 

számítanak.  

A Korda Stúdió egyébként az idén - fennállásának ötödik évében - teljes kihasználtsággal 

működik, kapacitásait már márciusban lekötötték, a múlt hónapban megkezdték a jövő évi 

értékesítéseket is.  

A 35 hektárt elfoglaló stúdiókomplexum műtermei és kiszolgáló egységei, irodái, 

sminkszobái, öltőzői, műhelyei, raktárépületei, valamint szabadtéri díszletei, az úgynevezett 

"backlotok" - a New York utca kivételével - az év végéig foglaltak.     

A komplexumban jelenleg két nagy televíziós produkció előkészületei folynak, mindkettő a 

Mid Atlantic Films Kft. gyártásában készül. 

  

Visszatért a Showtime Borgias című tévésorozatának második évada Jeremy Irons, Peter 

Sullivan, Francois Arnaud, Holliday Grainger, David Oakes, Aidan Alexander, Luke 

Pasqualino és Joanne Whalley főszereplésével. Az újabb részek megrendelésére a sorozat 

tengerentúli, áprilisi premierjének hatalmas sikere ösztönözte a televíziós csatornát. A 

produkció magyarországi bemutatója a HBO televíziós csatornán lesz még ebben az évben.  

     

A Mid Atlantic Films Kft. másik produkciója a Michael Caton-Jones rendezésében készülő, 

Golden Globe díjra jelölt Katedrális című minisorozat folytatása, a 8 részes World without 

End című filmalkotás. A 43 millió dolláros költségvetésű, 8 részes sorozat Ken Follett 

sikerkönyve alapján készül. A könyvet a magyar közönség Az idők végezetéig címmel 

ismeri. A film további koproducerei Ridley és Tony Scott cége, a Scott Free, a német 

Tandem Communications és a kanadai Take 5.  

MTI 2011. május. 09. 
  

Lehangoló állapotban a nagyhírű magyar szelídgesztenyés 

Egyre pusztul a nagy kiterjedésű zengővárkonyi szelídgesztenyés. A fáknak 

tulajdonosai ugyan vannak, gazdáik azonban nincsenek. 

 

Rövid ideig tart az idei gesztenyeszüret a Zengő alján. A híres zengővárkonyi 

szelídgesztenyés nem kapott időben csapadékot, így a termés kevés is, és gyenge. Valaha 

minden családnak volt gesztenyefája a faluban, ma azonban sokan elköltöznek, nem 

gondozzák a fákat, amelyek így, elhanyagolva még gyorsabban áldozatul esnek a több mint 

tíz éve folyamatosan jelen lévő kéregráknak. 



A megmaradt mennyiséget azért még hagyományosan, köpüfával tisztítják, és külön 

sütőedényben rázzák szinte minden porta udvarán a Mecsek legmagasabb csúcsa alatt fekvő 

településen. 

Idén azonban nagyon rossz évet zár Európa legnagyobb természetes szelídgesztenyése. 

Csapadék volt ugyan, de rosszkor, a gesztenye nyár végén, augusztusban és szeptemberben 

várta volna az esőt, de hiába. 

Az egyik helyi lakos, Tomicza Józsefné elmondta, még ma is igaz, hogy minden helyi 

családnak van gesztenyefája, de ez nem azt jelenti, hogy a fák megkapják a szükséges 

törődést. Haszon nincs belőle, ezért az emberek fütyülnek rá, nem csinálnak semmit a fákkal, 

így aztán a gesztenyés területek eldzsungelesednek, a betegség pedig egyre terjed. A rossz 

folyamatok megállításához, takarítani, gereblyézni kellene a fák alját, összeszedni a régi 

leveleket, ágakat, beteg kéregdarabokat és a gesztenyéstől távol elégetni őket. 

Az újonnan ültetett fák sem járnak jól, a hatalmas területeket ugyanis bekeríteni nem tudják, 

így azonban az erdei vadak és a kéregrák egyszerre pusztítanak – ennyit a kis fák nem tudnak 

elviselni. 

Hajnal-táj  - 2011.10.17. 09:18 

 

 

A 3. feladat ellenőrzésére szolgáló segítség:  

 

 Etyeki példa Zengővárkonyi példa 

Tovagyűrűző 

hatás 

A településen megvalósult beruházás 

nem csupán műtermet eredményezett, 

hanem járulékosan, annak 

tevékenységét kiszolgáló egyéb 

létesítmények kiépülését, végső soron 

egy egész látogatóközpont 

megvalósítását is.  

(Pozitív tovagyűrűző hatás) 

A gesztenyés nagy területen 

terül el, ezért nehéz a 

kezelése. Mivel nem ápolják 

a területet, ezért 

eldzsungelesedik, melynek 

következtében egyre 

kevesebb lesz a termés, egyre 

nagyobb munkát fog 

igényelni a helyreállítás. 

(Negatív tovagyűrűző hatás) 

Integrációs hatás A Stúdió és látogatóközpont a filmipar 

valamennyi hazai fontosabb 

tevékenységi területét összefogja és 

bemutatja 

Jó volna, ha össze lehetne 

fogni a falu lakóit, azokat a 

különböző állami, 

természetvédelmi 

szervezeteket, melyeknek 

fontos ügye lehet a 

gesztenyés megmentése.  



 

 Etyeki példa Zengővárkonyi példa 

Prioritás elve A település, térség fejlődése 

szempontjából nyilván előkelő helyre 

sorolt tervezet kellett, hogy legyen ez 

az ötlet, hisz hatalmas támogatást 

nyert. 

Elsőként a faállományt kell 

rendbehozni, és megvédeni a 

kéregráktól. A védekezés 

után a terület körbekerítése a 

következő lépés, hogy az 

újonnan telepített fák is 

megfelelően tudjanak 

növekedni. 

Költségigényesség 

elve 

A költségigényesség a finanszírozott 

óriásberuházásban jelenik meg. (Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásában, 1 milliárd 191 

millió forint összköltséggel 

megvalósuló beruházást 595 millió 

forinttal támogatta az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv) 

A költségigényesség elve, a 

forráshiányos állapot 

leírásában jelenik meg. Nincs 

pénz körbekeríteni a 

területet, ezért az új ültetések 

nem térülnek meg. Az lenne 

a célszerű, ha a helyi lakosok 

önmaguktól segítenének a 

védekezésben, így nem 

kellene plusz költséget 

fordítani a takarítást, 

gereblyézést, a beteg levelek, 

ágak, kéregdarabok 

elégetését végzők 

munkabérére. 

Konfliktus-hatás Konfliktus hatást eredményezhet, hogy 

a stúdió és látogatóközpont önálló, 

Etyektől független, Etyek „csak” 

helyet ad. A településnek érdemben az 

ott folyó tevékenységekre nincs 

ráhatása. 

Konfliktus hatás merülhet fel 

a közvélemény, a 

természetvédők, és a 

tulajdonosok, helyi lakosok 

között. Miért hagyják 

tönkremenni a több száz éves 

fákat?  

  

Ha a fenti feladatok alapján a hatások és elvek vizsgálatában kellő jártasságot szerzett, 

haladjon tovább a fejezet tanulmányozásával. Az alábbiakban olyan új ismeretekkel is 

találkozik, melyekről az elméleti  jegyzet (Nagyné Molnár (2012) Terület-térségmarketing) 

nem szól, ezért az itt közölt ismereteket az elméleti jegyzet struktúráját követve tényismeret-

elmélyítő ellenőrző kérdésekkel tesztelheti. 

 

 

6.2. Az ellenőrzés folyamata 

 

Amikor az ellenőrzést végezzük a tervezett folyamatban, eredendően a hibákat, a valamiért 

nem működő, vagy nem kellően működő részterületeket keressük. Piskóti (2012) véleménye 

szerint vannak rendszerhibák, melyek a stratégia hibái. Ezek között a legfontosabbak:  

 nincsenek összhangban a törekvések az erőforrásokkal 

 a termék nem képes alkalmazkodni rugalmasan a változó környezeti, keresleti 

feltételekhez 

 a termék nem ad jó választ az egyes stratégiai dimenziókra 



 a termékben nem aknázódnak ki a kínálkozó lehetőségek 

Piskóti (2012) arra is figyelmeztet, hogy a végrehajtásban is lehet hiba. Véleménye szerint a 

leggyakoribb hibák:  

 nem következetes munka 

 rossz feladat- és felelősség-meghatározás 

 a végrehajtás szervezeti, anyagi, személyi stb. feltételeinek a nem kellő 

hozzárendelése  

 

A stratégiai eredménymátrixban azt vizsgáljuk meg, hogy a stratégia és a megvalósítás 

hogyan viszonyul egymáshoz. (6.2. ábra)  

 
 

6.2. ábra: Stratégai eredménymátrix 
Forrás: Bonoma (1985) 78.o- alapján készítette a szerző 

 

A stratégiai eredmény-mátrixban négy jeles pozíció van.  

 

1. Ha a stratégiában és a megvalósításban sem tudunk érdemben eredményekről beszámolni, 

akkor a kialakított területi termék veszélyben van; lényegében életképtelennek mondható. 

Ebben az esetben teljes újraindításra van szükség.  

2. Ha a stratégiai tervezés jónak mondható, ám a megvalósítás kudarcos, az a területi termék 

életében „eljátszott lehetőséget” jelent. Ebben az esetben ki kell szűrni, hogy a megvalósítás 

során mi siklott félre, milyen hiba, hibasor csúszott be:  

 személyi hibák 

 kivitelezési hibák 

 forráshiány 

 szervezési problémák stb. 

Ha megvan az ok, vagy az oksorozat; és adott időben, adott helyzetben van rá megoldás (pl. 

személyi hiba esetén mást nevezni ki a feladat megvalósítására, a kivitelezési hiba esetében 

mást bízni meg a munkával, forráshiány esetében szponzort találni, szervezési probléma 



esetében újrastrukturálni a feladatot), akkor érdemes lehet újra megpróbálni a területi 

terméket beemelni a versenybe.     

3. Ha a megvalósítás pozitív, de a stratégia nem, akkor az szintén nem teszi a területi 

termékünket sikeressé.  Ilyen szituációkban a nagy munkával, nagy energiabefektetéssel, nagy 

szervezéssel végrehajtott marketingmunka nem térül meg; azaz nem változik érdemben a 

térség versenyképességi pozíciója. Ilyenkor szintén alapvető fontosságú, hogy tisztázzuk, a 

stratégiai tervezésben mit nem sikerült helyesen tenni:  

 rossz erőforrásfelmérést alkalmaztunk? (Rosszul mértük fel az értékauditot, 

célcsoportauditot, imázsauditot, tevékenységauditot, konkurenciaauditot?) 

 nem vettük kellően figyelembe a tágabb külső környezeti hatásokat, trendeket?  

 rosszul vezettük le a célokat?  

 rosszul ítéltük meg a stratégiához vezető használható forgatókönyvet?  

 rosszul alakítottuk ki a stratégiai keretet?  

 nem volt sikeres a piac-szegmentáció?  

 rosszul mértük fel a reálisan alkalmazható marketingpolitikát?  

Ha válaszolni tudunk a kérdésre, azaz analizálni tudjuk a hibát; és az technikailag, 

gyakorlatilag elhárítható, akkor a területi termék újabb esélyt kaphat.  

4. Ha az ellenőrzés folyamán a megvalósítás és a stratégia is sikeresnek bizonyul, akkor a 

területi termékünk pozíciója a piacon erős. Érdemi változtatásokra egyelőre ilyenkor nincs 

szükség.  

 

A térségmarketing ellenőrző rendszerében érdemes külön is vizsgálni a kínálati mix és 

a kommunikációs mix egyes elemeit és azt is, hogy köztük milyen a viszony. A köztük levő 

viszony alapján három pozícióról beszélhetünk.  

1. Ideális esetben a kínálati mix és a kommunikációs mix egymást támogatja; azaz a kínálati 

mix valóságos piaci igényeket tud szolgálni, mert a termék jó, a hiteles és hatékony 

kommunikáció pedig megoldja, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon.  

Ha az ellenőrzési rendszerünk világosan rámutat arra, hogy a kettő között nincs szinkron, 

akkor a következő lépésben föl kell tárni, hogy mi az aszinkron természete, és azt is hogy mi 

az oka. Kétféle szituáció képzelhető el ebben az esetben.  

1. Ha az aránytalanság a kínálati mix javára billen, az azt jelzi, hogy a kommunikáció nem 

volt hatékony. Ennek számos oka lehet:  

 a jó üzenet, rossz csomagolásba került 

  az üzenet önmagában is rosszul lett kialakítva 

 rosszul volt megválasztva a kommunikációs csatorna 

 rosszul volt megválasztva a célcsoport 

Elméletileg, ha sikerül kiszűrni a hiba forrását, akkor az aránytalanság helyrebillen; a termék 

életképes, új korszakba léphet.  

2. Ha az aránytalanság a kommunikáció javára billen, az azt jelzi, hogy a kínálati mixben van 

a probléma. Ennek számos oka lehet. Az okok többnyire a rosszul felmért erőforrásokra 

vezethetőek vissza. Elméletileg, ha sikerül kiszűrni a hiba forrását, forrásait; itt is javítható a 

termék pozíciója, bár az ilyen szituáció nagyobb átalakítást igényel minden tekintetben. És ez 

nem mindig vállalható.  

6.3. Ellenőrző feladatok 

 

1.feladat 



 
A stratégiai eredmény-mátrixban négy kitüntetett pozíció van! Nevezze meg a 

számokkal jelölt pozíciókat, keressen rájuk példát! 

 

2.feladat 

Az alábbiak közül válassza ki, hogy melyek tervezési, melyek végrehajtási hibák!  

1. Tervezési hibák:  

2. Végrehajtási hibák: 

 

A.nincsenek összhangban a törekvések az erőforrásokkal 

B. nem következetes munka 

C. a termék nem képes alkalmazkodni rugalmasan a változó környezeti, keresleti feltételekhez 

D. a termék nem ad jó választ az egyes stratégiai dimenziókra 

E. a végrehajtás szervezeti, anyagi, személyi stb. feltételeinek a nem kellő hozzárendelése  

F. a termékben nem aknázódnak ki a kínálkozó lehetőségek 

G. rossz feladat- és felelősség-meghatározás 

 

 

Megoldás 

1.feladat 

1. növekvő veszély  2. siker 3. sikertelenség 4. eljátszott lehetőség 

 

2. feladat 

1.:A, C, D, F 

2.: B, E, G 

6.4. Összefoglalás 

 

Minden fejlesztés pontosan annyit ér, amennyi meg is tud valósulni belőle. Ebben a fejezetben 

az olvasó megismerkedhetett a térségmarketingben érvényesülő fontosabb hatásokkal és 

elvekkel, azzal az ellenőrzési mechanizmussal, amivel a hibák kiszűrhetők, a térségmarketing 

tovább erősíthető. E fejezet segítséget nyújt abban, hogy felismerjük, hol, miért alakulhatnak 

ki hibák a térségmarketing rendszerében, és abban is segít, hogy a jó helyzetfeltárás után mire 

ügyeljünk a fejlesztő munkánk visszacsatolása során.  



Irodalomjegyzék 

 

Ashworth G.J.-Voogd H.(1988): Marketing in the city: concepts, process and Dutch 

application Town Planning Review, 59. 1..pp. 65-79  

Babbie E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest Balassi Kiadó 

Bakucz M. (2001): Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros 

vendégkörének elemzése alapján Tér és Társadalom 15. évf. 2001/1. 131-151. p. 

Bonoma T.V. (1985): The Marketing Edge- Making Strategic Work. London, Collier 

Macmillan 

Buzogány D. (2005): Katonasors- Munkaszolgálatos katonák visszaemlékezései  Pallas 

Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda  

Chesire P.C.-  Gordon, I.R. (1996): Territorial Competition and the Predictability of 

Collective (in)Action. International Journal of Urban and Regional Research, 20.3. pp. 

383-399 

Dékány T. (2010): A Tokaji Borvidék Világörökség. Corvina Kiadó, Budapest 

Dombai T (2011): Elkészült a határút Ásotthalomnál Délmagyarország Napilap 2011.11.02. 

Enyedi Gy. (2001): Településformáló folyamatok in EDUCATIO 2001/4. p. 663. -669. 

Fátyoné Ménes I. (2011): Baks község története In: Acta Regionis Rurum 2011/5. kötet 

Szerkesztette: Deáky, Zita- Molnár Melinda Szent István Egyetem Gödöllő ISSN 

1789-5588 

Fejérdy T. (2002): Világ-Örökség. Műemlékvédelem XLVI. évf. 3.sz.ISSN: 0541-2439 p. 

129. p. 

Horváth L. (1995): Veresegyház története 1945-ig I. Veresegyház 

Janky F.- Kérey Cs. (2011): Borospincék, borkészítés, borvidékeink Budapest, 2011 

Kotler P.- Haider D.H.- Rein,I. (1993): Marketing places: attractive investment, industry and 

tourism to cities, states and nations. New York Macmillan 

Kovács D. - Molnár M.(2000): Hollókő In: Bódi F.- Bőhm A.: Sikeres helyi társadalmak 

Magyarországon Vidékfejlesztési Kiskönyvtár, Agroinform Kiadó – Budapest, 2000. 

Kozma E. 2011: Közösségek Bakson 69-83In: Acta Regionis Rurum 5. (szerk. Molnár M- 

Deáky Z.) Gödöllő ISSN 1789- 5588 

Kozma G. (2002): Terület- és településmarketing Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó 

Kukoda B (1996): A public relations elméletéről Marketing& Menedzsment , 3. pp.45-50 

Lankó A. (2011): Közintézmények a helyi közösség számára: meghatározó intézmények 

Bakson 59-68 In: Acta Regionis Rurum 5. (szerk. Molnár M- Deáky Z.) Gödöllő ISSN 

1789- 5588  

Mihály Zs. (2011): Út a megélhetés felé?- Baks mint agrárfalu 26.-41.pp. In: Acta Regionis 

Rurum 5. (szerk. Molnár M- Deáky Z.) Gödöllő ISSN 1789- 5588  

Molnár M (2011): Baks problématérképe 91-99 In: Acta Regionis Rurum 5. (szerk. Molnár 

M- Deáky Z.) Gödöllő ISSN 1789- 5588  

Molnár M. (2011): Hollókő (VI.2. altípus, VIII.falutáj) Változó falvaink Tizenkét falurajz 

Kercaszomortól Nyírkarászig Szerkesztette: Beluszky Pál–Sikos T. Tamás Akadémiai 

Kiadó ISBN 978 963 05 8994 9, pp. 264-291 

Molnár M. 2007: Siklód térszerkezete 23-32 pp. In: Acta Regionis Rurum 1. (szerk. Deáky 

Z.- Molnár M.) Gödöllő ISSN 1789- 5588 

Murinkó B (2011): Baks megközelíthetősége és élelmiszerellátása 50-59 In: Acta Regionis 

Rurum 5. (szerk. Molnár M- Deáky Z.) Gödöllő ISSN 1789- 5588  

Nagy G. (2003): Világörökségek Magyarországon. Budapest, Kossuth Kiadó, 95. p. Budapest 

Nagy J. (2007): A településfejlődés lehetőségei Szolnok térségében diplomadolgozat GTK 

GAM Vidékfejlesztés- szaktanácsadás szakirány 



Nagyné Molnár M. (2012): Terület- térségmarketing TÁMOP jegyzet (elmélet-kézirat) 

Németh G.(2005): Mitől Világörökség? Háttérbeszélgetés Tardy Jánossal. Természet világa: 

Természettudományi közlöny. CXXXVI. évf. 7. sz. ISSN: 0040-3717 p. 290-293 p. 

Piskóti I.- Dankó L.- Schupler H. (2002): Régió- és településmarketing KJK Kerszöv 

Rechnitzer J.- Lados M. (2004): A területi stratégiáktól a monitoringig Dialóg Campus 

Budapest-Pécs 

Sikos T. T. (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok megye infrastruktúrája. MTA Regionális 

Kutatások Központja Pécs 1990. (192.o.) 

Tóth J.  (szerk.): A szolnoki agglomeráció, MTA Regionális Kutatások Központja Pécs 1993. 

(389.o.) 

 

Egyéb forrásként felhasznált, vagy a gyakorlati feladatokhoz ajánlott internetes oldalak:  

www.nyiregyhaza.hu,  

www.sostort.hu,  

www.sostozoo.hu 

www.csipero.hu/partneroldal/index.php, Forrás: http://www.csipero.hu 

http://www.csipero.hu/bemutatkozas/tortenelem.php 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Recski_k%C3%A9nyszermunkat%C3%A1bor 

(opusztaszer.hu) 

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/datadir/content/file/publik%C3%A1ci%C3%B3k/acta5_baks.pdf 

Bikemag.hu 

Budapest Fridge sajtóanyagok 

Offline Sport Games sajtóanyagok 

Google Images 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1traszentimre 

http://maps.google.com 

http://www.facebook.com/matraszentistvan 

http://www.fridge.hu 

http://www.jagerhotel.hu/hu/matraszentistvan 

http://www.matrainfo.hu/telep_mszistvan.php 

http://www.msbsz.hu/ 

http://www.offlinesportgames.hu 

http://www.sipark.hu 

http://www.youtube.com/user/TheSipark 

http://www.world-snowboard-day.com/ 

http://csepregikisterseg.hu/?menu=kisterseg 

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCk  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csepregi_kist%C3%A9rs%C3%A9g#T.C3.B6rt.C3.A9nete  

http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html  

http://www.kristalytorony.hu/hu/szponzoracio.html  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=7&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500 

http://www.nydregio.hu/cgi-

bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17  

http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=telepules&kistersegID=17&ID=8  

http://www.nyiregyhaza.hu/
http://www.sostort.hu/
http://www.sostozoo.hu/
http://www.csipero.hu/bemutatkozas/tortenelem.php
http://hu.wikipedia.org/wiki/Recski_k%C3%A9nyszermunkat%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1traszentimre
http://maps.google.com/
http://www.jagerhotel.hu/hu/matraszentistvan
http://www.matrainfo.hu/telep_mszistvan.php
http://www.msbsz.hu/
http://www.offlinesportgames.hu/
http://www.sipark.hu/
http://www.world-snowboard-day.com/
http://csepregikisterseg.hu/?menu=kisterseg
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csepregi_kist%C3%A9rs%C3%A9g#T.C3.B6rt.C3.A9nete
http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html
http://www.kristalytorony.hu/hu/szponzoracio.html
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&kistersegID=17&r=45858064
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=11&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=bemutatas&ID=7&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=ilyenvolt&kistersegID=17&r=27482500
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=nevezetesseg&ID=1&kistersegID=17
http://www.nydregio.hu/cgi-bin/kisterseg/index.cgi?view=telepules&kistersegID=17&ID=8


http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-

megrendelheto.html 

http://www.visitbuk.hu/info/egyesulet/sajtomegjelenesek.html  

http://www.visitbuk.hu/info/latnivalok/felnott-es-mozgasserult-jatszoter-bukfurdon.html 

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/egyeb/  

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/kerekparkolcsonzes/  

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/study-tour-bukfurdore/ 

http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/turizmus/repcevolgye-vadasztarsasag-csepreg.html  

http://www.visitbuk.hu/kiadvanyok/  

https://www.facebook.com/buk.bukfurdo  

www.buk.hu 

www.visitbuk.hu 

www.bukfurdo.hu 

http://www.greenfieldhotel.net/  

 

 

 

 

http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-megrendelheto.html
http://www.visitbuk.hu/hirek/kedvezmenykartya-bukfurdon--bukfurdo-card-akar-elore-is-megrendelheto.html
http://www.visitbuk.hu/info/egyesulet/sajtomegjelenesek.html
http://www.visitbuk.hu/info/latnivalok/felnott-es-mozgasserult-jatszoter-bukfurdon.html
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/egyeb/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/kerekparkolcsonzes/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/study-tour-bukfurdore/
http://www.visitbuk.hu/info/szolgaltatasok/turizmus/repcevolgye-vadasztarsasag-csepreg.html
http://www.visitbuk.hu/kiadvanyok/
https://www.facebook.com/buk.bukfurdo
http://www.buk.hu/
http://www.visitbuk.hu/
http://www.bukfurdo.hu/
http://www.greenfieldhotel.net/

