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Elősző
Mindennapi életünk során is tapasztaljuk, hogy közvetlen és tágabb környezetünk nap, mint
nap változik. E változások részben kedvezőek számunkra, de nem ritkák azon esetek sem,
amelyek kedvezőtlenül érintenek bennünket, tehát sok vonatkozásban végső soron
alkalmazkodásra kényszerülünk. Alkalmazkodásunk csak akkor lehet eredményes, ha
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megfelelő stratégiával, más megfogalmazásban adott cél és eszközrendszerrel rendelkezünk.
Előfordulhat, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök korlátosak, és a bekövetkezett
változások hatása miatt céljaink megváltoztatására, azok újragondolására kényszerülünk,
mivel a bekövetkezett változások együttes kölcsönhatásának eredőjeként mozgásterünk
beszűkül.
Biztosra veszem, hogy a fentiekben vázolt helyzettel a T. Olvasó is találkozott, csak nem az
ott alkalmazott kifejezéseket használta. De nem is a kifejezéseken, hanem a történéseken, a
feltételek változása által kikényszeríttett reagáláson, van a hangsúly, és azon, hogy nem mi
vagyunk csak a változások hatásainak érintettjei, hanem a társadalom valamennyi szereplője.
A szűkebb s tágabb környezetben bekövetkező változások tehát valamennyi érintettre hatnak,
és az érintettek nem függetleníthetik magukat a változásoktól. Hogy az érintettek konkrétan
hogyan reagálnak, az már több tényezőtől függ és stratégiájukat, cél és eszközrendszerüket – a
társadalomban elfoglalt helyük, szerepük által is meghatározottan – a változások, és a
rendelkezésre álló eszközrendszer kölcsönhatásainak eredője determinálja. De vajon mi,
illetve mik húzódnak meg a változások mögött?
.
Messzire vezetne, ezért nem is lehet célunk, hogy a változás tényezőit, a különböző hatásokat,
a kapcsolódó fogalmakat és menedzsment technikákat stb. tudományos igényességgel, és
komplex módon tegyük vizsgálat tárgyává. Csak arra vállalkozhatunk, hogy a mérvadó
forrásmunkákra és a tanult ismeretekre történő hivatkozásokkal, az általunk legfontosabbnak
ítélt kapcsolódó ismeretanyagot tárgyaljuk.
A tantárgy keretében a projektmenedzsment ismeretanyagának tárgyalására integrált
felfogásban, rendszerszemléletű megközelítésben, a turizmus sajátosságaira fókuszálva kerül
sor. Az elméleti összefüggések jobb megértése érdekében a célzottan megfogalmazott
helyzetleírás-esettanulmányt alapul véve, a terület- és vidékfejlesztés kapcsolódó kérdéseit is
érintve tárgyaljuk a terület-, a vidékfejlesztés és a turizmus kölcsönhatásait, a turisztikai
projektek generálására alkalmas menedzsment technikákat, bemutatjuk a projekttervezés
sajátosságait. E felfogást a szerzők azért ítélik fontosnak, mert a turizmusfejlesztés stratégiai
kérdései – célok megfogalmazása, feladatok, eszközrendszer meghatározása, érthető módon,
csak egy tágabb környezetbe ágyazottan, - a térbeliség különböző egységeit, pl.
világgazdaság, EU, egy adott régió stb. és különböző szintjeit értve a környezet alatt –
történhet. Ezen túlmenően a kapcsolódó fogalmak, adott esetben a szükséges lehatárolások,
nézetek, felfogások stb. sem tekinthetők kiforrottnak és egységesnek, ezért konkrét tartalmat
adva azoknak, az ok-okozati összefüggések feltárására és megértésre fókuszálunk.
Az elméleti ismeretanyag gyakorlati alkalmazására a már említett, célzottan megfogalmazott
esettanulmány gyakorlati órákon történő feldolgozása ad lehetőséget. A követelmények
teljesítésének fontos feltételét jelenti egy konkrét turisztikai projekt megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítése és annak megvédése.
A fentiekben említett szempontok, elvek rajzolták ki azt a mozgásteret, amely keretek között a
tankönyv ismeretanyagát lehatároltuk, az ismeretanyag-átadásának módszereit rögzítettük. Az
ismeretanyag tárgyalását multidiszciplíináris megközelítés jellemzi. Ami a vázolt koncepció
és megvalósítás között lényeges eltérést okozhat – és ez a későbbiekben azt is
eredményezheti, hogy koncepciónkat átdolgozzuk – az, az általunk feltételezett hallgatói és a
tényleges aktivitás, az önálló munkavégzéshez való kedv, stb. A koncepció elméletileg
komplex rendszert képez. Az elvárt hatékonyság biztosítása feltételezi, hogy a rendszer
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valamennyi eleme az elvárt színvonalon kell, hogy legyen. Várjuk tehát, az önálló hallgatói
munkához való aktív hozzáállást, az érintettek őszinte kritikáját, pozitív és negatív
észrevételeit egyaránt.
Fontosnak tarjuk hangsúlyozni, hogy a jegyzetben egyes tananyag részeknél nem biztos, hogy
az éppen aktuális intézmény nevet, vagy dokumentum címet találja a T. Olvasó.
Mentségünkre szolgáljon, hogy a jegyzet elkészítése több hónapot vett igénybe, ezért nem
minden esetben tudtuk a jelenleg érvényes – de az írás idején még nem ismert – új címet,
elnevezést használni, illetve feltüntetni. Tehát az elnevezésektől független tartalmi
összefüggések tárgyalására helyeztük a hangsúlyt.
Keszthely, 2010. szeptember végéig
A szerzők

1. A terület- és vidékfejlesztés szerepe, sajátosságaik
1.2. A kapcsolódó fogalmak értelmezése
Magyarországon a közelmúltban lezajlott változások számos vonatkozásban új kihívásokat
hívtak életre. Kidolgozásra és elfogadásra kerültek azok a stratégiai elképzelések, fejlesztési
koncepciók - Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv - NFT),
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valamint annak 2010 – 2013. szakaszára az új kormány által megindított Új Széchenyi Terv –
már ez is jól példázza az előszóban érintett elnevezések, címek problematikáját -, a
kapcsolódó operatív programok, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia stb. -, amelyek
megvalósítása az ország fejlődését, az egyes régiók felzárkóztatását vannak hivatva szolgálni.
Az írott anyagokban, számos esetben új fogalmakkal, új megközelítési módokkal,
felfogásokkal, de sok esetben kevésbé egyértelmű fogalmakkal, kevésbé letisztult nézetekkel
is találkozhatunk. Nem haszontalan tehát, sőt fontosnak tartjuk, hogy a Turisztikai projektek
menedzsmentje c. tantárgy ismeretanyagához kapcsolódóan értelmezzünk egyes fogalmakat,
és az ismeretanyag multidiszciplináris jellege miatt, röviden áttekintsük a terület- és
vidékfejlesztés kapcsolódó kérdéseit. Úgy ítéljük meg, hogy a tantárgy ismeretanyaga okokozati összefüggéseinek feltárása és megértése megköveteli ezt.
Nemes N. J. (2009) munkájában az alábbiakat írja: „ Nincs a társadalom működésének olyan
szelete, amelyben a térbeliség ne volna jelen, hisz fel sem ismert pszichológiai és társadalmi
mechanizmusokban, kényszerekben, szabályozási (jogi, gazdasági) korlátokban s tudatos
döntésekben egyaránt átszövi, befolyásolja az egyes emberek, s nagyobb társadalmi csoportok
életét.” ….A Hol élsz? kérdése, sohasem volt még talán annyira feszítően aktuális, mint
napjaink világában, ahol a globalizálódás, az egymásra utaltság és a mély széttagoltság
egyaránt jelen van.” Túlságosan messzire vezetne a fenti idézetben benne rejlő valamennyi
kérdés felszínre hozása és részletes kifejtése. De erre nincs is szükségünk, mivel a különböző
diszciplínák, regionális tudományok pl: területi gazdaságtan, térgazdaságtan,
vidékgazdaságtan és lehetne még folytatni a sort, részletesen tárgyalják a kapcsolódó
ismeretanyagot.
Számunkra a továbbiakban a tér és egyes elemeinek az értelmezése bír jelentőséggel. Eddigi
tanulmányaink során – már általános iskolában is – találkoztunk a térrel és az egyes
térelemekkel kapcsolatos ismeretanyaggal. Gondoljunk csak a geometriára, fizikára,
ökológiára. De nem csak a természettudományok, hanem a társadalomtudományok különböző
diszciplínái is foglalkoznak a társadalmi folyamatok térbeni vetületeivel. Azt mondhatjuk,
hogy a társadalom és gazdaság térbeli-területi tagozódása, a kapcsolódó kérdések tudományos
igényű megválaszolása napjainkban sem veszített aktualitásából, sőt, szinte mindenhol a
társadalmi érdeklődés középpontjában áll, mivel a különböző stratégiák megfogalmazásánál
a térnek meghatározó szerepe van.
Legtágabban értelmezésben a térbeliségről akkor beszélünk, amikor azt a társadalmi
gazdasági folyamatok színtereként is értelmezzük. A tér különböző egységei/szintjei
gazdasági és társadalmi érdekekkel egyaránt jellemezhetők, és ezek alapján jól elkülöníthetők.
Azt is fontos kiemelni, hogy a tér egyes elemei és szintjei sajátos jegyekkel is bírnak. E
sajátosságok közül kiemelendők a gazdasági és természeti adottságok. E sajátosságok, a
mindenkori politikai és gazdaságpolitikai nézeteknek és eszközrendszernek alárendelve, és
ennek eredményeként kedvező vagy kedvezőtlen feltételként is értékelhetők, és érthető
módon hatással vannak a gazdasági fejlődésre és annak elemeire is, gondoljunk csak pl. a
regionális különbségek, fejlettség, migráció stb. kérdéseire. Ha ez így van, márpedig ez
tudományosan is igazolt, akkor már egy lépéssel előbbre jutottunk abban, hogy belássuk a
fentiekben vázolt kitekintés fontosságát, mivel a gazdaság fejlődése – érthető módon –
prioritást élvező terület és alapfeltétele számos, így a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
megvalósításának is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egyes területek szoros
kölcsönhatásban vannak egymással. Tehát az NTS kívánt megvalósulása nagymértékben
elősegíti a gazdaság fejlődését is, ugyanakkor annak egyik prioritást élvező területe.
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A kapcsolódó fogalmak és térelemek általános értelmezése helyett, azoknak konkrét tartalmat
adva tárgyaljuk az ismeretanyagot. Ez által a számunkra fontos fogalmak, térelemek könnyen
illetve könnyebben értelmezhetővé válnak, mint pl.: gazdasági tér, politikai tér, kulturális tér,
földrajzi tér, külső tér, belső tér.
„KÜLSŐ” tér: A társadalomnak a földrajzi térhez kötött lokalizált tere. Ebben az esetben
meghatározott földrajzi egységhez – terület, térség, régió, település – rendelve történik a
társadalmi és gazdasági jellemzők vizsgálata.
„BELSŐ” tér: Az egyes társadalmi szférák megkülönböztetésének a tere. Tehát az egyes
társadalmi szféráknak a földrajzi helyhez-kötéstől elválasztott – de azzal is összefüggő relációs viszonyainak az összessége. A társadalmi szférák azonban nem csak földrajzi
értelemben vett térhez kapcsolódóan mutatnak sajátosságokat, hanem önmagukban is. A
gazdaság szereplői maguk is teret generálnak. Egyenlőtlenség van közöttük, pl.
jövedelmezőség, függési kapcsolatrendszerek vonatkozásában, ugyanakkor egymás
versenytársai, beszállítói stb.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti két tér-modellben az egyes térelemek lehetnek egymáshoz
közel vagy távol, de az is előfordulhat, hogy a földrajzi térben nagyon is távoliak, míg ennek
ellenkezője is, a belső térben nagyon távoliak, a külső térben pedig nagyon is közeliek.
Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a földrajzi és társadalmi tér elkülönítése nem mond
ellent egymásnak. Látni kell, hogy amikor társadalmi térről beszélünk, a társdalom külső és
belső terét egyidejűleg és együtt értelmezzük. Azaz a külső és belső tér együtt alkotja a
társadalmi teret. Ebből következik, hogy a társadalmi szférák valódi tere a belső tér, mint
relációs viszonyok összessége, és a külső tér, az adott társadalmi szféra természeti
térbeniségének tekinthető. A külső terek tehát a földi térhez kötött, lokalizált elemek.
Felvetődhet a kérdés, hogy a fentiekben értelmezett definíció milyen kapcsolatban van a
tankönyv ismeretanyagával? Noha a fogalom elvontnak tűnik, de megértése esetén
egyértelmű kell, hogy legyen számunkra ennek fontossága. A külső tér, mint földrajzilag
lehatárolt egység értelmezése nem jelenthet problémát számunkra. A Tisza-tó vagy a Balaton,
mint turisztikai régiók, földrajzi értelemben véve külső terek. A kapcsolódó fejlesztési
stratégiák régió-specifikusan kerültek kidolgozásra, tehát a stratégiai célok lehetnek
különbözőek. A belső tér fogalmán az egyes társadalmi szférák között meglévő relációs, azaz
a kapcsolati viszonyokat értjük. Könnyen belátható, hogy a stratégiai fejlesztéseknek lesznek
érintettjei, az adott földrajzi egységben található vállalakozások, különböző intézmények, a
lakósság, civil szervezetek stb. Nem lehet közömbös az, hogy az érintettek között kialakult
kapcsolati viszonyok milyenek. Nem lehet közömbös például, hogy az önkormányzatok
hogyan segítik a turisztikai vállalkozásokat, partnernek tekintik-e a civil szervezeteket, hogy a
helyi lakósság hogyan viszonyul a turistákhoz, hogy milyen a közbiztonság helyzete stb., és
lehetne még folytatni a sort. Ezért van tehát szükség a fenti összefüggések megértésére. A
külső és belső tér azonossága a távolság és a lokalizáltság fogalmak értelmezésében is
felfedezhető. Ezt az alábbiak szerint értelmezhetjük:
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KÜLSŐ- ÉS BELSŐ TÉR AZONOSSÁGA

„Két vállalat közel van egymáshoz”
A „közelség” mint TÁVOLSÁG kap
értelmet., és a legfontosabb térelem.

LOKALIZÁLTSÁG
A földi, földrajzi térhez való kötöttséget fejezi
ki

KÜLSŐ- ÉS BELSŐ TÉR KÜLÖNBÖZŐSÉGE

Földrajzi térhez kötött szemléletben
(külső térben) a közelség=egymás fizikai,
földrajzi közelébe vannak /egy városban,
kistérségben, utcában, stb.

Belső térben a gazdaság kategóriái szerinti
hasonlóságot értelmezzük
(pl. hasonló méretet, azonos termelési profilt, stb.
jelent)

A nemazonosságot a tér és idő értelmezésében a mindennapi szóhasználatban az alábbi
fogalmak jelenítik meg:
- Különbözőség
- Helyi sajátosság
- Egyenlőtlenség
- Változás
A térbeliség dualizmusát - társadalmi, gazdasági tartalmukkal együtt - az alábbi fogalom
párok fejezik ki;
- Centrum – periféria
- Város és vidéke
- Főváros – vidék
A térben együtt van jelen a folytonosság és megszakítottság. A tér kétféle értelmezésétől
függetlenül bármely térelem, térbeli rendszer és környezete elválik egymástól, de ugyanakkor
érintkezik is, hat egymásra, pl. a természeti tényezők vagy az épített környezet, tagolják a
teret, a Duna, a Tisza folyók szétválasztanak térbeli egységet, az autósztrádák ugyanígy. A
különböző népesség csoportok, társadalmi csoportok térbeli eloszlása is megfigyelhető, pl.
nemzetiségek térbeli eloszlása. A társadalmi teret megosztják a népcsoportok, települések
stb..
Távolság és irány nem csak rendezettségi paraméterek, hanem a „terek” működésére is
befolyással bíró meghatározottságok. Az egymásra hatás valószínűsége és intenzitása az idő-,
illetve térbeni távolság növekedésével csökken. Kiemelendő, hogy a tendenciajelleg dominál
a társadalmi jelenségeknél. Példaként hozható a népi hagyományok, régi mesterségek
újjáéledése, a nosztalgiázás felerősödése stb.
Egyenlőtlenség: A társadalmi értéktartalmakat is hordozó jegyekre /fejlettség, esély/
használható fogalom. Gondoljunk az egyes statisztikai régiók közötti fejlettségbeli
különbségekre, az elmaradott térségek felzárkóztatásának esélyeire, a szakképzetlen
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munkaerő helyzetére, a munkanélküliek helyzetére, ez utóbbiak mérséklésének lehetőségeire
az egyes régiókban stb.
A differenciáltság /különbség/ fogalmat az értékmentes jellemzőkre, adottságokra
használjuk. Egy adott régió lakósságának kor szerinti összetétele, a természeti adottságok által
meghatározott különbségek pl. árvíz, belvíz helyzete stb.
A tér, térbeli fogalmakat bizonyos elemek egyenlőtlenségére és rendezettségére vonatkozó
megállapításokhoz, a terület, területi fogalmakat lehatárolt területegységekre, térrészekre
vonatkozó megállapításokhoz kell kötni.
A társadalmi tevékenységek jellegét alapul véve, a gazdaság ágazatai, mint
 a mezőgazdaság,
 a különböző iparágak, és
 a szolgáltatások /pl. turizmus/
a földrajzi térhez kötött tereket is lehatárolják. Az elmondottakat értelmezve pl. a
mezőgazdaság földrajzi értelemben vett tere a vidék, a gyógyvizek helye egyértelműen
lehatárolja a kapcsolódó turizmus szolgáltatásait, stb. Az előzőek megértése elvezetett
bennünket ahhoz, hogy a földrajzi értelemben vett terek elemeit konkretizáljuk, prioritást adva
a szolgáltatásoknak, illetve az idegenforgalomnak. Szükségünk van tehát a terek
csoportosítására, egyes térelemek értelmezésére, mivel a társadalmi gazdasági jelenségek
dimenziója – ahogy ezt az előzőekben már definiáltuk - a tér. A gazdasági tevékenység a
térben folytatott anyagi tevékenység, a tér lehatárolt egységén folyik, úgymond használja,
igénybe veszi a teret. A gazdasági tevékenységen túlmenően fontos látni, hogy a társadalom
irányítási struktúrája, rendszere sem nélkülözheti a térbeliség és a térelemek értelmezését,
mivel a vertikális/ az egyes szintek, / és a horizontális (az egyes területi egységek) dimenziók
rendszere adja azt a keretet, amelyre a társadalom térbeli tagozódása, az irányítás, a
közigazgatás stb. épülhet. A tér elemei közül – a teljesség igényét figyelmen kívül hagyva –
és a jegyzet ismeretanyagára fókuszálva az alábbi térelemeket, téregységeket tartjuk
fontosnak értelmezni:
Régió: Hasonlóan a vele szoros kapcsolatban lévő más fogalmakhoz, pl. terület, térség, körzet
stb.- társadalmi térkategória (Nemes Nagy J,1998). Lehatárolt téregységet jelent, amelyet
különböző térelemek rendezettsége és egyenlőtlensége jellemez. A hierarchia szintjeit alapul
véve a települési szint fölé és a nemzeti szint alá helyezhető el. Nem lehet célunk, hogy
valamennyi kapcsolódó, sok esetben a jelen időpontig is vitatott kérdést, az egyes
tudományterületek régió-felfogását tárgyaljuk. Agg (2009) az alábbiak szerint adja meg a
régió átfogó definícióját: „A régió lehatárolt területi egység a nemzeti és települési szint
között, amelyet a társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezős társadalmigazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető regionális identitás-tudat, valamint az
érdemi irányítási kompetenciájú és önállóságú regionális intézmények rendszere
(regionalizmus) fog tartósan egységbe.”
Táj, a régióhoz legközelebb álló természeti térkategória: „A táj térkategória, … a térnek
olyan, a szomszédságtól a hierarchia szinteknek megfelelően többé-kevésbé elhatárolható
egysége, amely a természeti és antropogén (emberi) folyamatok és törvényszerűségek
kölcsönhatására egyéni sajátosságokkal rendelkezik.” (Marosi, 1980). Hangsúlyozottan kell
megemlíteni, hogy a táj nem csak a természeti (földrajzi) térben, hanem a gazdasági és
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társadalmi térben is értelmezhető (pl. tájgazdálkodás), tehát a régióknak is van egy adott
mértékű természeti meghatározottsága, illetve a táj is magába integrál adott társadalmi
elemeket.
Ahogy erre már az előzőekben utalás történt, a gazdasági tevékenység a tér lehatárolt
egységén folyik, és szerepéből adódóan ezét az egyik a legnagyobb térfelosztó szférának
tekinthető, azaz teret generál. E hatások térelemei az alábbiak:
Gazdasági tér: A tér egyik sajátos vetülete. Létezése a nemzetközi és a hazai piaci
kapcsolatok erőviszonyaiban, a gazdasági ráfordítások és hozamok arányaiban, a piaci
viszonyokban, az eltérő ár- és értékviszonyokban, a különböző szállítási tarifákban, a
támogatási- és elvonási formák konkrét területi hatásaiban” jelennek meg (Zoltán, 1984).
Körzet: A gazdasági tér egységeként értelmezhető. A mezőgazdasági terek felosztásánál
használt téregység. „A termelés olyan területi elhelyezését jelenti, amely az egyes területek
gazdasági, természeti feltételeinek megfelelő komplex egységbe foglalja a terület termelési
ágait és a szükségleteket a területi munkamegosztás alapján.” (Erdei, 1998).
Enyedi (1975) szerint „Körzetnek olyan egységek tekinthetők, amelyek adott ismérvek
szempontjából homogének. Azonos módon reagálnak a gazdaságpolitikai változásokra, így a
tervezés területi egységeiként is számba vehetők.
Rechnitzer (1994) szerint a körzetek „olyan összefüggő térségek, amelyek valamely gazdasági
jelenségcsoport, vagy kapcsolatrendszer szempontjából egységként viselkednek.” A szerző
megkülönböztet
 komplex gazdasági körzeteket
 vonzáskörzeteket
 homogén körzeteket
 irányítási, igazgatási körzeteket.
Komplex körzetek: „A gazdaság egészének minden jelentős elemének térbeli integrációját”
jelentik. Jellemzői:
- a termelés specializációja,
- a kapcsolódó háttér együttes, harmonikus fejlődése, komplexitása.
Vonzáskörzetek: „A fentiekhez képest a gazdaság alacsonyabb szintű integrációját jelentik
- kevesebb gazdasági tényező jellemzi ezeket,
- egy centrum körül szerveződnek.
Homogén körzetek: „A gazdaság egyes tipikus, - a konkrét vizsgálatoknak megfelelően
változó jelenségei szerint képzett, meghatározott ismérvek alapján homogénnek tekintett
téregységek.”
Irányítási-gazdasági körzetek: Lehetnek
Funkcionálisak: Területi államigazgatási körzetek, általában vonzáskörzet jellegűek.
Homogének: Az ágazati irányítási egységek sorolhatók ide, ezeknek nincsenek objektív
lehatárolási ismérveik. (A lehatárolás az egyedi irányítási feladattól függ.)
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Vidék: A természeti, gazdasági és társadalmi tér sajátos, komplex téregysége. Számos
felfogás, értelmezés tükröződik vissza a meglehetősen sok fogalomban. Azt mondhatjuk,
hogy nincsenek objektív meghatározások, és megoldások a vidék fogalmához kapcsolódóan.
A vidék nem tévesztendő össze a vidéki területtel. A vidéki területhez különböző
ökoszisztémák kapcsolódnak. Ezen ökoszisztémákat az emberek közösségei – a vidéki
társadalom tagjai, csoportjai - teszik teljessé. Tevékenységük sokoldalú kapcsolatot, sajátos
településeket, mesterséges környezetet, intézményrendszert, kultúrát, gazdaságot teremt és
tart fenn.
Az Európa Tanács „Vidéki Területek Európai Alapokmánya (Chartája)” című
dokumentumban a vidéki térségek három alapvető funkcióját különítik el:
 Gazdasági funkció (a 4. cikkely szerint):
- a teljes népesség élelmiszerszükségletének kielégítése a vidéki népesség
jövedelemszintjét, megélhetését szolgáló, a fenntartható fejlődés szellemének
megfelelő mezőgazdasági termelés folytatása,
- nyersanyagok biztosítása a megújuló energiákhoz,
- kis- és közepes cégek működési feltételeinek biztosítása (mezőgazdasági, kézműipar,
kereskedelmi, szolgáltatási, stb. tevékenységek),
- genetikai források megőrzése.
 Ökológia funkció (az 5. cikkely szerint):
- föld, víz, levegő körültekintő és fenntartható használatán keresztül, az élet
természetes alapjainak a megőrzése,
- az élővilág életterének megóvása és biztosítása (biodiverzitás, táj fenntartása,
élőhelyek, zöldterületek védelme, stb.)
 Társadalmi és kulturális funkció (a 6. cikkely szerint):
- töltse be a saját társadalmi-kulturális szerepét (hagyományőrzés) annak ellenére,
hogy a korszerű informatikai eszközök és technológiák a városban élőkével azonos
szinten biztosítva vannak.
Az Európai Unió Bizottsága által készített tanulmány szerint „a térség vagy vidék fogalma
nem csupán földrajzi lehatárolást jelent, hanem az egész társadalmi, gazdasági szerkezetre
vonatkozik. E szerkezet különböző tevékenységek együttesét jelenti…., és a társadalom
összessége számára létfontosságú funkciók egész sorát tölti be.”(The future ..1988).
Nem tekinthető fölösleges ismétlésnek, ha röviden is, de több definíciót is megismerünk a
vidék és vidékfejlesztéshez kapcsolódóan, ugyanis a fogalomhoz több jelentés társul. A
Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elkészített tanulmányban az alábbi
megfogalmazás szerepel: „Vidékfejlesztés alatt olyan komplex tevékenységet értünk, melynek
végső célja az, hogy a vidéki térségek – elsődlegesen társadalmi érdekből – a társadalomban
betöltött gazdasági, ökológiai és szociális funkciók ellátására tartósan képesek
legyenek..”(FVM, 1977).
A vidékfejlesztés előzőnél tágabb értelmezését tartalmazzák az alábbi megfogalmazások:
„….A gazdasági, ökológiai és szociális funkciókat a vidéki térségek végső soron társadalmi
érdekből látják el, ezért a társadalomnak ezt anyagilag is el kell ismernie. A gazdasági
fejlődéssel ugyanis a vidék minden tekintetben egyre sérülékenyebbé válik, különösen a
fokozódó környezetterhelés, továbbá az iparosítás és az urbanizáció térigénye
következtében.”(FVM, 1998). Az OECD (1998) értelmezésében, a vidékfejlesztés
feladatainak felsorolása mellett szintén megtalálható a központi támogatás indokoltsága is: „A
központi beavatkozást indokolja az a meggyőződés, hogy a vidéki területek alkalmazkodó
képessége korlátozott, miután a piac ezeken a területeken különböző okokból nem tud

13

zavartalanul működni. A vidéki területek teljesítménye az átlagos alatt van, a gazdasági
struktúra hiányosságai, illetve a földrajzi elszigeteltsége miatt.” A fogalom egyértelmű
értelmezésének fontosságát bizonyítja Dorgai (1999) is, amikor az alábbiak szerint fogalmaz:
„Ha azt akarjuk, hogy a vidékfejlesztéshez elkülönített források tartozzanak, (tehát csak a
vidék érdekében legyenek felhasználhatók), akkor egyértelművé kell tennünk, hogy mit
értünk vidék alatt. Mást ért vidék alatt a fővárosi ember (neki már a másik nagyváros is vidék)
és mást a kisvárosi ember. A Vidéki Térségek Európai Kartája is inkább csak körülírja, hogy
mit tekintsünk vidéknek.” A szerző a vidékfejlesztést az alábbiak szerint értelmezi:
„Vidékfejlesztés alatt pedig olyan komplex tevékenységet értünk, amelynek végső célja, hogy
a vidéki térségek – elsődlegesen társadalmi érdekből – a társadalomban betöltött funkciók
ellátására tartósan képesek legyenek.”
A térségi fejlesztéspolitika alapját az 1966. évi XXI. a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló törvény tartalmazza. A törvény meghatározta a területfejlesztés
intézményi rendszerét, feladat- és hatáskörét, a térségi programok kidolgozásának és
elfogadásának rendjét, a területfejlesztés és rendezés eszközeit. A törvény megalkotása
fontosnak ítélhető abból a szempontból is, hogy mintegy rehabilitálta a területi tervezést. A
területfejlesztési koncepció meghatározza a fejlesztés céljait, a középtávú programok számára
irányelveket fogalmaz meg. A rendezési terv a korlátozottan rendelkezésre álló forrásokat
osztja el a fejlesztési szükségletek között. A törvény öt – országos, regionális, megyei,
kistérségi és települési - szintet különböztet meg. A törvény a kapcsolódó
intézményrendszerben is változásokat eredményezett. A területfejlesztés legfelsőbb irányító
szerve a parlament. Feladata az országos területfejlesztési koncepció elfogadása a támogatás
és forráselosztás elveinek meghatározása. A fejlesztési források elosztásáról, a kiemelt
térségek fejlesztési programjairól a kormány dönt, ezen túlmenően kialakítja a területfejlesztés
végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokat. Az ágazati irányítást 1998.-tól a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium gyakorolja (jelenleg Vidékfejlesztési Minisztérium), ellátja a
kormányzati döntésekhez szükséges szakmai előkészítés feladatát is. A területfejlesztés másik
kormányzati szerve a Miniszterelnöki Hivatal lett, elsősorban a területigazgatást koordináló
hatáskörrel rendelkezik. Az 1998. óta működő Gazdasági Minisztérium, mint a legfőbb
stratégiai kidolgozó szerv, koordinálja a különböző ágazati elképzeléseket, így az országos
területi és ágazati fejlesztés harmonizációja is hatáskörébe tartozik.
A törvény előírta a különböző területi szintű fejlesztési tanácsok létrehozását, és ezzel
létrehozta a területfejlesztés önálló, elkülönült intézményhálózatát. Az Országos
Területfejlesztési Tanácsnak fontos szerepe van a kormányzati koordináció biztosításában, a
nemzeti szintű és térségi területfejlesztési programok összehangolásában, véleményezi a
területi támogatások irányelveit, a kedvezményezett térségek kijelölését, javaslatot tesz a
pénzügyi források felosztására. A törvény hatására alakultak meg a megyei területfejlesztési
tanácsok. A tanács fő feladata, hogy megyei szinten összehangolja a kormány, a területi/helyi
önkormányzatok és fejlesztési társulások, valamint a gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit. Ezen túlmenően, a megyei hosszú távú területfejlesztési koncepció és program
kidolgozása és elfogadása, a fejlesztéshez szükséges pénzügyi terv elkészítése és pályázati
rendszer keretében dönt a rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök felhasználásáról. A
törvény a régiók két fajtáját különbözteti meg: a tervezési-statisztikai régió alkalmazkodva a
közigazgatási határokhoz több megye által határolt területi egységet jelent, a fejlesztési régió
társadalmi-gazdasági szempontból egységes terület, amely egy vagy több megyére, vagy azok
meghatározott területére terjed ki. A törvény a regionális fejlesztési tanácsok létrehozásáról is
is rendelkezik. E tanácsokat a megyei területfejlesztési tanácsok megyehatárt túllépő közös
területfejlesztési feladataik ellátására lehetett létrehozni. Ez alól - jelentőségük miatt - a
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balatoni térség és a budapesti agglomeráció jelentett kivételt, e régiók esetében a törvény
regionális szintű tanács létrehozását kötelezően elrendelte. Az EU tárgyalások hatására 199697-ben az ország egész területén megalakultak a regionális fejlesztési tanácsok, amelyek az
ismert tervezési-statisztikai körzettagolást követték. A kiépült új hálózat a korábban említett
két fejlesztési régióval szemben statisztikai régiókból áll.
A kiemelt térség a törvény másik térkategóriája. A kiemelt térségek területrendezési tervét a
Parlament, területfejlesztési koncepcióját és programját pedig az országos és megyei
regionális fejlesztési tanácsok javaslata alapján a Kormány fogadja el. A Parlament jogosult
továbbá a kiemelt térségek körét meghatározni. Magyarországon kiemelt térségek a
következők:
 Budapesti agglomeráció
 Kiemelt üdülőkörzetek: Balaton, Velencei tó, Vértes, Tisza-tó, Mátra-Bükk,
Dunakanyar, Mecsek-Villány, Sopron-Kőszeg-Hegyalja
 Több megyét érintő jelentős, illetve országhatáron átnyúló természetvédelmi
területek: Hortobágyi Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Aggteleki
Nemzeti Park, Duna-Dráva Nemzeti Park és a Bükk Nemzeti Park.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a törvény eredményeként
területfejlesztés új középszintű intézményrendszere, létrejött
 a regionális fejlesztési tanácsok,
 a megyei fejlesztési tanácsok,
 a megyei önkormányzatok és
 a kistérségi önkormányzati területfejlesztési társulások

körvonalazódott a

hálózata. A NUTS1 rendszerének megfelelő tervezési-statisztikai egységeket a
területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, és az Országos
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.) országgyűlési határozat alakította ki.
A jelenlegi magyar területfejlesztési rendszer - az EU egységes területi statisztikai
osztályozási rendszerének tükrében - a következő: 3131 települési önkormányzat (NUTS5 –
ez ma már LAU2), 150 kistérség (NUTS4 – ma már LAU1. A szerk. megj.) 19 megye és a
főváros (NUTS3), valamint 7 tervezési-statisztikai régió (NUTS2) és az országos szint
(NUTS1). Az OTK hét tervezési statisztikai régiót nevezett meg, ezek az alábbiak:







Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye
Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye
Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy és Tolna megye
Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye
Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

Mezoszinten a megye és a régió egyaránt forrásszerző kategória lehet. Az EU forráselosztási
gyakorlata azonban azt jelzi, hogy a strukturális alapok domináns részét (közel 3/4-ét)
NUTS2 szintű területek kapják, míg a speciális régiók esetében mindkét területi egység
(NUTS2-3) célterületként számításba jöhet. Ebből Magyarország számára az következik,
hogy a középszintű tervezési-statisztikai rendszer alapegységeként a regionális NUTS2-t

1

Betűszó, amely területi statisztikai beosztást jelent. Az alábbi francia nyelvű kifejezést jelenti: Nomenclature
des Unités Terrotoriales Statistiques. Angol elnevezése: The Nomenclature of Territorial Units for Statistics.
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célszerű priorálni, de a megyei szint (NUTS3) tervezési-statisztikai egységként való
megjelenítése is indokolt.2
Az előzőekben tárgyalt térbeli egységek különböző szempontok szerinti lehatárolása és
értelmezése során nem szerepelnek Magyarország turisztikai régiói. A turisztikai régiók azt a
kilenc területet ölelik fel, amelyek úgymond önálló turisztikai egységet jelentenek, illetve
képeznek. E turisztikai régiók nem esnek egybe sem a már említett statisztikai régiókkal, sem
a fejlesztési régiókkal és közigazgatási szempontból sem kezelhetők területi egységként,
csupán hazánk területének idegenforgalmi szempontból fontos lehatárolásait jelzik (http://
www. hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_turisztikai_régiói · Tárolt lap). A turisztikai
régiók az alábbiak:










Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régió (Budapest és környéke)
Észak-Magyarország turisztikai régió
Észak-Alföld turisztikai régió
Tisza-tó turisztikai régió
Dél-Alföld turisztikai régió
Balaton turisztikai régió
Nyugat-Dunántúl turisztikai régió
Közép-Dunántúl turisztikai régió
Dél-Dunántúl turisztikai régió

A turisztikai régiók előzőekben vázolt térbeli egységektől való elkülönülése, nem egybe esése
azokkal, felhívja a figyelmet a turizmushoz kapcsolódó stratégiák tervezésének és az említett
sajátosságok kezelésének fontosságára is. (A kérdéskör a 2. fejezetben kerül kifejtésre.)
Az előzőekben vázolt ismeretek, illetve azok részbeni felelevenítése szükségesek ahhoz, hogy a
turizmusnak „A turisztikai projektek menedzsmentje”c. tantárgy tananyagához kapcsolódó
ismeretanyagát komplex módon, multidiszciplináris megközelítésben tárgyaljuk.
Összefoglalva az elmondottakat, véleményünk szerint a térbeliség vertikális és horizontális
egységei alkotják a társadalom és benne a gazdaság működésének keretét. A területfejlesztés
céljainak megvalósítása teszi lehetővé annak a központi váznak a létrehozását, felépítését,
amelyre – a rendelkezésre álló erőforrások által behatároltan – a vidékfejlesztés stratégiai
céljainak megvalósítása, mintegy életre kelti, azaz működteti a társadalmat és benne a
gazdaságot, mint rendszert egyaránt.
Tehát, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia sem élhet önálló életet. A reális stratégiák
megfogalmazása csak egy tágabb és szűkebb környezetbe ágyazottan, rendszerszemléletű
megközelítésben történhet. A kapcsolódó ágazati sajátosságok legfeljebb csak módosítanak,
de semmi esetre sem írnak felül általános érvényű összefüggéseket, menedzsment funkciókat,
ismert algoritmusokat, technikákat. Természetesen ezzel nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy
az ágazati sajátosságokat nem kell figyelembe venni, sőt, adott esetekben éppen a
sajátosságok kezelése miatt, egyes menedzsment funkcióknak, technikáknak kiemelt szerepet
kell kapniuk. Kidolgozásra kerültek és ismertek azok a módszerek és eljárások, amelyek e
sajátosságokat kezelni tudják, ha alkalmazásuk kellő szakismerettel párosul.

2

Sarudi (2003) munkájában részletes magyarázat található 26-30.o.
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1.2. A vidék helyzete, sajátosságai
A vidék fogalmának értelmezése alapján belátható, hogy az egy olyan téregység, amelynek
sajátos funkciói vannak, és jellemző sajátossága, hogy





A földrajzi térben távolabb van a nagyvárostól.
Településszerkezete eltér a városétól (lazább településszerkezet jellemzi).
A városétól eltérő életmód jellemzi,
Más, sajátos értékrendet jelenít meg.

A vidék kifejezésére szintén gyakran használt fogalom a rurális térség. Kovács (2003) szerint
”A rural latin szóból ered, amely teret, vagy nyitott helyet jelent. A ruralitás (rurality) az egy
adott helyen és időben megfigyelhető, a falvakra jellemző térbeli és társadalmi tulajdonságok
elvont összege.”
A vidék speciális funkciói közül kiemelendők a gazdasági funkciójához kötődő
tevékenységek, amelyek alapvetően a mezőgazdasághoz, a természeti környezethez kötődnek.
Megfigyelhető tendencia, hogy a vidék funkcióit, egyediségeit egyre szélesebb területeken
használja fel. Gondoljunk a falusi turizmus, ökoturizmus, borturimus stb. szolgáltatások
nyújtására. E tevékenység színtere szintén a vidék. A gazdasági tevékenységek folytatásának
szervezeti keretei, a mezőgazdaság és a más jellegű tevékenységek esetében egyaránt a kis- és
középvállalkozások, vagy legalábbis ezek a vállalkozási formák dominálnak.
A vidék sajátos, de társadalmi szempontból rendkívül fontos funkciója a környezet és benne a
természeti értékek védelme, megóvása. A természet közeli életmód és mentalitás, az ettől
elválaszthatatlan egymásrautaltság, a közösségi kapcsolatok, az együttműködést szolgáló és
bizonyító hálózatok is a vidék egyedi és fontos sajátosságát képezik.
Az értékrendet, a kultúrát megtestesítő egyedi jegyek a







nyelvhasználatban (különböző tájszólások),
településszerkezetben (tanyák, falvak, stb.)
építészeti sajátosságokban (tájjellegű épületek)
a gasztronómiában (specifikus ételek és italok)
a népviseletben,
a különféle társadalmi csoportok, rétegek, alakzatok (nemzetiségek)

jelennek-, illetve jelenthetnek meg.
A fentiekben vázolt sajátosságokkal is magyarázható, hogy a vidék változásának dinamikája
kisebb, tehát csak lassúbb változásra képes, és a változások időtávja e dinamizmusnak
megfelelően alakul. Az időtáv éveket, adott esetben évtizedet, évtizedeket jelent/het. E
sajátosság is felhívja a figyelmet arra, hogy a vidékkel kapcsolatos stratégiai célok, azok
megvalósítását szolgáló támogató és szabályozó rendszerek, mechanizmusok stabilitása,
kiszámíthatósága mennyire fontos lenne a vidék jövőjének alakulása szempontjából is. (A
későbbiekben látni fogjuk, hogy a politikai akaratot megjelenítő vidékpolitika milyen
mértékben szolgálta a megfogalmazott stratégiai célok gyakorlati megvalósítását.)

17

Azt is látni kell, hogy a vidék funkciói, egyedi sajátosságai közfunkciókat és közértékeket
képez, és ezek sem a társadalom, sem pedig az egyén – az emberi lét - számára nem
nélkülözhetők. Glatz (2008) szerint a vidék közhaszna az alábbiakban összegezhető:






folyamatos beavatkozást, gondozást, ápolást kíván meg, ennek következtében munkát
teremt, kínál és követel az egyénnek, azok gazdasági szervezeteinek és az ott élő
közösségeknek, azok intézményeinek (önkormányzatok),
értékeket tárol és ápol, ezek vonatkoznak a természeti adottságokra éppen úgy, mint a
kulturális, közösségi, társadalmi tényezőkre, vagy gazdasági elemekre, így azok a
vidéken jobban (szervesen fennmaradnak), s újratermelődhetnek a nagyobb (nemzet)
és kisebb közösség (térség, táj, település) történeti és társadalmi alkotó elemeiként,
új erőforrásokat és egyben lehetőségeket nyújt a gazdaságnak, a fogyasztásnak, az
életmódnak, az emberi lét különböző ismert és jövőben feltárandó szintjeinek,
formáinak,
gondoskodást, figyelmet, beavatkozást kíván a tágabb közösségtől (régió, Európai
Unió), mert értékeit önmaga – éppen azok többségének nem piaci jellege miatt – nem
képes tartósan megóvni és aktivizálni.

Az előzőekben vázolt sajátosságok döntően a térben jelennek meg. Ebben az összefüggésben
a tér a helyek sokaságát jelenti. Azok a térségek ahol az említett sajátosságok és funkciók
vannak túlsúlyban (alacsonyabb népsűrűség, mezőgazdasági termelés, alacsonyabb
jövedelemtermelő képesség, természet közeli vagy azt hasznosító életmód, stb.) nevezzük
vidéki térségnek. A városi jogállással bíró településeket is a vidékhez soroljuk, ha a fenti
funkciók és sajátosságok érvényesülnek rájuk. A vidék és a város között szoros kapcsolat van.
A vidék olyan erőforrásokat és javakat nyújt a város számára, amelyek nélkül a városi
funkciók nem működhetnek jól, pl. élelmiszer, munkaerő, turisztikai szolgáltatások, stb.
Magyarországon a vidéki térségekben élő 3,3 millió ember térbeli eloszlása az Unió átlagához
viszonyítva differenciáltabb, nagyobb különbségeket takar. Az előzőekben említett létszám az
összes népességnek a 47%-át adja. Az Unió 27 tagállamának átlagában ez az arány csak 15%ot tesz ki. A hazánkban lezajlott társadalmi és gazdasági változások kölcsönhatásának
eredőjeként jelentős strukturális változások következtek be és indultak el. E változások közül
az alábbiakat tartjuk fontosnak megemlíteni:
 A népesség mozgására, a migrációs folyamatokra a szuburbanizációs folyamatok
megindulása a jellemző, ami a vidéki népesség számának csökkenését jelenti. Egyes
mikrorégióban, ahol a cigány népesség aránya meghatározó, a népesség számának
alakulására a növekedés a jellemző.
 A vidéki népesség iskolázottságának mértéke kedvezőtlenül alakul. Ennek okai az
alábbiakban jelölhetők meg,
- a népesség életkorának alakulása,
- a népesség társadalmi összetételének megváltozása,
- a gazdasági szerkezet átalakulása,
- az iskolahálózat, oktatási rendszer változásai,
- az önkormányzati rendszer ellentmondásai stb.
 Kedvezőtlen tendenciaként értékelhető, hogy az értelmiségi szakmák (agrármérnök,
pedagógus, orvos stb.) elhagyják a vidéki közösségeket, vagy nem ott van a
lakóhelyük, ezért a kapcsolatuk a helyben lévő közösségekkel megszűnik.
 A munkanélküliség magas, az országos átlagot meghaladja és tartós állapotként
kezelendő. A munkanélküliség társadalmi feszültséget gerjeszt és tart fenn, amelynek
eredménye, hogy romlik a közbiztonság, nő a szociális ellátásra szorulók száma stb.
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A gazdasági tevékenységek vonatkozásában fontos változás, hogy – a mezőgazdaság
csökkenő szerepvállalása mellett – új szektorok megjelenése indult el. E szektorok,
hatásukat tekintve nem egyértelműek. Egyes területeken (pl. bedolgozói
tevékenységek) a kiszolgáltatottság a jellemző, jobban kitetettek a változásokra (pl. a
válság idején a magyarországi gyáregységek bezárása). Ugyanakkor kedvező
példaként említhető a kisebb kapacitások megjelenése (pl. élelmiszeripari feldolgozás,
háziipar, helyi termékek forgalmazása stb.)
Egyes, kedvező adottságokkal rendelkező térségekben (üdülési körzetek, táji körzetek)
a turizmus fellendülése figyelhető meg. Az adottságok mellett hangsúlyozandó, hogy e
kedvező gazdaságszerkezeti változások azokban a térségekben következtek be,
amelyekre a vállalkozói, egyéni és közösségi aktivitás a jellemző. Kiemelendő tehát az
egyéni felelősségvállalás fontossága, ennek megjelenése a kapcsolódó fejlesztésekben.
A tervezett új struktúra – TDM - kialakítása nagymértékben hozzájárulna a szemléletet
váltáshoz, hangsúlyozva azt, hogy e struktúra hatékony működésének alapja az egyéni
és közösségi aktivitás kell, hogy legyen.
A vidéki térségek jellemző településformái a tanya, falu és kisváros. Az e területeken
jelentkező differenciáltság miatt a köz- és magánszolgáltatások működtetése komoly
problémát jelent. Az önkormányzatok egyre kevésbé képesek feladataikat
finanszírozni.
A kisvárosok, a községek, nagyközségek, mint a térségszervezés gazdái, - ezek
többsége, alapvetően forráshiány miatt – szintén nem képesek a kistérségi ellátó és
szervező funkciókat biztosítani.
A vidéki térségek infrastruktúra ellátottsága sokat változott, fejlődött, de a jelenlegi
helyzet ennek ellenére sem tekinthető még problémamentesnek. A piaci alapokon
szerveződő és működő rendszerek (elektromos energia, gáz, víz, telefonhálózatok)
elérhetővé váltak, de azok kihasználása nem teljes körű. Egyes hálózatok, pl. a
telefonhálózat a vidéki térségek többségében nem alkalmas a korszerű szolgáltatások
pl. internetes elérhetőség közvetítésére. A félpiaci alapon üzemelő rendszerek, - pl. a
közlekedési infrastruktúra - működtetése sem problémamentes, gondoljunk egyes
szárnyvonalak megszüntetésére stb.
A társadalom állapotát tükröző életszínvonal-mutatók esetében az egyes térségek
között rendkívül jelentős különbségek vannak, és európai összehasonlításban is
elmaradottnak tekinthetők, és ez a helyzet fokozatosan romlik. A szegénység illetve
elszegényedés jelei elsősorban a tipikusan agrárvidéknek minősülő térségekben
egyértelműen kimutatható.
1.3. A vidékpolitika és változásai

A fentiekben jelzett helyzet, a kedvezőtlen tendenciák kedvező irányba történő
megváltoztatása csak központi beavatkozásokkal oldható meg. Mivel a változások, a
kialakult helyzet nem úgy született, az ok-okozati összefüggésekben tetten érhetők a politikai
és gazdasági természetűek egyaránt.
Az európai politika a kilencvenes évek elején fordul a vidék felé. E mögött több ok is
nevesíthető, melyeket az alábbiakban foglalunk össze;


Az okok közül első helyen kell említeni, hogy a mezőgazdasági termelés – melynek
színtere a vidék – finanszírozását meg kellett változtatni.
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Következő okként kell említeni a regionális politika előtérbe kerülését. A területi
egyenlőtlenségek ugyanis nem csökkentek az EU egyes régióiban, a lemaradás a
vidéki térségekben tartóssá vált. Ennek megszüntetése, a vidéki térségek
felzárkóztatása forrásokat igényelt, tehát forrásokat kellett átcsoportosítani a
regionális politika támogatási rendszerébe.
További fontos okként kell megemlíteni, hogy a környezeti elemek egyre inkább
felértékelődtek. Ez a felértékelődés a gazdaságban, az emberek életvitelében, de a
különböző ideológiákban is - pl. zöld mozgalmak – jelentkezett. A környezeti elemek
elsődleges színtere szintén a vidék.
A természet felé fordulás, az egyre nagyobb érdeklődés a természeti értékek iránt,
magával hozta a kulturális adottságok felértékelődését is, amely az előzőekben
tárgyalt egyedi sajátosságok iránti egyre nagyobb igényben jelent meg.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a fentiekben említett okok különböző változásokat
generáltak, végső soron egy új életszemlélet és életmód erősödését indították el, amelyhez
egy új szemléletű fejlesztéspolitika is társult. Az új fejlesztéspolitika lényege abban
foglalható össze, hogy a felülről vezényelt un. „top down” szemléletet az alulról induló
„button up” szemlélet váltotta fel. Ez a szemlélet tehát az egyedi, helyi sajátosságok
feltárását és azok hasznosítását, ha úgy tetszik értékesítését – megcélzó fejlesztési
koncepciók, stratégiák, kidolgozását követeli meg. A stratégiák gyakorlati megvalósításában
tehát rendkívül fontos szerepet kapnak az érintettek, pontosabban azok mentalitása. A
„felülről várom a megoldást és a döntést… stb. „ kényelmesnek is nevezhető személet
helyett, az „egyéni felelősség vállalás a sorsomért” személetet kell érvényesíteni: Csak ez a
személet változás jelentheti az egyik nagyon fontos alapját a kívánt fejlődésnek. Az
elvárásoknak megfelelni képes közeg szintén a vidéki közösségekben található meg. Ez az
időszak a felismerés időszakának is nevezhető.
A vidékfejlesztési politika új vonásai, alapelvei az 1966. november 7-9-én Cork-ban
megrendezett Európai Vidékfejlesztési Konferencián is megfogalmazásra kerültek. Az
alapelveket tíz pontban fogalmazták meg: (Sarudi, 2003):










A vidék előtérbe helyezése.
A fejlesztés integrált megközelítése.
A diverzifikáció3 elve.
A fenntarthatóság kritériuma.
A szubszidiaritás 4elve.
A finanszírozó iránymutatások.
Az egyszerűsítés és racionalitás követelménye.
Az irányítási és vezetési kapacitások növelése.
Az értékelés és kutatás szükségszerűségének hangsúlyozása.

Azt mondhatjuk, hogy a vidék jövője az európai és nemzeti közpolitikák rangjára emelkedett.
Ennek eredményeként a kapcsolódó dokumentumokban, fejlesztési stratégiákban a vidékre
vonatkozó intézkedések egyre nagyobb hangsúlyt és önállóságot kaptak. A magyar
3

a kockázat csökkentésére irányuló magatartás a portfólió (értékpapírok, vállalati üzletágak stb.) bővítése révén

4

azaz elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a
legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek
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vidékpolitika főbb állomásai, mérföldkövei a vizsgált időszakot alapvetően négy szakaszra
osztják és a változások hatásai, az egyes időszakok főbb jellemzői az alábbiakban
összegezhetők.









Az önkormányzati törvény elfogadása a kilencvenes évek elején. Ez lehetővé tette az
önkormányzatok társulását és keretet adott az 1966. évben induló, forrásokat nyújtó
PHARE5 programoknak. Megindulhatott a területfejlesztési koncepciók
összehangolása, és az Országos Foglalkoztatási Alap által támogatott komplex
kistérségi fejlesztési programok kidolgozása. Új társadalmi terek jöttek létre, amelyek
alulról építkeztek (pl. borutak, falumegújítás). A vidéki térségek többségében
azonban lényeges elmozdulás nem következett be. A végbement radikális társadalmi
és gazdasági változások a falu, a vidék leépülését indították el.
A kistérség jellemzője lesz a területi politikának, és 1994-ben a KSH – az egyre
jobban elburjánzó kistérségi együttműködések miatt – lehatárolja a kistérségek
számát, és 138 egységben határozta meg.
Az 1996. évi XXI. Trv., amely a területrendezésről és a területfejlesztésről szól,
lehetővé teszi a területfejlesztési önkormányzati társulások létrehozását. Biztosítja a
törvény, hogy a megyei területfejlesztési tanácsban a statisztikailag lehatárolt
egységek képviselhetik magukat. A térségi szerveződések, mint a vidékfejlesztés
intézményei átalakultak, betagozódtak az állami elismerés tereibe.
A vidékpolitika kormányzati rangra 1998-ban került, amikor megalakult a
Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Ezzel megteremtődik az
intézményi háttér és bázis, létrejönnek a Regionális Vidékfejlesztési Irodák
(regionális vidékfejlesztési megbízottak), és a pénzügyi források (Vidékfejlesztési
Alap) is rendelkezésre állnak.
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) kidolgozása 2001-ben kezdődik. Ennek része az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program (AVOP), valamint a LEADER jellegű
Kísérleti Vidékfejlesztési Program is.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az 1998-2002. időszakban jelentős eredmények
születtek. 150 operatív vidékfejlesztési program készült el, ami 2500 települést érintett. A
vidékpolitika megerősödött. A területi politika azonban alapvetően vidékpolitika volt, de
ennek ellenére a vidéki térségek leépülését nem sikerült lefékezni. Törvényi kerete lett a
területfejlesztésnek is. Nőtt a kisvárosok száma, de ezek többsége nem rendelkezett kistérségi
szervező funkciókkal. A politika nem ösztönözte, hogy valós, közös érdekeken alapuló,
funkciókat közösen működtető kistérségi szerveződések jöjjenek létre. A vidéki munkahelyek
száma növekedett, de e kapacitások nem váltak szerves részeivé a vidékgazdaságnak.


A vidéki térségek felzárkóztatása a 2002-ben induló SAPARD6 programmal
folytatódott, uniós támogatással. A célok az alábbiakban összegezhetők:
- növelni az agrárgazdaság versenyképességét,
- a vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése,
- a mezőgazdasági termelés káros környezeti hatásainak mérséklése,
- a munkahelyteremtés és –megtartás támogatása,
- felkészülni a strukturális alapok fogadására.

5

Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies, Lengyelország, Magyarország,
segítségnyújtás a gazdasági szerkezetátalakításhoz.
6

Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Előcsatlakozási intézkedések
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Szintén a vidék felzárkóztatását szolgálta az AVOP, melynek időtávja 2004-2006. A
kapcsolódó intézkedések alapvetően a mezőgazdaság modernizációját szolgálták.

A 2002-2006. időszak intézkedései reménykeltők voltak, de a gyakorlati megvalósítás
eredményei illetve várt hatásai nem jelentkeztek. A periódus végén elkezdődött a kistérségek
funkcióinak átszervezése az által, hogy az önkormányzati funkciók egyes elemeit kistérségi
társulásokba kívánta a hatalom átemelni és ezt a koncepciót ösztönözte is. A kistérségi
területfejlesztési társaulások nem hoztak eredményt. A vidék megosztottsága nőtt, fokozódtak
az egyes regionális különbségek, nőtt a differenciáltság, és ezek egyre markánsabban jelentek
meg országrészek, tájak, régiók stb. között. Még inkább kinyílt a vidékolló, holott a gazdaság
ebben az időszakban, növekedési szakaszban volt. A fejlesztési források a nagy
infrastruktúrára (autópályák), a külföldi tőke beáramlásának segítésére, a szociális háló
problémáinak kezelésére, a foglalkoztatási feszültségek csökkentésére irányult. A vidék sokat
változott, de ez alapvetően nem a kormányzati vidékpolitikának, hanem sokkal inkább a vidék,
a vidékgazdaság és a vidéki népesség aktivitásának köszönhető.


A jelen illetve a közeljövő céljait a 2007-2013. időszakra az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (II. NFT) fogalmazza meg.(Jelenleg már az Új Széchenyi
Terv). A megfogalmazott stratégiai célkitűzések eléréséhez, az alábbi prioritást élvező
területekre csoportosítja a forrásokat.
1. Gazdaságfejlesztés
2. Közlekedésfejlesztés
3. Társadalom megújulása.
4. Környezeti és energetikai fejlesztés
5. Területfejlesztés.
6. Államreform.
Az egyes prioritások céljainak megvalósítását, különböző intézkedések és a kapcsolódó
operatív programok foglalják keretbe. A dokumentumok közvetlenül, vagy közvetve
érintik a vidék-, illetve területfejlesztési feladatokat is.
A terv a mezőgazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának fejlesztését négy
tengely köré csoportosítja. E tengelyek közül kettő – a III. és IV. - szorosan kapcsolódik a
vidékfejlesztéshez is. A III. és IV. tengelyre Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI)
szerveződtek, amelyek a IV. tengely a LEADER+ program elvei alapján összefogják a
Helyi Akciócsoportokat (HACS) a csoportok által Vidékfejlesztési programként kell
értelmezni a leghátrányosabb helyzetű térségekre kidolgozott kormányzati programot is,
amely 2007. végén készült el. Ez a program, különböző okok miatt 2010. évtől indult, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondozza ezt a programot. A programban jelentős
szerepet kapnak a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) munkatársai is. Problémát
jelent, hogy a HVI és a KKH munkatársai között a kapcsolat gyenge, ezért jelentős
mértékű párhuzamosságok jellemzik működésüket. Az EU kezdeményezésére alakult meg
hazánkban is a vidékfejlesztés szereplőit összefogó hálózat a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH), mint a hazai vidékfejlesztés egyetlen központi intézménye. Az MNVH
kezdeményezésére több akció is megszervezésre került, így pl. a „Párbeszéd a vidékért”.
Ez az akció azt a célt szolgálta, hogy áttekintést adjon a vidéki térségek helyzetéről, tárja
fel a vidéket érintő legfontosabb problémákat, azokra adjon megoldási javaslatokat, hívja
fel a figyelmet a vidékpolitika fontosságra és határozza meg annak intézményi kereteit. A
széleskörű társadalmi vita eredményeként született egy „Cselekvési programjavaslat”
amely kilenc, stratégiai dimenzióval bíró pontban foglalta össze az összegyűjtött 182
szükségesnek ítélt intézkedéseket.
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A jelzett (negyediknek is tekinthető) időszak szintén reményt keltő. Ezen időszak elmúlt 20062009. időtávjában az előző időszakhoz képest nem sok új, érdemi változás következett be. A
vidékfejlesztés intézményi rendszere lassan épült ki, a pályázatok késve jelentek meg, nem
gördülékeny azok elbírálása, az egyes szervezetek munkájában sok a párhuzamosság, stb.
Egyre több probléma adódik – forráshiány miatt – az önkormányzatok működésében. A 2008ban megjelent válság tovább fokozta a gondokat, különösen a vidéki térségekben a korábban
is jelzett problémák még inkább a felszínre kerültek.
1.4. A vidékgazdaság értelmezése és struktúrája
A gazdasági téregységen létrejövő és működő gazdaság a regionális gazdaság, azaz
vidékgazdaság. A vidékgazdaság fogalom használata azt a célt szolgálja, hogy
megkülönböztessük és kiemeljük azon sajátosságokat, amelyek megkülönböztetik a
vidékgazdaságot a más típusú regionális gazdaságoktól. A vidékgazdaság – más regionális
gazdaságokhoz hasonlóan – különböző ágazatokkal (szektorokkal) rendelkezik. Az egyes
ágazatok – sajátosságuk miatt – különböző térhasználati, ezen belül eltérő erőforrásokat
illetve azok eltérő kombinációit igénylik. Könnyen belátható, hogy egy ipari termék
gyártásának térhasználat és erőforrás igénye más, mint egy olyan turisztikai vállalkozásé,
amely az adottságként rendelkezésre álló tájat, és benne az egyediséget jelentő táj
biodiverzitására7 építve, az ökoturizmus keretében, egy tematikus utat, mint terméket kínál a
fogyasztó számára. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy mindkét értéktermelő folyamatnak
vannak közös elemei, pl. egyik szektor sem működhet a humán erőforrás megléte nélkül.
Tehát a kétféle termék előállítója adott esetben versenyez a humán erőforrásért, a szakképzett
munkaerőért. Azt sem kell talán bizonyítani, hogy érdekeik, céljaik közösek abban az
értelemben, hogy – mivel vállalkozásról lévén szó – profitot realizáljanak. A profit realizálása
viszont ellentétes érdekeket hozhat felszínre, ha például az ipari termék előállítója szennyezi a
környezetet, veszélyezteti a tájat, a természeti értékeket. Érdekellentétük tehát abból fakad,
hogy küldetésük más, de inputjaik, mint erőforrások vagy azok meghatározó hányada közös.
Ez az egyszerű példa is jelzi, mintegy előre vetíti azokat a kérdéseket, problémákat,
amelyeket a kapcsolódó stratégiák megfogalmazásánál figyelembe kell venni. A
vidékgazdaság értelmezést és struktúrájának jellemzését illetően, Fehér (2005) munkáját
vesszük alapul. Hivatkozott szerző az alábbiak szerint fogalmaz: „A „gazdasági struktúra”
kategóriát adott gazdaságnak tágabb értelmében vett jellemzésére használják. Ennek
megfelelően mi a vidékgazdaságot jellemző struktúrát a gazdasági ágazatok (szektorok)
közötti erőforrás és gazdasági teljesítmény megoszlásaként (ideértve a térbeli megoszlást is),
erőforrás használati kombinációként és a gazdasági szereplők közötti térgazdasági
viszonyokként értelmezzük.” A vidékgazdaság gazdasági struktúráját, a hivatkozott szerző
értelmezésében az 1. ábra szemlélteti.
Hivatkozva a kapcsolódó szakmai ismereteinkre is, értelmezzük az ábra tartalmi elemeit,
derítsük fel, hogy a tanult ismeretek fellelhetők-e az ábra egyes elemeiben, az elemek
kölcsönhatásaiban.

7

A biodiverzitás, magyarul biológiai sokféleség az élőlények minden öröklött változatosságát jelenti, az
ökoszisztémák közti különbségektől az őket alkotó fajokon át az egyes fajokon belüli genetikai variációkészletig.
Nemcsak a Föld fajainak sokféleségét, hanem a fajon belüli variabilitást és az élőlényegyüttesek változatosságát
is
értjük
alatta.
Az
ökológia
tudománya
foglalkozik
a
biodiverzitással.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s
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Az ábra a vidékgazdaság struktúráját mutatja. A vidékgazdaság definícióját és a megismert
fogalmakat is alapul véve, megállapíthatjuk, hogy mint a külső és a belső tér egyaránt
értelmezhető. Mint külső tér, - földrajzi értelemben – lehatárolható. Feltételezhető és ezért
elfogadhatjuk, hogy a vidékgazdaság – mint külső tér - területi egysége egy adott régió. A
régió fogalmát értelmeztük, tudjuk, hogy a hierarchikus szintekben hol foglal helyet, hogy
széleskörű társadalmi, gazdasági folyamatok zajlanak a régióban, ezért a régióban
megtalálható lehetséges szereplők, egyben a nemzetgazdaság alapegységeiként is
definiálhatók (emlékezzünk a nemzetgazdaság alapegységeire; háztartások, üzleti
vállalkozások, non profit szervezetek, az állam és a külföld). Az ábra alapján, az üzleti
vállalakozások a különböző gazdasági szektorok, nevezetesen; helyi feldolgozó és építőipar,
szolgáltatás, mező-és erdőgazdaság, helyi alapanyag termelés. E szektorok – mint üzleti
vállalakozások - állítják elő, termelik meg azokat az outputokat, amelyek közvetlenül, vagy
közvetve szükségleteket elégítenek ki, anyagi javak vagy szolgáltatások formájában. A
vállalati gazdaságtan c. tantárgy ismeretanyagában tanultak alapján tudjuk, hogy az anyagi
javak és szolgáltatások, termelési (értéktermelő) folyamatok eredményei. E folyamatokban
történik az inputok transzformációja outputokká. Az inputok felhasználása, a rendelkezésre
álló erőforrások felhasználását jelenti. Az elmondottakból következik, hogy a régió, illetve az
adott térség erőforrásokkal való ellátottsága – ezek részletes tárgyalására a későbbiekben
térünk ki – nagymértékben befolyásolja az üzleti vállalkozások működését, végső soron az
általuk előállított termékek versenyképességét. Mivel céljuk – ahogy ezt az előzőekben már
érintettük – azonos, de küldetésük eltérő ezért belső teret generálnak. Ezt a teret, az
erőforrásokért való verseny, a munkamegosztás által is meghatározott pozíciójuk, az
érintettekkel fennálló kapcsolatuk stb. gerjeszti és hozza létre. Az is egyértelmű kell, hogy
legyen számunkra, hogy e területi egységek nem függetleníthetik magukat szűkebb és tágabb
környezetüktől, azokkal nagyon szoros kölcsönhatásban vannak. Tehát részei egy nagyobb
dimenziójú külső és belső illetve gazdasági térnek. E terek – ahogy ezt az ábrán nyilakkal és
szaggatott vonalakkal ábrázoltuk – hatnak rá. E hatások érvényesítése a stratégia célok
gyakorlati megvalósítása céljából kidolgozott támogatási és szabályozó rendszerekben, és a
fogyasztói igényekben és azok közvetítésének eszközrendszerében jelennek meg. E rendszerek
„gazdái” is elemei a vidékgazdaságnak, hisz az állam, a non profit szervezetek, mint a
nemzetgazdaság szereplői, regionális intézményrendszerükkel fizikailag is jelen vannak.
Jelenlétük fontos tényezőként kezelendő, gondoljunk csak az egyes körzetek definícióinak
értelmezésére. A teljes térbeli egység – több tényező pl. erőforrás ellátottság, versenyképesség
stb. által is meghatározottan – térkapcsolatai alapján lehet integrált és dezintegrált. Ez végső
soron annak függvényében alakul, hogy a területen /térbeli egységen/ belüli, és a területen
kívülre jutó kapcsolatok, valamint az áramlások hogyan alakulnak. /E szempont alapján az
adott területi egység – a két szélsőséges esetet alapul véve - lehet; teljesen zárt és teljesen
nyitott. A gyakorlati életben természetesen e kategorikus, merev lehatárolások nem
jellemzőek. Bizonyos tényezők pl. egy adott erőforrás hiánya miatt, a területi egység lehet
nyitott, pl. a kvalifikált munkaerő hiánya. Az adott területi egység pozíciója szempontjából
rendkívül fontos szereppel bírnak azok a kapcsolati viszonyok, amelyeket a területi egység
szereplői működésük során – attól elválaszthatatlanul - generálnak, hoznak létre. Hivatkozott
szerző e kapcsolati viszonyokat a gazdasági struktúra rész-struktúrájaként definiálja, és
kooperációs és koordinációs struktúrának nevezi. A gazdálkodás jelenlegi
feltételrendszerének keretei között, de egyes szektorok sajátosságai miatt is, e kapcsolati
rendszerek – ahogy ezt a turizmushoz kötődően a későbbiekben látni fogjuk - különösen
fontos szerepet kapnak, a területi egységen belüli, - a kapcsolódó szakkifejezéssel élve
desztináción belüli – és a területi egységek közötti kapcsolati viszonyokat illetően egyaránt. E
kapcsolati viszonyok nem csak horizontálisan, hanem a térbeliség különböző szintjei között is
értendők. Az ábrán szereplő, további rész-struktúrák kiemelt említése több szempontból is
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1. ábra: A vidékgazdaság gazdasági struktúrája
Forrás: Fehér (2005) alapján a szerző

25

fontos; pl. az értékteremtő folyamatban betöltött szerepük (humán erőforrás struktúra) miatt, a
területi egység jövedelemtermelő képességének és ez által a területi egység népesség megtartó
képessége miatt (üzemi és vállalkozási struktúra), valamint az erőforrásokkal szembeni igény
és a természeti környezetre gyakorolt hatása miatt (térhasználati és területi struktúra).
1.4.1. A vidékgazdaság erőforrásai, szerepük a turizmus fejlesztésében
Ismert, hogy az anyagi javak és szolgáltatások előállítása, erőforrások felhasználását igényli.
Az erőforrások egy része korlátos, tehát a velük való gazdálkodás módja nem lehet közömbös
a társadalom számára. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az erőforrások mennyisége,
milyensége, térbeni elhelyezkedésének pozíciója, a versenyképességben betöltött szerepe stb.
folyamatosan átértékelődik, módosul. A nemzetközi versenyképesség, a fenntarthatóság, a
globalizáció, a regionalizáció, stb. hatásai egyre erőteljesebben érvényesülnek és közvetlenül
is hatnak a társadalom és benne a gazdaság szereplőire. Ezt is figyelembe véve a turizmus
stratégiai kérdései, a reális stratégiai célok megfogalmazása sem nélkülözheti az erőforrások
részben általános sajátosságainak ismeretét, valamint azok turizmusra gyakorolt hatásainak
kiemelt tárgyalását. Felfogásunk szerint ugyanis a turizmus reális stratégiai céljainak
megfogalmazása, turisztikai projektek, termékek tervezése, ezek pozíciója a turizmus piacán is
egyre fokozódó versenyben stb. csak a szűkebb és tágabb környezetébe ágyazottan lehetséges,
figyelembe véve a kölcsönhatásokat, és érvényesítve a rendszerszemléletet.
Az erőforrások értelmezését illetően - a kapcsolódó forrásmunkákban, - eltérő felfogásokkal
lehet találkozni. A továbbiakban az erőforrások fogalmán a vidékhez kapcsolódó vagy ott
megtalálható tényezők összességét, és e tényezők közötti relációs viszonyokat értjük,
amelyek társadalmi szempontból hasznos, gazdasági szempontból racionális, fenntartható
időben és térben egyaránt változó célokat szolgálnak (Fehér, 2005). A tényezők összessége
fogalmán a vidékgazdaság által hasznosítható;
- emberi
- természeti,
- pénzügyi
- gazdasági és
- egyéb tényezőket értjük.
Az előzőek alapján a vidékgazdaság erőforrásai az alábbiak szerint csoportosíthatók.
Humán erőforrások
 Vidéki emberek
 Vidéki közösségek
 Munkaerő
 Szükségletek
Természeti erőforrások
 Termőföld
 Helyi ásványvagyon
 Víz-, növény-, és állatvilág
Táj és tájképi erőforrások
Települések és azok struktúrája
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Egyéb erőforrások /Infrastruktúra/
Humán erőforrások. Értelmezése szintén nem egységes. A közgazdászok a termelés
alapvető tényezői – munkaerő, tőke, föld – egyikének tekintik, holott ma már ennél jóval
többről van szó. Schultz (1983) felfogása szerint, a tőke fogalmát ki kell egészíteni a humántőke fogalmával, mivel a humán tőke „A tudás és szakképzettség nagyrészt beruházás
terméke”. Az ezzel rendelkező dolgozók sajátos tőkével rendelkeznek. Ennek megfelelően az
emberi erőforrás; „A dolgozók tudást és szakképzettséget kívánó, manuális munkavégző
képessége.” Fontos kérdés, hogy mikor, és milyen feltételek fennállása mellett válik
erőforrássá ez a képesség? A válasz megadása nem nélkülözheti a humán erőforrás
hierarchiájának rövid áttekintését, amelyet az előzőekben ismertetett csoportosítás foglal
össze. Mielőtt erre rátérnénk, nem haszontalan néhány, a humán erőforrásokhoz kapcsolódó
fogalom értelmezése, amelyet szintén a gazdálkodás feltételrendszerének kapcsolódó
változásai hívtak életre. E fogalmak közül az alábbiakat tartjuk fontosnak értelmezni:
Társadalmi tőke: „Egyéneknek vagy kisebb csoportoknak az a potenciális erőforrása, amely
adott csoporthoz való tartozásukban gyökeredzik” (Bourdieu, (1986, idézi Fehér (2005).
Pokol (1985) szerint a társadalmi tőke fogalmán a kapcsolati tőké értendő. Ez jelenti egyrészt
azt a tőkét, amely más személyekkel kiépített és fenntartott kapcsolatból ered, másrészt e
kapcsolattartásból eredő lekötelezettségek esetleg tovább növelik valakinek a kapcsolati
tőkéjét.
Buday- Sántha (2004) szerint napjainkban fontos szerepe van - a humán tőkétől elkülönítve
értelmezi – a társadalmi, szervezeti tőkének. A szerző véleménye szerint ez a tőke „Az a
hálózat, amelyen keresztül az emberi hozzájárulások társadalmi szinten mozgósíthatók és
összehangolhatók.”
A társadalmi tőke mellett napjainkban egyre fontosabb szereppel bír a kulturális tőke. A
kulturális tőke Bourdieu, (1986, idézi Fehér 2005) szerint nagyon összetett. Olyan
készségekből, úgynevezett kulturális kompetenciákból áll, amely a hétköznapi érintkezéstől a
társasági érvényesülésen át - egészen valamely szakma professzionális gyakorlásáig alapvető ismeretelemeket tartalmaz. Azaz;
 az elsajátított ismeretek, információk, értékek, normák,
 a meglévő tudáskészletek,
 a kialakított és meglévő szimbólumok és ezek értése,
 a kommunikációs készségek, valamint
 a magatartásformák összessége.
Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy az előzőekben értelmezett tőkeformák adott
feltételek fennállása esetén, a felmerülő transzformációs költségek felvállalása mellett,
gazdasági tőkévé konvertálhatok. Az egyén munkaerővé válásának hierarchiáját az 2. ábra
szemlélteti.
Vidéki emberek, vidéki közösségek: A humán erőforrások első szintjét képviselik. Más a
mentalitásuk, életkörülményeik, életmódjuk eltér a városokban élőkétől. Szorosan kötődnek a
természeti és tájképi erőforrásokhoz. Állandó változásban vannak. Makroszintű és
mikroszintű változások generálják a változásaikat. A vidéki közösségek ma még hazánkban
fejletlen erőforrásként vannak jelen. A vidék problémáinak megoldásában fontos szerepük
van, ezért központi kérdésként kezelendő, hogy újjáélesztésük, megerősödésük üteme és
sikeressége hogyan valósítható meg.
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A munkaerő a humán erőforrás második szintje. A helyzetét jól tükröző inaktivitási mutató
alakulása jelentős aggodalomra ad okot. A legfontosabb tényezőként nem a kialakult
állapotot, hanem a tudáshoz jutás térfolyamatainak erősen differenciáló hatásiban kell
nevesíteni.

ELSŐ SZINT
(Alapvető erőforrások)

MÁSODIK SZINT
(Felhalmozott erőforrások)

HARMADIK SZINT
(Életmóddal kapcs. szükségletek)

Házépítés

Munkaerő

Megközelíthetőség

Egyének és
közösségek

Képzés
Egészségügy
Kiskereskedelem
Szoc. ellátás

Szolgáltatás

Település

Foglalkoztatás
Jövedelem
Információ

2. ábra: A vidékgazdaság humán erőforrásainak hierarchiája
Forrás: Fehér (2005)
A humán erőforrás hierarchiájának harmadik szintjét az időben és térben egyaránt változó tág
értelemben vett szükségletek – alapvető szükségletek, oktatás, egészségügy stb. - jelentik.
Erőforrás jellegük abban keresendő, hogy kielégítésük érdekében meghatározott cselekvés
igényeként jelentkeznek. Az egyén szocializációja során alakulnak ki. Az egyénekre és
közösségekre egyaránt hatnak. Fontos szempontként kezelendő a szükségletek és kielégítésük
feltételeinek megléte.
Természeti erőforrások, mint adottságok kezelendők, szerepük a gazdasági struktúra egyes
szektorai számára pl. a mezőgazdaság, a turizmus meghatározott formái /ökoturizmus, falusi
turizmus stb./ alapvető jelentőséggel bír. A természeti erőforrások csoportosítását a 3. ábra
szemlélteti. A természet elemei közül, csak azokat tekintjük erőforrásoknak, amelyekről
ismereteink, és amelyek iránt igényeink vannak, hasznosíthatóságukhoz megfelelő
technológiával rendelkezünk, és amelyek a javak előállításának és a szolgáltatások
nyújtásának feltételei. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a természet azon elemei tekinthetők
erőforrásnak, amelyek adott időszakban, adott technikai, adott gazdasági és kulturális
feltételek mellett felhasználhatók.
Bora (2001) természeti erőforrásnak az alábbiakat tekinti:
 Az ember által elfoglalt teret,
 település, telephely
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 hulladék befogadókkal
 rekreációs adottságokkal
ásványi anyagok,
termőföld,
ökológiai-biológiai erőforrások,
víz,
egyéb természeti erőforrások.

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK

NEM MEGÚJULÓK
/KIMERÍTHETŐK/

MEGÚJULÓK

Mennyiségük véges

A természet törvényei által
meghatározott időn belül
regenerálódnak

KOCKÁZAT NÉLKÜLIEK
/NAPENERGIA,
GEOTERMIKUS ENERGIA,
BIOMASSZA/

KOCKÁZATOSAK
/ÉLŐVILÁG,
VÍZKÉSZLETEK EGY
RÉSZE, TALAJ/

3. ábra: A természeti erőforrások csoportosítása
Forrás: Saját szerkesztés

A csoportosításban szereplő elemek közös tulajdonsága, hogy
 mindegyik a természet eleme, abból származik – többségük mennyisége
korlátos,
 időben és térben változnak (különböző területek, különböző időpontokban
más-más tulajdonságokkal bírhatnak (földrengés, vulkán kitörés stb.)
 térbeli megoszlásuk egyenlőtlen (van olyan, amely mindenhol elfordul, de
mennyiségük, minőségük jellemzőik térben és időben változnak (hatnak), pl.
a Hévízi tó és a bauxitbányászát kapcsolati hatásainak következménye stb.
 kihasználásukhoz elengedhetetlen a fenntarthatóság / a fenntartható használat.
A természeti erőforrások egyes elemei a gazdaság egyes szektorai számára nélkülözhetetlen,

29

alapvető fontosságúak, pl. a mezőgazdasági termelés számára a termőföld, víz-, növény- és
állatvilág, az ökoturizmus számára a növény és állatvilág, stb.
Az ásványi anyagok felhasználása gazdasági és ipari felhasználásuk miatt fontos. Ezen
erőforrások felhasználása konfliktus-helyzetet teremthet a vidéki erőforrások rendszerében,
pl. bányászat – táj – foglalkoztatottság kapcsolati rendszere stb. Elemei; szén, kőolaj, bauxit,
szén stb. A helyi, vidéki ásványi anyagok; kavics és homokbányák, kőbányák, hasznosított
ásványvíz források, egyéb vidéki helyi erőforrások (pl. tőzeg).
A termőföld alapvető erőforrás és hasznosítása regionálisan és ágazatonként is nagyon
sokrétű. Mint erőforrásnak a hasznosítása lehet; mezőgazdasági, erdő, halastó, természetes
élőhelyek szinterei. .
A víz, mint erőforrás lehet felszíni és felszín alatti. Hazánk felszíni vízkészletére jellemző,
hogy 96%-a úgy érkezik hozzánk, és kb. ennyi el is távozik. A felszín alatti vízkészletek
szempontjából kedvező hazánk helyzete. A lakósság ivóvíz szükségletének 90%-a felszín
alatti vízkészletekből származik. Különösen kedvező az ország termálvíz készlete, 1152 db
regisztrált kút van nyilvántartva, a kapacitás 1034 m/perc. Mint erőforrás, fontos szerepe van
a mezőgazdasági termelés szempontjából, a klímaváltozás, szárazodás miatt egyre inkább
szükséges öntözés miatt, az ipari termelés vízigényének, és a lakósság ivóvízigényének
biztosítása szempontjából, és végül, de nem utolsó sorban a turisztikai
vonzerő
megteremtésében.
Az egyéb természeti erőforrások a megújuló energia-források tartoznak, a szélenergia,
napenergia, és biomassza. Megy részük a természetben eredeti megjelenési formájukban
megtalálhatók, ezek nem megújuló források (ásványi kincsek/. Másik részük olyan
energiaforrások, amelyek meghatározott időtávban újratermelődnek, tehát a kimerülésük
veszélye nélkül használhatók fel, pl. közvetlen napenergia, szél, víz, zöld (biomassza),
árapály, földhő, óceánok hőtartama és hullámzásuk energiája, stb. Használatuk szintén
eredményezhet konfliktusokat, pl. szélerőművek telepítése és a táji környezet
kapcsolatrendszere, stb.
Táj és tájképi erőforrások szerepének felerősödése jó példája az egyes erőforrások
jelentősége átértékelődésének. A vidéki térségekre jellemző, az országos átlagtól
kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetén javíthat az ott fellelhető erőforrások - kedvező tájitermészeti és kulturális értékek, a falusi hagyományok, stb. - turisztikai hasznosítása, a
turizmus multiplikáló hatásának eredményeként. A nyugat-európai országok – Anglia,
Írország, Franciaország, Olaszország, Ausztria – tapasztalatai alapján is látható, hogy a
gazdaságban történő vendéglátás szabadidős szolgáltatásokkal; mint a vadászat, horgászat és
lovaglás, a gazdaságban termelt és feldolgozott termékek vendégek számára történő közvetlen
értékesítésével kiegészítve, a tevékenységdiverzifikáció rendkívül népszerű és
Magyarországon is kívánatos formája kell, hogy legyen.
Települések és azok struktúrája – a táj és tájképi erőforrásokhoz hasonlóan – turisztikai és
lakóhelyi vonzerővel egyaránt rendelkeznek, képesek ilyen hatást kifejteni. Ezen túlmenően
azonban a mezőgazdasági termelés folytatása szempontjából is jelentőséggel bírnak. A
hazánkban e területeken tapasztalható szerves fejlődés a rendszerváltást követően
megszakadt. A globalizáció, az urbanizáció hatásainak nem kívánt mértékű kivédése ma még
nem jár sikerrel.

30

Egyéb erőforrások közé sorolhatjuk a tőkejellegű pénzügyi forrásokat és a vidéki
vállalkozásokat, valamint az intézményrendszert. Ezen erőforrások vonatkozásában a
vidékgazdaság még szegényesnek nevezhető. A vidékgazdaságra általában de egyes
szektoraira pl. a mezőgazdaságra különösen jellemző, hogy helyzete a tőkeellátottság, az
eszközállomány megújítását és pótlását szolgáló források tekintetben kritikus.
Az infrastruktúra önálló erőforrásként való értelmezése – annak ellenére, hogy önálló
komplex egységként van jelen a téregységekben – szintén nem nevezhető egységesnek.
Abonyiné (2003) szerint az infrastruktúra: „Azon hálózatok objektumok, létesítmények,
berendezések, ismeretek, intézmények rendszere, valamint a kapcsolódó tevékenységek és az
általuk nyújtott szolgáltatások, amelyek:
a gazdaság
- működéséhez
- növekedéséhez
- versenyképességéhez,
a lakosság
- életviteléhez
- életminőségéhez
nélkülözhetetlenek, illetve szükségesek.”
A fenti definíció szerint az infrastruktúra





komplex egységes rendszerként jelenik meg (van jelen vagy nincs) a
vidéken, térségekben,
egyes elemeinek (hálózatainak) szerepe azonos a városi- és
vidékgazdaságban,
egyes elemei mindkét gazdaságban ugyanúgy megtalálhatók,
egyes elemei, illetve ezen elemek, szerepük miatt, egyértelműen az
adott erőforráscsoportba tartoznak, annak integráns részei.

1.4.2. A regionális versenyképesség és tényezői
A közelmúlt időszakának történései, a jelentkező és igazolt tendenciák egyértelműen
bizonyítják, hogy egy adott térbeli egység erőforrásaival, annak természeti és kulturális
adottságaival helyben, fenntartható módon való gazdálkodás fontos szerepet kap a regionális
különbségek csökkentésében és további, új lehetőségeket teremt a térség számára. Ilyen új
lehetőségként kell megemlíteni pl. a turizmust, illetve annak egyes formáit, ökoturizmus,
falusi turizmus, borturizmus, stb. Azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy az erőforrások
mennyisége, milyensége, térbeli elhelyezkedésének pozíciója, a versenyképességben betöltött
szerepe, stb. folyamatosan átértékelődik, módosul.
A versenyképesség a piaci versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci
pozíciószerzésben, és tartós helytállásban jelenik meg.
Az elért helyzetet alapvetően


a piaci részesedés mértéke,
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a jövedelmezőség növelése,
az üzleti sikeresség (image)

méri, illetve jelzi. A fogalmazásban benne rejlik a versenyképesség értelmezéséhez
(megértéséhez) elengedhetetlen három fontos sajátosság, nevezetesen, hogy a
versenyképességet nem lehet általánosságban értelmezni, rögzíteni kell (meg kell határozni)
tehát a versenyképességhez kötődően az alábbi tényezőket:
1. A versenyképesség dimenzióját (szintjét)
2. A versenyképesség tényezőit
3. A versenyképesség mérőszámait
1. A versenyképesség dimenziója (szintje)
Könnyen belátható, hogy a különböző piacok (inputok piaca, munkaerőpiac, fogyasztási
cikkek piaca, stb.), azok térbeni helyzete, kiterjedése (lokális, regionális, nemzeti, EU-piaca
és világpiac stb.) eltérnek egymástól.
2. A versenyképesség tényező
A versenyképesség tényezői (szaktudás, természeti erőforrások, stb.) egyedi sajátosságokkal
bírnak, de ugyanakkor komplex rendszerként működve, egy adott esetben a
versenyképességnek más-más sajátosságai lehetnek meghatározóak.
3. A versenyképesség mérőszámai
A mérőszámok annak a függvényében változnak, hogy mi a versenyképesség dimenziója pl.
régiók országok, vállalatok esetében a mérőszámok lehetnek; termelékenységi mutatók, pl.
regionális GDP/lakós és növekedési ütem, a régióban a munkatermelékenység és növekedési
üteme, a régióban a foglalkoztatottsági ráta és változása, a régió nyitottsága (exportja és
importja). A mérőszám annak is függvénye, hogy minek a versenyképességéről van szó, pl.
egy adott termék esetében a versenyképesség mérőszámai; költség és ár, minőség, idő,
flexibilitás.
A verseny alaptípusai és céljai a szűkösen rendelkezésre álló anyagi javak, a szolgáltatások, és
az erőforrások iránti rivalizálás alaptulajdonságai és a konkrét célok alapján határozhatók
meg.
A versengés legáltalánosabb típusai az alábbiakban foglalhatók össze;
1. Élőlények közötti rivalizálás az élettérért, táplálékért, a faj fennmaradásáért (ökológia)
2. A társadalmi csoportok (törzsek, nemzetek, országok, politikai pártok) versenyzése a
hatalomért, politikai befolyásolásért)
3. A gazdasági szereplők közötti versengés bizonyos gazdasági előnyökért.
Mindhárom típusnál verseny van, mert az a szűkös javakért folyik. Az 1.-2.-nél gazdaságon
kívüli szempontok motiválnak, csak közvetetten jelenik meg a gazdasági előny. A 3.
egyértelműen versenynek tekinthető. A gazdasági szereplők közötti verseny alaptípusai;
1. Munkavállalók versenye a munkahelyekért
2. Üzleti szervezetek közötti verseny
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 Erőforrásokért,
 Piaci részesedésért,
 Profitért.
3. Területi egységek (országok, régiók,
életszínvonalának emelése).

városok

versenye:

cél

az

ott

élők

A gazdasági fejlődés, a gazdaságban végbement változások kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy
a közgazdaságtan korábbi fogalom- és eszközrendszerével nem értelmezhetőek a végbement
változások, és így a verseny hagyományos értelmezése sem képes magyarázatot adni számos
kérdésre. Nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalati versenyképességében döntő;
 A gazdasági tevékenységek földrajzi elhelyezkedése, mivel iparágakhoz, a
versenyelőnyök többsége országon belül csak néhány térséghez, vagy csak egy-egy
régióhoz, adott esetben egy városhoz kapcsolódik.
 A távolság és a tér szerepe átalakult, a globalizáció hatására formálódó gazdaságokban
a legmarkánsabban jelentkező folyamat, a
 lokalizáció (regionalizáció) erősödése,
 a decentralizáció és
 a szubszidiaritás elvének elfogadása.
Ezek a folyamatok elsősorban a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódva a fejlett országokban
szinte mindenütt megfigyelhetők.
A vidékgazdaság struktúrájában szereplő szolgáltatási szektor és benne a turizmus
versenyképességének értelmezése – több kapcsolódó sajátosság miatt is – kettős dimenzióban
történhet csak. Mivel az ágazat szerves része és meghatározó ágazata lehet a vidék gazdasági
struktúrájának, ezért az ágazat versenyképességének elemzése csak a vidékgazdaságba
ágyazottan történhet. Tehát az adott térség versenyképességének tényezői jelentős befolyással
vannak a turizmus versenyképességére is. Másrészt látni kell azt, hogy a turisztikai terméket
előállító vállalatok, turisztikai termék-előállítási rendszerek, az ellátási láncok adott
szakaszának egyik szereplői, és a piacon a termelt termékkel, szolgáltatásokkal jelennek meg.
Az érintett vállalatoknak tehát az adott termékek/szolgáltatások – gyógyturizmus,
ökoturizmus stb. - piacán is versenyezniük kell. Ez a versenyhelyzet azonban nem csak
vertikálisan, a hierarchia különböző szintjei között – kontinensek, nemzetek, régiók,
kistérségek, települések – jelenik meg, hanem az adott hierarchia szinten, horizontálisan, azaz
az adott szint területi egységei között is. Mindez tehát azt jelenti, hogy az adott termék
turisztikai versenyképességét a kapcsolódó termék-előállítási rendszerbe /ellátási láncba/
ágyazottan is elemezni kell. A versenyképesség reális elemzése tehát csak a vázolt integrált
szemlélet érvényesítése mellett történhet.
Porter szerint a térségi versenyelőnyöket bizonyos determinánsok határozzák meg.
Nevezetesen;
 a gyors és fajlagosan egyre olcsóbb szállítás,
 a nagyrészt mobillá vált termelési tényezők,
 távolságtól független számítógépes kommunikáció lehetősége,
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 a telephely térbeni elhelyezkedése, amely – az infrastruktúra fejlettsége miatt -,
mondhatni bárhol lehet.
A fentiek eredményeként a gazdasági tevékenység bárhol folytatható. A kapcsolódó
vizsgálatok azonban bizonyították, hogy a globális vállalatok versenyelőnyei, döntően a
központi telephelynek (székhelynek) helyet adó országtól, mint hazai bázistól függ. Ma, már
földrajzilag koncentrálódó klaszterek, és nem elkülönült vállalatok versengenek egymással.
Sikerességük egyértelműen a vállalatok, és intézmények lokális kapcsolatától függ.
A régió – ahogy ezt az előzőekben láttuk - nagyon rugalmasan értelmezett gyűjtőfogalom.
Általában valamilyen tájat, vidéket, térséget, tartományt, övezetet, stb. bármilyen kiterjedésű,
földrajzilag lehatárolható, összefüggő területi egységként is értelmezhető. Közgazdasági
értelmezése nem a földrajzi értelemben vett térből indul ki, hanem az elvont, absztrakt
gazdasági térből. A növekedési centrumok (pólusok) elméletére támaszkodik. A regionális
versenyképesség vizsgálatánál három régiótípust különböztetünk meg.
1. Politikai régió (közigazgatási-statisztikai régió) EU NUTS- rendszer
 közigazgatási
 területi tervezési, és
 statisztikai szempontokat helyez előtérbe.
2. Csomópont régió
 a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödéséből indul ki (egy vagy több
nagyváros és vonzáskörzete)
3. Homogén régió azok, amelyek részei nagyon hasonló
 természeti,
 társadalmi,
 gazdasági jellemzőkkel bírnak.
A globalizáció és ennek hatásaként jelentkező globális verseny által indukált, és térbeli
hatásokkal bíró folyamatai az alábbiakban összegezhetők:
1. Mindegyik piacon erősödik a verseny. Egyre több cég lép ki a globális piacra, ahol
versenyezni kénytelen a külföldiekkel, hazai piacon, és a saját helyi piacán is.
2. A termelés az országok széles körére kiterjed. A termelés inputjai sok helyről
beszerezhetők.
3. Megváltozott a nemzetközi kereskedelem összetétele. A telephelyek külföldön, másmás országokban vannak. A telephelyek és az anyacég közötti kereskedelmi
kapcsolatok jelentős volument képviselhetnek. A vállalatokon belüli árumozgás
jelentős hányada országok közöttiként van nyilvántartva.
4. Nő a gazdasági folyamatok bonyolultsága. A szabad tőkeáramlás, árukereskedelem –
technológiai transzfer – tőketranszfer szorosan összefonódik.
A versenyképesség kérdése tehát eléggé bonyolult, többféle, további definíciójával
találkozhatunk. Ezek közül néhányat kiemelünk:
Az OECD8 (1996, idézi Lengyel, 2009) definíciója szerint a versenyképesség fogalma:
8
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„az intézmények, piac szerkezetek és gazdaságpolitikák összessége, amelyek fenntartják a
gazdasági jólét jelenlegi magas szintjét”. Régiók versenyképessége: „képesség olyan javak és
szolgáltatások előállítására, amelyek a hazai és nemzetközi piacokon is értékesíthetők,
miközben az állampolgárok növekvő és hosszú távon fenntartható életszínvonalat érnek el. A
versenyképesség egységes fogalmaként az alábbi szerepel: „A vállalatok, iparágak, régiók,
nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége, relatíve magas jövedelem és relatíve magas
foglalkoztatottsági szint tartás létrehozására, miközben a külgazdasági (globális) versenynek
vannak kitéve.”
Ez utóbbi definíció elfogadhatóságát erősítik az alábbi szempontok:
 Komplex, mindegyik gazdasági alapegységre értelmezhető (vállalat, iparág, régió,
ország) a vállalati és területi verseny résztvevőire egyaránt.
 Két mérhető kategóriát emel ki (jövedelem, foglalkoztatottság).
 A nemzetközi versenyben való részvételt.
 Magas jövedelmet vár el, de nem foglalkozik a jövedelem eloszlásával.
 Részben a társadalompolitikai célokhoz kapcsolódva a foglalkoztatottság magas
szintjét feltételezi. (Nem tér ki a fajlagos mutatók összetételre, képzettség, munkaerő
minősége stb.)
 A relatíve „magas” kifejezést használja – a növekedési ütem és az elért szint közül
egyiket sem helyezi előtérbe.
A regionális /területi/ versenyképesség végső soron olyan fenntartható gazdasági
növekedést jelent, amely a magas foglalkoztatottsági ráta mellett, magas
munkatermelékenységből származik.
A versenyképességre ható tényezők logikai struktúráját a 4. ábra, az egyes tényezőket és azok
kapcsolatrendszerét az 5. ábra szemlélteti.
Alapkategóriák: a versenyképesség mérését lehetővé tevő mutatók
Alaptényezők: a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül meghatározó gazdasági
tényezők, amelyek tudatos fejlesztésével javulhat a régió versenyképessége és felgyorsítható a
gazdasági fejlődés. Fejlesztésük rövid távon javítja a régió feltételrendszerét.
K+F9: A vállalatok versenyképességét javítják a régióban működő vállalatok
fejlesztései pl. új technológiák bevezetése, termékfejlesztések stb.
Infrastruktúra, humán tőke:
- fizikai infrastruktúra (út, vasúthálózat, stb.)
- a munkaerő felkészültsége
Kis- és KKV10-k: A multiplikátor hatás eredményeként fontos szerepük van,
kiemelendő a munkahely teremetésben játszott szerepük.
Befektetői tőke: (kívülről jövő): A külföldi működő tőkét jelenti. Szerepe kettős:
direkt módon – munkahelyet teremt
indirekt módon – bedolgozói (alvállalkozói) hálózatként
Foglalkoztatottság: A területi egységben lévő intézmények, a társadalmi tőke
szerepe szintén meghatározó. Kiemelendő – a fizikai jelenléten túlmenően – a
a köztük lévő kapcsolatrendszer milyensége is. A társadalmi tőke a vállalatok
9

Kutatási és fejlesztési tevékenység
Kis- és Közép vállalakozások
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közötti együttműködés jellemzőire épül. Kulturális hagyományok,
attitűdök, tapasztalatok, magatartásminták, a vállalati kultúra elemei/
Sikeresség faktorok: az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetve, áttételesen befolyásoló
tényezők, amelyek hosszabb időszakon keresztül módosulnak és hatnak.

CÉL

ALAPKATEGÓRIÁK
/Mérés/

ALAPTÉNYEZŐK
/Fejlesztés/

SIKERESSÉGI FAKTOROK
/Magyarázó faktorok/

4. ábra: A piramis modell logikai szerkezete
Forrás: Lengyel (2006) alapján a szerző

Sikeresség: Tágabb kategória, mint a versenyképesség, mert a gazdaságon kívüli
tényezőket tartalmazza. Kis egységekre nem alkalmazható (pl. város, település)
A tényezőket két csoportra osztjuk, Két szintje van a sikerességi faktoroknak.
Ezeknek szoros kapcsolata van az alaptényezőkkel, mivel alapvetően gazdasági jellegű
szempontokat fogalmaznak meg.
Gazdasági szerkezet: A foglalkoztatottság szempontjából meghatározó:
- szolgáltatás/feldolgozóipar
- magas hozzáadott értéket produkáló ágazatok (informatika, pénzügy stb.)
- szolgáltató szektor – magas a termelékenység csökken a foglalkoztatás.
Innovációs kultúra és kapacitás:
- sikeres régiókban hatékony az innováció diffúziója,
- K+F kapacitás nem csak egyetemi, hanem főleg vállalati szférában fontos.
Regionális elérhetőség
- megközelíthetőség, közlekedési infrastruktúra, út, repülőtér, stb.
- földrajzi fekvés (hat az utazási, elérhetőségi stb. költségekre)
- kommunikációs eszközök- képes enyhíteni a földrajzi determinációt.
Munkaerő felkészültsége:
- magas a kvalifikált munkaerő aránya,
- magas a munkakultúra, munkamorál
- képes a munkaerő rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz
(tréningek, tanfolyamok, átképzés)
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CÉL
ÉLETMINŐSÉG
ÉLETSZÍNVONAL

REGIONÁLIS,
TÉRSÉGI ÉS
VÁROSI
JÖVEDELEM

ALAPKATEGÓRIÁK

MUNKATERMELÉKENYSÉG

K+F

GAZDASÁGI
SZERKEZET
TÁRSADALMI
SZERKEZET

INFRASTRUKTÚRA
ÉS HUMÁN TŐKE

INNOVÁCIÓS
KULTÚRA
DÖNTÉSI
KÖZPONTOK

INFRASTRUKTÚRA
ÉS HUMÁN TŐKE

BEFEKT
TŐKE

KIS ÉS
KKV-ÉK

REGIONÁLIS
ELÉRHETŐSÉG

A KÖRNYEZET
MINŐSÉGE

FOGLALKOZTATOTTSÁG

ALAPTÉNYEZŐK

A MUNKAERŐ
FELKÉSZÜLTSÉGE

SIKERESSÉGI
FAKTOROK

A RÉGIÓ TÁRSADALMI
KOHÉZIÓJA

5. ábra: A területi egységek versenyképességének modellje
Forrás: Lengyel (2009) alapján a szerző
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Az alsó / második/ faktorai – a kapcsolódó sajátosságok miatt - hosszabb távon hatnak.
Társadalmi szerkezet:
- a középosztály szerepe meghatározó
- a szakmunkásréteg összetétele
- szakképzetlen munkaerő csak néhány területen kap lehetőséget (építőipar,
közszolgáltatások egy része)
Döntési központok:
- önálló döntési kompetenciával bíró vállalatok jelenléte, ha a központi
menedzsment a régióban, ennek előnye, hogy helyben szervezik a
képzéseket, átképzéseket, javítják az üzleti környezetet, élénkítik a KKV- s
tevékenységet, javítják versenyképességüket
- hivatali központok jelenléte szintén kedvező hatással bír.
Környezet minősége:
- közbiztonság
- minőségi szolgáltatások
- esztétikus építészeti környezet
- jó helyi közlekedés
- biztonságos természeti környezet
- aktív lakossági szerepvállalás
- környezet megóvása
A régió társadalmi kohéziója:
- konfliktusok kezelése – csak a sikeres régiók képesek erre
- egyenlőtlenségek mérséklése a települések között,
- a települési önkormányzatok konszenzusra törekszenek,
- működő információs rendszer,
- regionális identitás tudat,
- lakópatriotizmus erősödése,
- civil szervezetek, non profit szféra aktívak.
A vázolt struktúra és annak elemei ismeretének alapján egyértelmű kell, hogy legyen
számunkra a versenyképesség fontosságának szerepe a kapcsolódó stratégiákban. Ugyanakkor
látni kell azt is, hogy a vázolt mechanizmusok, az egyes erőforrások az adott területi egység
illetve ellátási lánc sajátosságaitól is függően más-más hangsúlyt kapnak, illetve kaphatnak.
Jól kifejezi ezt a 6. ábra is, amely a desztináció, mint térbeli területi egység
versenyképességének tényezőit és az egyes tényezők között fennálló kölcsönhatásokat
ábrázolja. Az ábrán látható szín-effektusok, azt a célt szolgálják, hogy szemléletessé tegyük
azt a fontos sajátosságot, hogy a versenyképesség és fenntarthatóság /erre később
részletesebben is kitérünk/ biztosítása számos tényező kölcsönhatásának eredőjeként
biztosítható csak. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egyes tényezők erősítik egymást, érvényre
jut a szinergia. A szinergia a stratégiának szintén fontos eleme. A szinergia a részek együttes
hatásának mértékét jelenti. Olyan együttműködést jelent, melynek pozitív hatásaként a
tényezők egyszerű összegzésénél nagyobb előnyök keletkeznek. A szinergia a stratégiában a
tevékenységek, az erőforrások, és a szervezet megfelelő összehangolását jelenti. (Bővebben
lásd: A turisztikai desztináció menedzsment c. tantárgy ismeretanyagát).
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6. ábra: A versenyképes és fenntartató turisztikai desztináció tényezői és kölcsönhatásai /Forrás: Saját szerkesztés/

39

1.4.3. A versenyképesség és mérőszámai
Ezen alfejezet keretében nem célunk, hogy a versenyképesség különböző hierarchikus
szintjein tárgyaljuk a versenyképesség kapcsolódó mutatószámait. Csak olyan mélységben és
megközelítésben érintjük a kérdéseket, amelyek más tantárgyak ismeretanyagához is
kapcsolódóan elősegítik az ok-okozati összefüggések feltárást és jobb megértését. A vállalat
hosszú távon való fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy outputjait a piacon úgy
tudja realizálni, hogy az outputok, és inputok értékaránya – az ár-érték arány – kedvező
legyen, azaz az outputok értéke haladja meg a termelésben felhasznált inputok értékét. A
mérés, minősítés, megfelelő mutatószámokkal történhet. E mutatószámok a menedzsment
számára fontos információval rendelkeznek, és ezeket a menedzsment nap, mint nap
felhasználja, mivel különböző döntéseket kell hoznia, hogy javítsa az adott vállalat helyzetét,
ha szükséges, új stratégiát tudjon kidolgozni, stb. Nem nélkülözhető tehát - a stratégiával
összefüggésben – az alábbi részben már ismert





hatékonyság,
termelékenység,
versenyképesség
stratégia

fogalmak felelevenítése, a kapcsolódó mutatószámok értelmezése. A termelékenység,
versenyképesség és a stratégia fogalmak közötti kapcsolatrendszerrel foglalkozó
forrásmunkákban az egyes szerzők véleménye egyértelmű, és a fenti fogalmak
kapcsolatrendszerét az alábbiak szerint fogalmazzák meg: „Termelékenység, versenyképesség
és stratégia önálló mozgástérrel bíró fogalmak. Mindemellett nagyon szorosan kapcsolódnak
egymáshoz. A stratégiának a termelékenység eszköze, a versenyképesség pedig megjelenési
formája”. (Vörös, 2007).
Hatékonyság:
Emlékezzünk rá, hogy a hatékonyság nem egyéb, mint a vállalat működésének „hatásfoka”
vagy más megfogalmazásban az outputok/eredmények/ és inputok/ráfordítások/ lehetséges
kombinációjának hányadosa. A definíció alapján tehát a hatékonyság számszerűsítése az
alábbi összefüggések alapján történhet:
Hatékonysá g 

Output
Input

Hatékonysá g 

Input
Input

; Hatékonysá g 

; Hatékonysá g 

Input
Output
Output
Output

Termelékenység:
Ismert, hogy a termék illetve szolgáltatások előállításának színtere a termelés, azaz, egy adott
termelési/értéktermelő folyamat. A termelési folyamatban történik a felhasznált inputok
transzformációja outputokká. A hatékonyság tehát alapvetően ezen a szinten határozódik meg,
de nem fejeződik be, mivel, a vállalati stratégia által meghatározottan ugyan, de a vállalaton
belüli funkcionális területek (ezekkel a későbbiekben foglalkozunk) között fennálló
kölcsönhatások miatt, a termék vagy szolgáltatás termelékenysége változhat, kedvezőbben is
alakulhat a piacon alkalmazott és a vállalat funkcionális stratégiái miatt.
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A termelékenységnek lehet egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. A termelékenység
legáltalánosabb értelmezése esetén, annak számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján
történhet:
Termeléken ység 

Outputok

mennyisége

Inputok mennyisége

A szűkebb értelemben vett termelékenységi mutató az élőmunka termelékenységét jelenti.
Ennek megfelelően:
Termeléken ység 

Outputok

mennyisége

Inputok mennyisége

(kg, db, Ft)

(munkanap,

év, fő )

A termelékenységi mutatók tehát – a fenti összefüggések alapján – többfélék lehetnek,
számításuknál a számláló és nevező tartalma is több tételt (ráfordítást) foglalhat magában.
Tehát
Nettó árbevétel

Termeléken ység 

Munkabér

 Anyagkölt ség

vagy
Termeléken

Nettó árbevétel

ység 
Munkabér

 Anyagkölt

ség  Általános

költség  Töke

költség

Hogy a nevező mit tartalmaz, azt az elemzés célja, időtávja stb. alapvetően meghatározza.
Hosszabb időtáv esetén például az egytényezős termelékenységi mutatók helyett, szakmai
szempontból helyesebb a többtényezős termelékenységi mutatók használata. A többtényezős
termelékenységi mutatókat széles körben használjuk, makro- és vállalati szinten egyaránt.
Makroszinten – nemzetközi összehasonlításoknál használt termelékenységi mutató, az egy
főre jutó GDP. Ez egy nemzet legjobb termelékenységi mutatója. Vállalati szinten – ahogy ez
ismert – szintén használt termelékenységi mutató az egy főre jutó hozzáadott érték. A
hozzáadott érték tehát az a vállalat által előállított új érték, amivel a vállalat hozzájárul a
nemzeti jövedelem (GDP) képzéséhez. Könnyen belátható, hogy a termelékenység
országonként és iparáganként is változik, és eltérően alakul. A tág értelemben vett
termelékenység növelése a vállalat számára – céljának és küldetésének megvalósítása miatt –
fontos. Alakulására több tényező is hat. Csak az élőmunka termelékenységét alapul véve, az
arra ható tényezőket a 7. ábra szemlélteti. A termelékenységre ható tényezők tehát sokrétűek
és komplexek.
Napjainkban érthető módon, a munkaerőpiacon fontos követelményként jelentkezik a végzett
szakemberekkel szemben a kompetenciáknak való megfelelés. „A kompetenciát úgy kell
tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a
diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”
(www.oki.hu) A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A
Pedagógiai lexikon (1997) szerint „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos
szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők”(II.
kötet, 266.). A kompetencia tehát nem csak az adott szakmára vonatkozóan, a szakmai
hozzáértésről, ügyességéről, és alkalmasságáról szól. Napjainkban a tudás értéke egyre nő, a
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gazdaság egyik legfontosabb hajtóerejének tekinthető, egy ország versenyképességének egyik
legfontosabb pillére. A DeSeCo-program11 értelmezése szerint „a kompetencia képesség a
Termelékenység

Munkakörülmények

Technológia

Alkalmazottak
teljesítménye

Motiváció

Termékminőség

Kompetenciák

Munka
megtervezése
Külső tényezők

7. ábra: A munkaerő termelékenységére ható tényezők
Forrás: Vörös (2007) alapján a szerző
komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására”. A fogalom szerint a
kompetencia jelenti az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a
szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket egyaránt
(OECD/DeSeCo 2003). „Az OECD DeSeCo-programja különösen nagy hangsúlyt helyez az
emberi együttműködéssel kapcsolatos kompetenciákra. (Balázs 2003). Az együttműködési
(kooperatív) kompetencia olyan képesség-együttes, amely a résztvevők együttműködésén
alapul, különböző célok elérésére szerveződhet, az önértékelés és a problémamegoldás
területén is kiemelt fejlesztési szerepet játszik. Lehetőséget nyújt a szociális
magatartásformák gyakorlására, a gondolatok differenciált kifejezésére, a logikus érvelésre és
következtetésre, valamint a vitakultúra erősítésére is. Az együttműködési kompetencia az építő
egymásrautaltság, az egyéni és közös felelősség, az egyenlő részvétel, a támogató
együttműködés és a párhuzamos interakciók elvére épül (Johnson-Holubec 1994; Kagan
2001; Pedagógiai lexikon, 1997, II. kötet, 277–278.o.). Ennek megfelelően, a részvételi,
irányítási, felelősséggel kapcsolatos, a szociális interakciót, a kölcsönösen elfogadható
megoldásokat elősegítő képességek alkotják az együttműködési (kooperatív) kompetenciát
(www.oki.hu). (A gyakorlati életben az egyes stratégiák eredményes megvalósítása nem
nélkülözhető e kompetenciák kialakulását, és alkalmazását pl. területi egységek közötti
együttműködések a turizmusban stb.)
A javuló termelékenység önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat piaci pozícióját
növelje, ha a versenytársak jobb termelékenységgel állítják elő termékeiket, illetve kínálják
szolgáltatásaikat. A versenyképesség tehát arra ad választ, hogy a vállalat mennyire
eredményes azon versenytársakkal szemben, amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást
11

Definition and Selection of Competencies (DeSeCo)

42

kínálják a piacon. A vállalat működésének eredményessége attól függ tehát, hogy a termelése
során felhasznált inputokat a versenytársakhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb
hatékonysággal és termelékenységgel tudja realizálni, azaz, hogy versenyképes vagy nem. A
versenyképesség tehát a hatékonyságon és termelékenységen túlmenően, a vállalaton kívüli
tényezőkhöz (piaci helyzet, ökológiai tényezők figyelembevétele, versenytársak stb.) való
alkalmazkodás képességét is jelenti. E tényezőkhöz való eredményes alkalmazkodást pedig
nem más, mint a vállalat stratégiája, illetve annak gyakorlati megvalósítása biztosítja
(marketing stratégia, be- és kilépési stratégiák, termelés stratégiája, stb.)
A versenyképesség biztosítása csak az adott piacon, azon pozíció megtartásával tartható fenn,
amelyben a vállalat versenyelőnnyel rendelkezik, vagy ezt a potenciális versenyelőnyt
megvalósítja. A versenyelőnyhöz akkor juthat egy vállalat, ha megkülönböztethető
kompetenciákkal rendelkezik. (A kompetencia ebben az esetben képességet jelent). A
megkülönböztethető kompetenciákat több tényező határozza meg. E tényezők közé sorolhatók






a munkaerő - mint erőforrás –, és kompetenciái,
a menedzsment szakmai felkészültsége,
a technológiai ismeretek megléte,
a kapacitások jó területi elhelyezkedése, illetve elhelyezése
a szükséges erőforrások zavartalan rendelkezésre állása, stb.

A megkülönböztethető kompetenciák által biztosított versenyelőny birtoklása biztosítja a
versenyképességet. E versenyképesség legáltalánosabb mérőszámai:
 Költség és ár
 Minőség
 Idő
 Flexibilitás.
Költség és ár: Egy vállalat versenyképességének egyik legfontosabb tényezője a termék vagy
szolgáltatás önköltségének/egységköltségének alakulása. Ismert, hogy az önköltség az
árképzés kiinduló alapja. Tartósan az ár nem lehet kisebb, mint az önköltség. Ha a vállalat
költségelőnnyel bír, akkor tud árat csökkenteni. Az alkalmazott árstratégiák olyan ár
kialakítására irányulnak, amelyik a vevőt/fogyasztót a termék/szolgáltatás megvásárlására
ösztönzi. Azok a piaci szereplők/versenytársak, akiknek a költsége alacsonyabb a
versenytársakénál, nagyobb profitot képesek realizálni. A versenyképesség szempontjából
tehát a költségek és a vállalat alkalmazott árstratégiája illetve árpolitikája a meghatározó. A
stratégiai árpolitika az árszint hosszú távú meghatározását jelenti. Befolyásoló tényezői:




Költségek
Kereslet
Versenytársak.

A taktikai árpolitika rövid távon, a különböző árkorrekciók érvényesítése adott árpolitika
keretei között. A vállalat árpolitikája az árképzés keretében, a konkrét árban ölt testet, illetve
abban jelenik meg.
Minőség: A minőség nehezen mérhető kategória, számos dimenziója van. Mint versenyelőny
ill. tényező, az utóbbi egy-két évtizedben kapott egyre fontosabb szerepet.
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Idő: Az idő - mint a versenyképesség egyik fontos dimenziója – szerepe nem vitatható.
Mindennapi életünk során gyakran hallunk olyan kifejezéseket, mint: „legnagyobb ellenfelem
az idő”, „semmire nincs időm” stb. Az időtényezőnek fontos szerepe van a vállalatok
versenyképességében is. Az a vállalat, amely rövidebb idő alatt képes ugyanazon termékkel
vagy szolgáltatással szükségletet kielégíteni, előnyt élvez más vállalatokkal szemben. A
gyakorlati életből nagyon sok példát lehet hozni ennek fontosságára, például, lecseréljük a
számítógépünket, mert nem elég „gyors”, a termék gyártásának átfutási ideje hosszú, az
alkatrészek utánpótlása nem zökkenőmentes, ezért az időbeni szállításra vállalt
kötelezettségének a vállalat nem tudott eleget tenni, háromnegyedórát kell várni az
étteremben a leves felszolgálásáig, a pizza-házhoz szállítását az egyik pizzéria csak fél óra, a
másik tizenöt perces kiszolgálási idővel vállalja, a keresett turisztikai desztinációhoz való
eljutás – az infrastruktúra hiánya, vagy nem megfelelő minősége miatt - több órát venne
igénybe stb.
Flexibilitás:
A flexibilitás azt jelenti, hogy a vállalat mennyire képes termékeit, szolgáltatásait
egyéniesített formában a vevő rendelkezésére bocsátani. Ismert, hogy a kereslet mondhatni
soha nem egyenletes, alakulását sok előre nem, vagy nehezen prognosztizálható tényező
befolyásolja. Azok a vállalatok, amelyek képesek a váratlanul megnövő keresletek
kielégítésére, versenyelőnyt bírnak.
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2. A turizmus-, a terület-, és vidékfejlesztés kölcsönhatásai
E fejezetnek nem az a célja, hogy a kapcsolódó kérdéseket részletesen tárgyalja, erre a
képzési programban szereplő egyes tantárgyak keretében kerül sor. Célunk részben az, hogy
felelevenítsük a tanult ismeretanyag kapcsolódó kérdéseit. Továbbá, hogy erősítsük a
stratégiai szemlélet és az integrált rendszerszemléletű megközelítés fontosságát a turizmus
stratégiai céljainak megfogalmazásánál. És végül, hogy vázoljuk az alkalmazható elemzési és
tervezési technikákat, azok főbb sajátosságait.
2.1. A turizmus helye, szerepe, a kapcsolódó stratégiákban
A turizmus, mint komplex társadalmi jelenség, rendszerként is értelmezhető. Alrendszereit a
turisztikai kereslet és annak elemei, valamint a kínálatot jelentő turisztikai szektor és annak
elemei képezik. Mint rendszer, a dinamikus változás és a környezetével - társadalmi,
kulturális, politikai, gazdasági, természeti és technológiai környezet – szoros kölcsönhatásban
van. A kölcsönhatás eredményeként kiemelendő, hogy a környezet változásai hatnak rá, de a
turizmus – az ismert komplex hatásai révén – hat a környezetére. Az elmondottakat
szemléletei a 8. ábra

Társadalmi környezet

KERESLET

Kulturális környezet

Politikai környezet

KÍNÁLAT

UTAZÁS

- Vonzerő

- Motiváció
- Diszkrecionális
jövedelem
- Szabadidő

- Infrastruktúra,
KÖZVETÍTŐ
közlekedés,
SZEKTOR
- Szállás és étkezés
ábra: A turisztikai rendszer struktúrája
- Higiéné és biztonság,
Forrás: Lengyel/1194) alapján a szerző - Ár-érték arány
MARKETING
- Turisztikai szervezetek
- Vendégszeretet, kultúra
- Szórakozási lehetőségek

.
Természeti környezet

Gazdasági környezet

Technológiai környezet

8. ábra: A turizmus rendszerének struktúrája
Forrás: Puczko-Rátz (2000) alapján a szerző
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A vázolt ábra struktúrája értelmezhető és beilleszthető az előző fejezetben tárgyalt
ismeretanyagba, a tér felosztásának horizontális és vertikális rendszerébe egyaránt. Az ábra
egyes elemei között jelenlévő kölcsönhatásokkal, azok térbeli és időbeli változásival
magyarázható, hogy a tágabb környezet – világgazdasági, makrogazdasági stb. –
változásaival összhangban módosult a turizmus stratégiája, rendszere is. A történelmi
fejlődés, a bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások tehát szükségszerűen hatással
vannak az egyes alrendszerekre is. A kapcsolódó rendszerek struktúrája egy történeti
fejlődésen mentek keresztül, melynek határvonalai jól elkülöníthetők. E történeti fejlődés
tárgyalásától eltekintünk.
Az idegenforgalom fejlesztési koncepciójában lényeges tényezőként kell említeni a
finanszírozás rendszerébe bekövetkezett változást az 1980-as években. A finanszírozás
szempontjából három üdülőterület típus kerül meghatározásra;




Kiemelt üdülőkörzetek,
Regionális jelentőségű üdülőkörzetek,
Helyi és kistérségi jelentőséggel bíró üdülőkörzetek.

A Kormány 1007/1998. sz. határozata kilenc turisztikai régió létrehozásáról döntött, és
létrejöttek a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok (RIB) is. A vázolt változásokkal
párhuzamosan alakult, formálódott a kapcsolódó intézményrendszer is. A fenti vázlatos
ismertetésből is kiderül, hogy a turizmus rendszere egy tágabb, a nemzetgazdaságba
ágyazottan, az erre jellemző változások által generálva alakult, eljutva a jelen időszakig,
amely szintén nem problémamentes. A közlemúlt és a jelen időszak változásainak okai a
rendszerváltásban (1989), és az Európai Unióhoz való csatalakozásban (2004) jelölhetők meg.
Az Európai Parlament is foglalkozott az Európai Unió turizmus politikájával, és szorgalmazta
annak kidolgozását (1994. január 18-i határozat) hangsúlyozta, hogy „a turizmust stratégiai
fontosságú gazdaságfejlesztési prioritásnak kell tekinteni, és mint gazdasági ágazatnak
sajátos státuszt kell számára biztosítani”. Az EU jelenleg nem rendelkezik kompetenciával a
turizmus területén, turizmussal kapcsolatos tevékenységét ennek következtében nem a
következetesség és a konzisztencia, hanem a széttöredezettség és az eseti történések
jellemzik- alapvetően más közösségi tevékenységek kiegészítő részeként.(Lengyel, 1999).
Hazánkban a turizmus fejlesztési koncepciója, az Európai Unió által elfogadott kereteket
figyelembe vevő nemzeti fejlesztési tervek rendszerébe ágyazottan, annak részeit képező
különböző dokumentumokban jelenik meg.
Az I. Nemzeti fejlesztési Tervben a
turizmusfejlesztés a Regionális Operatív Programokban önálló prioritásként jelent meg, a
„Turisztikai potenciál erősítése” címen. A prioritáson belül a „Turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése” címen felsorolt intézkedésekben kerültek kijelölésre azok a
területek, amelyek potenciálisan támogatást élveztek. A terület és vidékfejlesztéshez
kapcsolódó operatív programok is tartalmaztak - közvetlen illetve közvetett hatásaik miatt – a
turizmushoz kapcsolódó illetve kapcsolható fejlesztési célokat.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. NFT) az alábbiakban felsorolt tematikus és területi
prioritásokban foglalja össze az átfogó és specifikus célok megvalósítását;
1. Gazdaságfejlesztés
2. Közlekedésfejlesztés
3. Társadalmi megújulás
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4. Környezeti és energetikai fejlesztés
5. Területfejlesztés
6. Államreform
A tematikus és területi prioritások részletes kibontása a tartalmilag összetartozó
prioritástástengelyek mentén az egyes operatív programokban történik. A tematikus
prioritások a kapcsolódó EU-s stratégiai iránymutatások, valamint a lisszaboni célok
hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Akcióprogramban, illetve a Felülvizsgált Nemzeti
Lisszaboni Akcióprogramban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében kerültek
meghatározásra. Iránymutatásul szolgáltak az Európai Tanács 2006. március 23-24-i
ülésén megfogalmazott prioritások is, amelyek az alábbiak; a tudás és az innováció
érdekében szükséges befektetések, a kis- és középvállalatok fejlesztése, a
foglalkoztatás bővítése és egy új európai energiapolitika megteremtése célokban
foglalhatók össze. A tervhez számos alapdokumentum is kapcsolódóik, mely
alapdokumentumok között szerepel a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia is
(1100/2005.(X.7) Kormány határozat). A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában
országos szinten, a termékfejlesztési prioritások között az egészség-, örökség- és

kongresszusi turizmus került nevesítésre. A turizmus többi formája a ROP-ok
keretében nyerhet támogatást. A fentiekben vázolt prioritásokban is fellelhetők a
turizmushoz kötődően is intézkedések, az átfogó és specifikus célok megvalósítása
érdekében.
Kiemelt területi dimenzióként kezeli a terv a gazdasági versenyképesség fejlesztését. Ehhez
kapcsolódóan a fejlesztési tervben az alábbiak kerültek megfogalmazásra: „Az állami
beruházás-ösztönzés, az üzleti környezet fejlesztése, és a kkv-k hálózatosodásának
elősegítése során előnyben kell részesíteni a társadalmi és gazdasági szempontból
elmaradott térségeket és a négy fejletlenebb régiót. A külső és belső perifériákon a helyi
adottságokra épülő, térségspecifikus fejlesztéspolitikát kell érvényesítenünk. A határ
menti

térségekben

kezdeményezéseknek.

nagy
A

jelentőséget
speciális

tulajdonítunk

adottságokkal

a

rendelkező

határon

átnyúló

falusi

térségek

(agrártérségek, jelentős roma népességű térségek, tanyás térségek) esetében is a
felzárkózás legfőbb esélyét a helyi foglalkoztatást biztosító vállalkozások támogatása
jeleni. Éppen ezért az elmaradott térségekben kiemelten kell támogatni az innovációt
a KKV-k felé közvetítő intézmények létrejöttét, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni
ezen térségek humánerőforrás-megtartó és odavonzó-képességének növelésére is.
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Az ország fejlettebb északnyugati területein és a főváros környezetében elsősorban
a nagy hozzáadott értéket teremtő, kvalifikált munkaerőt foglalkoztató gazdasági
tevékenységek

megtelepedésének

ösztönzése

kívánatos.

E

térségekben

a

beszállítói hálózatok, aKKV-k közti együttműködések és klaszterek kialakítása, a kkvkultúra, továbbá az innováció iránti adaptációs képesség erősítése a célunk.
Támogatjuk a szolgáltatásgazdaság fejlődéséhez kapcsolódó alapvető fejlesztéseket
– így többek között a turisztikai infrastruktúra fejlesztését – is. A megfelelő
adottságokkal

rendelkező

térségekben

a

turisztikai

fontos

fejlesztések

versenyképességi tényezőt jelentenek és multiplikátor hatásuk révén az egész
gazdaságra kihatnak. A turizmus szektorok közötti jellegéből következően cél, hogy
az ágazat kiemelt területein a legfontosabb fejlesztések megtörténjenek. Az országos
és nemzetközi jelentőségű
projektek (pl.: kongresszusi központ, gyógyhelyek, világörökség, kiemelt fejlesztések)
a gazdaság húzóprojektjei és a versenyképességet erősítő tényezők.”(NFT)
A fentiekben felsorolt prioritások közül az 5. Területfejlesztés beavatkozásai között
kerültek felsorolásra azok, amelyek szintén a turizmus fejlesztését is szolgálják.
Ennek megfelelően
• Együttműködő és versenyképes városhálózat, amelynek legfőbb eleme a
fejlesztési pólusok kialakítása.
• Megújuló vidék: falusias, rurális térségek integrált, fenntartható fejlesztése.
• Az elmaradott térségek felzárkóztatása, ami komplex felzárkóztatási
programok
megvalósítását jelenti.
• Kiemelten a Balaton, s emellett a Duna és a Tisza vidékének fenntartható
fejlesztése.
„Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, melyek a
következők:

Dél-alföldi

OP,

Dél-dunántúli

OP,

Észak-alföldi

OP,

Észak-

magyarországi OP, Közép-dunántúli OP, Közép-magyarországi OP, Nyugatdunántúli OP. A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következők:
-

a regionális gazdasági versenyképesség erősítése,
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-

a régiók turisztikai vonzerejének növelése,

-

a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a
helyi
környezeti állapot javítása,

-

az energiatakarékosság és –hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése,

-

települések átfogó, integrált fejlesztése,

-

a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése,

-

a társadalmi infrastruktúra fejlesztése.” (NFT)

A területfejlesztés végső soron a területi struktúrák differenciáltságának mérséklését, illetve
kiegyenlítettebbé tételét és hatékonyságának fokozását szolgálja. Ennek megvalósításában
nagyon fontos szerepet kap a társadalmi és gazdasági kohézió – amely a regionális
egyenlőtlenségek csökkentését és az elmaradott területek felzárkózását jelenti - a régiók
hatékonyságának és versenyképességének növelésével, egyben a foglalkoztatás bővítésével érhető el.

„A versenyképesség növelése érdekében hangsúlyos szerepet kell kapjon a helyi

lehetőségek,

adottságok

kihasználása.

A

vállalkozásfejlesztési

és

képzési

programoknak hangsúlyosan kell figyelembe venniük a regionális adottságokat,
emellett törekedni kell arra, hogy a fejletlenebb térségeken is biztosítsák a tőkevonzó
képesség javítását, valamint segítsék a munkaerő-megtartó képesség erősítését. A
területi adottságokra építve a legelmaradottabb térségek versenyképessége is
növelhető, hozzájárulva a szociális-gazdasági kohézióhoz. A foglalkoztatottság
növelésével, és az inaktívak számának csökkentésével erősítjük a szociálisgazdasági kohéziót, és csökkentjük a költségvetés szociális kiadásait. Ezzel
hozzájárulunk a konvergenciaprogram megvalósulásához is. A kiegyensúlyozott
területi fejlődést a következők szolgálják:
• regionális központok megerősítése, az innovációs gazdaságfejlesztési
prioritást is szolgáló fejlesztési pólusok kiemelt fejlesztése,
együttműködő
és versenyképes városhálózat kialakítása;
• az emberi erőforrások fejlesztése (lásd 3. prioritás);
• megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható
fejlesztése;
• az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása;
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• a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése,

turizmusfejlesztés.
A

területi

kohézió

érdekében,

a

tágabb

térségüket

dinamizálni

képes

centrumterületek (pólusok, tengelyek) megerősítésével, a nemzetközi elérhetőség és
a közszolgáltatási rendszerekhez történő hozzáférés javításával, a főbb turisztikai

térségek fejlesztésével, illetve a régiók adottságaira alapozott, integrált fejlesztések
megvalósításával javítjuk a térségi versenyképességet. A területi felzárkóztatás
érdekében szükséges a társadalmi esélyegyenlőséget csökkentő, a gazdaság
hatékony működését korlátozó területi hátrányok felszámolása, az elmaradottságok
mérséklése, a gazdaság túlzott centralizációjának enyhítése, valamint a vidék
integrált fejlesztése. Fontos, hogy régióink, térségeink fenntartható

módon

gazdálkodjanak a természeti és kulturális örökségükkel, erőforrásaikkal, kiaknázva a
helyi lehetőségeket. Szintén lényeges a regionális jelentőségű épített örökség
védelme és fejlesztése. Az ezekkel kapcsolatos feladatok minél nagyobb részének
integrált programokban, koordináltan az érintett regionális operatív programokba
beépítve kell megjelennie.”(NFT)
„A vidékies térségek fejlesztése az egyes ágazati és regionális fejlesztéseken,
valamint az agrár-vidékfejlesztésen átívelő, integrált beavatkozásokat igényel, ennek
megfelelően

a

beavatkozások

egy

része

az

Európai

Mezőgazdasági

és

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) valósulhat meg. A vidékies térségek megújulási
lehetőségei a különböző adottságú területeken eltérőek. Ezért szükséges:
• a gazdasági diverzifikáció, a közvetlenül nem az agráriumhoz kapcsolódó

gazdaságfejlesztés,
• a természeti, táji és kulturális értékekben gazdag területeken a helyi

értékek és erőforrások fenntartható helyi, térségi kiaknázása a
térségfejlesztés,
természet- és örökségvédelem valamint a turizmus” (NFT)
Kiemelendő még
• a tanyás térségek revitalizálása, a funkcióváltást és örökségvédelmet
biztosító fejlesztések révén;

50

• az aprófalvas térségekben az értékmegőrzés, funkcióváltás és az
esélyegyenlőség
megteremtése;
• a nemzeti kisebbségek által lakott vidékies térségek fejlesztésénél a
kisebbségek által képviselt sajátos értékek megerősítése és kamatoztatása;
• a nagyarányú cigány népességgel rendelkező térségek társadalmi gazdasági
integrálása a munkaerő mobilizálásával, a szociális fejlesztések
koncentrálásával, a cigányság hagyományainak, értékeinek befogadásával.
A turizmus kiemelt térségfejlesztő hatása miatt a területi felzárkózást is szolgálja. A
helyi erőforrások felhasználása, munkahelymegtartó és –teremtő hatásai révén
kedvező folyamatokat indíthat el térségi szinten. A fejlesztésekkel összehangolhatók
a gazdasági és társadalmi érdekek (termál és gyógyvízre alapuló, kulturális
fejlesztések, világörökségek, nemzeti parkok megélénkítése, szervezet és emberi
erőforrás fejlesztés, információs infrastruktúra kialakítása).A turisztikai fejlesztések

elsősorban régió-specifikusan valósulnak meg, de a gazdaságfejlesztés programjai,
így közvetve más operatív programok is kedvező hatásokat gyakorolnak rájuk (pl.
közlekedési fejlesztések).” (NFT)
Ahogy ez már említésre került, magyarországon kilenc turisztikai régió került kialakításra. E a
régiók az alábbiak:
-

Észak-Magyarország
Tisza-tó
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Budapest-Közép-Dunavidék
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Balaton.

Az idegenforgalmi régiókat és illetékességi területeiket a 4/2000. (II. 2.) GM rendelet
határozta meg. A régiók területi lehatárolása nem azonos a meglévő közigazgatási egységek
pl. megye, statisztikai kistérség, üdülőkörzet és az 1996. évi XXI. törvény által meghatározott
statisztikai-tervezési régiók területével.
A vázolt célkitűzések – a teljesség igénye nélkül – jól érzékeltetik azt a bekövetkezett, de
ugyanakkor szükséges szemlélet-váltást, amelynek érvényesítése a versenyképesség
biztosítása, a stratégia célok megvalósítása érdekében a különböző fejlesztési dokumentumok
készítésénél nem nélkülözhetők. Összességében megállapítható, hogy a turizmus stratégiai
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céljainak megvalósítása feltételezi a területi-, és vidékfejlesztési célok megvalósítását is,
miközben érvényesül az egyes területek közötti szinergikus hatás.
Összességében megállapítható, hogy az NTS kidolgozása során érvényesül annak a
területfejlesztési tervekbe történő integrálása. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a
turizmus ágazati fejlesztési igényeit a legfontosabb, területfejlesztési szempontból lényeges
szektorok esetében is fegyelembe vegyék. Ezzel biztosítható, hogy az ágazati terveket a
területfejlesztési tervekben összehangoltan jelenítsék meg. A területfejlesztési tevékenység
tehát megteremti a lehetőséget a csaknem valamennyi ágazathoz kötődő turisztikai
tevékenység összehangolt fejlesztésére, mely nélkül az adott turisztikai létesítményeket nem
lehet, vagy nem érdemes létrehozni, működtetni. A területfejlesztés szempontjából fontos
szektoroknak tekinthetjük a különböző infrastruktúrákat, a közlekedést, közbiztonságot,
egészségügyet, kulturális és természeti vonzerők fejlesztését, és a kapcsolódó humán
erőforrás fejlesztését, a képzési rendszer reformját.
A vidékfejlesztési tervek kidolgozása esetében is alapvető szemléletváltozás történt. A vidék
sokaknak a relatív fejletlenség, elmaradottság szinonimája ma Magyarországon. Gazdasági
mutatók, statisztikai adatok is erősítik ezeket az asszociációkat (Bíró Nagy, 2007). A
rendszerváltás óta eltelt időszakban a központilag biztosított területi fejlesztési források sem
mindenhol tudták biztosítani a kiegyenlítődést a térségek és a régiók között. A problémák
összetettségének következtében a vidékfejlesztés ma már nem csak a mezőgazdaság
fejlesztését, hanem a vidéki területek gazdasági és társadalmi viszonyainak, a vidéken élő
emberek életminőségének javítását is célozza. A fő gondok megoldásaként a foglalkoztatási
lehetőségeket kellene bővíteni, a tisztességes megélhetés és az életminőség javulás
párhuzamos biztosításával. A tevékenységdiverzifikáció jelentősen hozzájárulhat a
mezőgazdaságból élők, így a vidéki lakosság jövedelemszerzési gondjainak mérsékléséhez.
Kérdéses azonban, hogy ez a sokszor ajánlott megoldás, a diverzifikáció, Magyarországon
valós lehetőséget jelenthet-e a vidék számára a felemelkedésben és a turizmus, mint az egyik
lehetséges tevékenységforma milyen mértékben járulhat ehhez hozzá?
A vidékfejlesztés hagyományos agrárközpontú megközelítése, mely a vidék gondjait a
mezőgazdasági ágazat támogatásával, szerkezeti átalakulásával tartja megoldhatónak,
folyamatos átalakuláson ment keresztül az utóbbi két évtizedben, az Európai Unióban. Ennek
következtében a vidékfejlesztés ma már nem csak a mezőgazdaság, hanem az elmaradott
vidéki területek gazdasági és társadalmi viszonyainak, a vidéken élő emberek
életminőségének javítását is jelenti, összhangban a környezeti és táji adottságokkal, a helyi,
nem pótolható erőforrások megőrzésének biztosításával, valamint a helyi kultúrák ápolásával
(Bodorkós, 2006). A fő cél annak biztosítása, hogy a vidéki környezetben élőknek hosszú
távon legyen esélyük lakóhelyükön maradva az emberhez méltó életre, a társadalmi
mobilitásra, és felemelkedésre, vagyis önmagukon kívül álló okok miatt – mint az alacsony
jövedelmek, a szolgáltatások hiánya, a rossz és elégtelen infrastruktúra, vagy munkahelyek
hiánya – senkinek se kelljen lakóhelyét elhagynia (Bíró Nagy, 2007). A vidéken fennálló
problémák megoldása érdekében szükség van tehát olyan gazdasági tevékenységek
támogatására – diverzifikáció -, amelyek a csökkenő gazdasági súlyú agrárszektort ki tudják
egészíteni új munkahelyek megteremtésével, hatékonyabb termelés és nagyobb gazdasági
növekedés biztosításával. A magyar vidékfejlesztési stratégia fejlesztési irányai közül számos
terület kiemelten fontos a vidéki emberek életkörülményei és életminősége javítása
szempontjából. E területek mint; a vidéki vállalkozásfejlesztés, a falumegújítás, falusi
turizmus támogatása, a megújuló energiaforrások előállítása, szolgáltatóházak létesítése és a
mezőgazdasági tevékenységdiverzifikáció a II. NFT-ben is megtalálhatók. .
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A mezőgazdaságban diverzifikáció alatt olyan tevékenységbővítést kell érteni, amely során a
gazdálkodók a gazdaságaikban lévő erőforrások felhasználásával végeznek mezőgazdasági és
nem mezőgazdasági tevékenységet. A tevékenységdiverzifikációval foglalkozó gazdaságok
így három típusba sorolhatóak (Hamza, 2008):
Mezőgazdasági alaptevékenység-bővítéssel foglalkozók (pl. ökológiai gazdálkodás,
energianövények termesztése, állatok bértartása, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás,
speciális növényfajok termesztése és állatfajok tenyésztése).
Hozzáadott értéknövelést, vagyis vertikális termelésbővítést végző gazdálkodók (pl.
élelmiszer és nem élelmiszercélú termékfeldolgozás, közvetlen értékesítés).
Mezőgazdasági termeléstől elválasztható tevékenységbővítést, azaz nem
mezőgazdasági tevékenységeket végző gazdálkodók (pl. falusi- és agroturizmus,
vendéglátás, a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, mint
lovagoltatás, vadásztatás, sporthorgászat, a kézműipar, mezőgazdasági szolgáltatás,
tárolás, tájfenntartási-, tájrendezési feladatok ellátása, vadon termő gyógynövények,
erdei melléktermékek gyűjtése).
Ezek a gazdaságtípusok természetesen nem szigorúan lehatároltak, a tevékenységek
egymással kombináltan is megvalósíthatóak, és a piaci igényekhez alakíthatók.
A turizmusfejlesztés fő célja alapvetően a fenntartható és versenyképes turizmus kialakítása,
melynek alapja egy hatékony irányítási rendszer létrehozása, működtetése (Lengyel, 2004). A
turizmusnak a látogatók vonzása mellett alkalmasnak kell lennie a tartózkodás során
felmerülő szükségletek mind teljesebb kielégítésére is, melyet ún. komplex turisztikai
termékekkel kell biztosítani. A turizmus eredményes szervezésének és irányításának éppen ez
adja az egyik fő jellegzetességét, mely pontosan azt az összetett, integrált megközelítési
módot jelenti, amely a turisták szükségleteinek kielégítéséhez szükséges különféle szektor és
számos vállalkozás szolgáltatásainak összehangolását eredményezi. Magyarországon az
elmúlt néhány esztendőben tapasztalható egyfajta nyitás az érintettek körében, mely elismeri a
turizmusfejlesztés,
turizmusműködtetés
tudatos
és
integrált
megközelítésének
szükségszerűségét. Ennek megvalósítása segíthető elő a Turisztikai Desztináció Menedzsment
(TDM) rendszerének kialakításával.
A vidékfejlesztésben LEADER program, mely helyi együttműködésen, a helyi tervek, ötletek
felkarolásán alapul, új szemléletet hozott a vidékfejlesztésbe és világossá tette, hogy az állam
nem tekinti feladatának a településfejlesztési tevékenységek fentről történő, részletekbe menő
meghatározását. Ezzel lehetővé vált, hogy a kistelepüléseken lakók maguk döntsék el, mi
történjen közvetlen környezetükben, kikkel fogjanak össze a megvalósítás során. 1991-től, a
LEADER első indításától tapasztalható folyamatos sikereknek köszönhetően a 2007-2013-as
költségvetési időszakban a LEADER-megközelítés már teljes egészében beépült az EU
általános vidékfejlesztési politikájába (horizontális tengellyé alakult), így lehetővé vált a
vidékfejlesztésben is mind szélesebb körben történő alkalmazása. Ezzel egyidejűleg a
vidékfejlesztési politika elvált a strukturális alapoktól, és a Közös Agrárpolitikához (KAP)
kapcsolódott, tovább erősítve a két terület közötti kapcsolatot.
A LEADER alapvetően a feladatok megvalósításának módját, nem pedig annak tárgyát jelöli
ki. Fő jellegzetességei (The Leader-Approac, 2005):
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Területspecifikusság:
A LEADER célterületnek a kisebb, egységes, társadalmi értelemben összefüggő, gyakran
közös hagyománnyal, helyi identitással, vagy közös igényekkel és elvárásokkal
rendelkező területet tekinti, melynek elegendő emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrással
kell rendelkeznie az életképes helyi fejlesztési stratégia megvalósítása érdekében.
Alulról építkező fejlesztési modell:
Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők részt vesznek a térség hosszú távú fejlődését
meghatározó döntésekben, együttműködve a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, a civil
és önkormányzati szervezetekkel, közintézményekkel.
Helyi vidékfejlesztési munkacsoport működtetése, partnerség:
A munkacsoportok felállítása a LEADER-megközelítés egyik legfontosabb összetevője.
Feladata a helyi fejlesztési stratégia kialakítása és a vidékfejlesztési terv végrehajtása, a
pénzügyi források szétosztása és kezelése. Kötelezően betartandó elv, hogy a
döntéshozatalban a magánszféra partnereinek és az egyesületeknek a helyi partnerség
legalább 50 %-ával kell rendelkezniük.
Innováció:
A helyi együttműködés elősegítheti a térségben a területfejlesztés új és innovatív
megközelítéseinek elterjedését, mely tág értelemben értendő. Jelentheti újfajta termékek
bevezetését és szolgáltatások nyújtását, vagy új folyamat, új szervezés, új piac
bevezetését, a máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását, a hagyományos
szakismeret modernizációját, a fennálló vidéki problémákra való új megoldások
felkutatását. A LEADER-megközelítés bevezetése teljes mértékű újítást is jelenthet a
politikai döntéshozatalban.
Integrált megközelítés:
A LEADER nem ágazati fejlesztési program; a helyi fejlesztési stratégiának több ágazatot
integráló ágazatközi megfontolásoknak kell eleget tennie. Ez azt jelenti, hogy a helyi
cselekvési tervben meghatározott projekteket össze kell kapcsolni, és koherens egészként
kell irányítani.
Hálózatépítés:
A LEADER-hálózat kiépítése és működtetése magában foglalja az eredmények, a
tapasztalatok és a szakértelem cseréjét a LEADER-csoportok, a vidéki területek, a
közigazgatások és az EU-n belüli vidékfejlesztésben szerepet játszó szervezetek között.
Együttműködés:
Az együttműködés a hálózatban való működésnél többet jelent: a helyi cselekvési
csoportok más LEADER-csoporttal vagy egy másik régió, tagállam, de akár harmadik
ország hasonló megközelítéssel dolgozó csoportjával való közös projektjének kivitelezését
jelenti.
A turizmus irányításának és fejlesztésének hatékony megvalósítása érdekében a magán- és
közszféra, valamint a szakmai szervezetek közös érdekeltségén alapuló kapcsolatrendszert,
ún. hálózatot szükséges létrehozni, ami helyi, mikro-régiós, regionális és országos szintű
TDM szervezetek hálózatát jelenti. Ezzel a turizmusfejlesztési irányok kijelölése, a
működtetés megszervezése helyi szintekre kerülhet, érvényesülhet a helyiek turizmust
működtető tulajdonosi szemlélete, szakmai kompetenciája, felelősségvállalása, valamint a
hozott döntések erkölcsileg és pénzügyileg is támogatottabbak lehetnek. Az
önkormányzatoknak az együttműködés kialakításában és kezdeményezésében kiemelkedő
szerepük lehetne, mivel aktív szerepvállalásuk – anyagi források jutatása, támogató testületi
határozatok stb. - nagymértékben segítené a kívánt struktúra kialakítását is. A struktúra
létrehozásában azonban meghatározó szerepük a turisztikai vállalkozásoknak, szolgáltatóknak
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van, illetve lenne – ahogy ezt a külföldi tapasztalatok is igazolják -, nélkülük nem jöhet létre
életképes TDM szervezeti struktúra. A TDM-nek alapvetően piacgazdasági alapokon kell
működnie, tehát a működés forrásai alapvetően a vállalkozozóktól, a tagdíjakból és csak
kisebb részben származik állami, önkormányzati forrásokból. Ahogy erre már utaltunk is, a
működés generáló eleme az összefoggás, az alulról jövő kezdeményezés, a közösen hozott
döntések többletforrásokat generáló hatása, ha a közös motiváció és elkötelezettség jelen van.
A TDM fő sajátosságai az alábbiakban foglalhatók össze(Heller Farkas Főiskola, 2008)
Alulról építkezés:
A turizmusban legközvetlenebb szinten érintett szereplők (a vállalkozók, az
önkormányzatok, a civil szervezetek, a helyi lakosok) összefogásával alapozható meg a
TDM rendszer. Lényeges, hogy a helyi résztvevők a település, a térség hosszú távú
turizmusfejlesztésében közreműködjenek. A települési szereplők érdekei és képviselete
alapján jöhetnek csak létre a további szintek (kistérség, régiós, nemzeti). A turizmus
célterületnek (desztinációnak) olyan területet tekint, amely komplex turisztikai terméket
képes felkínálni. Ennek biztosítására tehát területi alapon jöhetnek létre a helyi TDM
szervezetek.
Partnerség:
A TDM rendszere csak az érdekeltek döntő többségének összefogásával működhet
hatékonyan. A helyi TDM szervezetek olyan munkacsoportokként működhetnek csak
eredményesen, melyek felvállalják a helyi turizmus irányítását, a fejlesztési irányok
kijelölését és végrehajtását, a szemléletformálást, a rendelkezésre álló forrásokkal való
gazdálkodást, pályázatok írását, illetve a magasabb szintű összefogás kialakítását.
Betartandó elv, hogy a döntéshozatalban az önkormányzat csupán egy szavazattal
rendelkezzen, ahogy minden tag, azaz egyenrangú partnerségről beszélünk.
Professzionalizmus (szakértelem)
A desztináció menedzsment rendszere a mindennapi, gyakorlati munkához megfelelő
szakértelmet (turisztikai és térségi menedzsment) igényel, mellyel biztosítható a
turizmusfejlesztés új és innovatív megközelítésének elfogadtatása. A munkatársaknak
képesnek kell lenniük az átfogó, több tevékenységet, több ágazatot felölelő megközelítési
módra.
Önálló cselekvőképesség, pénz és kompetencia:
Biztosítani kell a TDM szervezetek számára a jogi és alapvető gazdasági/pénzügyi
feltételeket, mely a hatékony önálló cselekvőkésességet lehetővé teszi. Nagyon fontos a
kompetencia szélesítésében a tapasztalatok és a szakértelem cseréje az egyes TDM
szervezetek között, valamint az együttműködések bővítése, közös projektek és programok
megvalósítása a mikro-régiós, regionális és országos TDM szervezetek kialakítása
érdekében.
A vázolt kétféle eszközrendszer (LEADER, TDM struktúra) egyes sajátosságai között szoros
kapcsolat áll fenn, amit jól kifejez a 8. ábra. Az egyes sajátosságok egymásnak való
megfeleltethetőségükhöz tehát nem férhet kétség.

VIDÉKFEJLESZTÉS
TURIZMUSFEJLESZTÉS

2.

4.
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3.

8. ábra: A LEADER és TDM rendszerek között fennálló kölcsönhatások
Az ábra szemlélteti a turizmusfejlesztés beágyazottságát a vidékfejlesztés tevékenységébe és
jelzi az általuk alkalmazott két eszközrendszer közötti kölcsönhatás meglétét is. A TDM
egyes jellemzői sorra megfelelnek a LEADER jellemzőinek, ahogyan ezt az 1. táblázat
alapján is nyomon követhetjük.(Megjegyezzük, hogy e kölcsönhatások miatt az egyes
LEADER csoportoknak fontos szerepe lehet a turizmus új intézményi struktúrájának
kialakításánál is.)
A TDM alulról építkezése megfelel a LEADER területspecifikusságának és alulról építkező
fejlesztési modelljének. A partnerség mindkét rendszernek része. A professzionalizmus a
LEADER innovációs és integrált megközelítésével azonosítható, míg az önálló
cselekvőképesség a LEADER hálózatépítésével és együttműködési elvárásaival. A kétféle
fejlesztési eszközrendszer, illetve a hozzájuk kapcsolódó támogatási formák tehát egymás
hatásait jelentősen erősíthetik, ha azok egymással történő összehangolása biztosított.
A turizmus, mint tevékenységdiverzifikáció a vidékgazdaságban, a nyugat-európai országok
többségében nagy hagyománya van. Kiemelendő, hogy a falusi, vagy agroturizmus együtt
jár a mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítésével.
1. táblázat: A LEADER és TDM jellemzői és megfeleltetőségük struktúrája
LEADER
1. Területspecifikusság
2. Alulról építkező fejlesztési modell
3. Helyi vidékfejlesztési munkacsoport
működtetése - partnerség
4. Innováció
5. Integrált megközelítés
6. Hálózatépítés
7. Együttműködés

TDM
1. Alulról építkezés
2. Partnerség
3. Professzionalizmus - Szakértelem
4. Önálló cselekvőképesség

Forrás: Saját szerkesztés
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Az EU-15 országaiban a gazdaságok 18,2%-a, az utólag csatlakozott EU-10-ben csupán
6,6%-a nyújtott turisztikai szolgáltatást 2005-ben. A sorból kiemelkedik az Egyesült
Királyság, ahol a diverzifikált gazdaságok közel felében – 46,9% - végeznek ilyen
tevékenységet, és Ausztria, ahol ez az arány 35,1%. Ausztriában, a parasztgazdaságokban
történő szállásadásnak, vendéglátásnak óriási hagyománya van, és azt intézményesített
keretek között folytatják: „Üdülés a parasztgazdaságban” nevű program keretében.
Franciaországban is van hasonló mozgalom „Isten hozta a gazdaságban”. A gazdák saját
megtermelt, feldolgozott termékeiket a házaikban megszálló, vagy a náluk megforduló
vendégeknek adják el, de kínálják helyi éttermeknek, szállodáknak, értékesítik
gazdapiacokon, vagy megrendelésekre házhoz szállítják. Franciaországban például a megyei
agrárkamarák olyan termelői piacokat szerveznek, ahol a termelők a fogyasztókkal
közvetlenül találkozhatnak, helyi termékeiket népszerűsíthetik. A piacokat általában előre
megszervezett vásárnaptár szerint rendezik meg, a helyi turisztikai eseményekhez igazítva
(ünnepek, fesztiválok, rendezvények). Ilyen még például Írországban a bemutató farmok
programja, melyet a mezőgazdasági és idegenforgalmi hatóságok közösen alakítottak ki, hogy
a turizmussal foglalkozó gazdaságok szolgáltatási színvonalát ösztönözzék. Akik telesítik az
előírt biztonsági, gazdálkodási, szakosodási, szakképzettségi feltételeket, azok „bemutató
farm” címet kapnak.
Magyarországon a tevékenységdiverzifikáció a családi gazdaságokban a 90-es évek vége felé
kezdett kialakulni, a nyugat-európai országokéhoz hasonló formában. Napjainkban az agrárés vidékpolitikában egyre inkább előtérbe kerül ennek hangsúlyozása, mégis a magyar
mezőgazdaságban a diverzifikáció mértéke igen szerény és elterjedését számtalan tényező
hátráltatja. A magyarországi helyzetet az alábbiakban lehet összefoglalni (Hamza, 2008):
-

-

A gazdaságok 5%-a folytat valamilyen mezőgazdasági alaptevékenységen kívüli
tevékenységet. Ezek földterület részesedése 24%.
A tevékenységdiverzifikáció a gazdasági szervezetek körében magasabb 32,3%,
míg az egyéni gazdaságokban csak 4,8%. Az egyéni gazdaságok körében is a
nagyobb gazdaságokban (12% földrészesedés)
A gazdasági szervezetekben a legnépszerűbb a gépi szolgáltatás, szállítás,
fuvarozás, az egyéni gazdaságok közül legtöbben élelmiszer-feldolgozási
tevékenységet végeznek. Falusi turizmussal, vendéglátással, kézművességgel
foglalkozó gazdaságok aránya elhanyagolható.

Az EU általános tapasztalatai (Hamza, 2008):
- A régi EU-s tagállamokban átlagosan közel kétszer akkora (9,3%) a diverzifikáció
mértéke az egyéni gazdaságok között, mint a később csatlakozott 10 tagország
átlagában (5%).
- A diverzifikáció mértéke a gazdaságok méretével egyenes arányban nő.
- Az összes egyéni gazdasághoz viszonyítva a diverzifikált egyéni gazdaságok
vezetőinek korösszetétele minden tagországban kedvezőbb.
- A diverzifikált tevékenységek közül a legtöbben termékfeldolgozást végeznek
(56,6%).
- A vendéglátásnak, szállásadásnak a nyugat-európai országokban nagy
hagyománya van. Az EU-15-ben 18,2%, az EU-10-ben csak 6,6% nyújt turisztikai
szolgáltatást. Az Egyesült Királyságban ez az arány azonban 46,9%, Ausztriában
pedig 35,1%.
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Tevékenységdiverzifikáció a vidékfejlesztési támogatási rendszerben is megjelent. A
vidékfejlesztésben alapelv az integrált, multifunkcionális jelleg, a helyi erőforrásokra
alapozott fejlesztés, így a tevékenységbővítés, alternatív gazdálkodási formák létrehozásának
ösztönzése, támogatása. Ez a szemlélet a támogatási rendszerekben is megjelent 2000 óta.
Három pályázati programot különböztethetünk meg (Hamza, 2008):
1. 2000-2002
között
a
Vidékfejlesztési
Célelőirányzat
(VFC):
a
tevékenységdiverzifikációs jogcímen támogatott pályázatok legnagyobb hányadát a
falusi- és agroturizmus fejlesztésének támogatására nyújtották be. (2001-ben több mint
felét, 2002-ben 35%-át). Átlagos támogatási összeg 2,5-4,5 millió forint.
2. 2004-től a SAPARD: 58 pályázat nyert, ebből 37 a falusi turizmus fejlesztését
szolgálta, 12 a helyi termékek kifejlesztését. Átlagos támogatási összeg 8 millió.
3. 2004-től az AVOP: turizmusfejlesztésre jutott itt is a legtöbb támogatás: 61% turizmus,
25% agrártevékenység diverzifikációja, 10% termékmarketing, 4,5% kézműipar
fejlesztése, áltagos támogatási összeg 8,8 millió forint.
Mindhárom programban a legnépszerűbb új tevékenység a falusi vendéglátáshoz, turizmushoz
kapcsolódó tevékenységek voltak és ezekre a tevékenységekre jutott a legtöbb támogatott
pályázati arány is. Ezt követte a mezőgazdasági alaptevékenység bővítését célzó fejlesztések,
majd a kézműipari tevékenységek. Sajnos a támogatások meglehetősen szerények voltak, és
csak 1083 gazdaságban tudtak valamilyen új tevékenységet indítani.
A tevékenységdiverzifikáció a helyben foglalkoztatás egyik járható útja lehet, hozzájárulhat
az elvándorlás visszaszorításához, valamint a vidéki életkörülmények javításához. Fontos
szerepe lehet a mezőgazdasági bevételek ingadozásainak ellensúlyozásában és a szezonális
jelleggel rendelkezésre álló munkaerő hasznosításában. Különféle együttműködések a
piacképes helyi termékek más területeken történő értékesítésében és a gazdaságok helyi
termékekkel való ellátásában is nagy szerepet játszhatnak. A tevékenységbővítés azonban a
kutatások szerint az országban a nagyobb, tőkeerősebb gazdaságokban jellemző inkább, mint
a kis- és törpegazdaságokban, azon kívül a diverzifikált gazdaságok vezetői magasabb
képzettséggel rendelkező fiatalabb korosztályokból kerülnek ki. Emiatt valószínűsíthető, hogy
túlzottak azok a várakozások, miszerint a diverzifikáció nagymértékben csökkentheti a
hátrányos helyzetű vidéki térségekben az önellátási céllal termelő, megélhetési gondokkal
küzdő gazdálkodók és családtagjaik megélhetési és foglalkoztatási gondjait.
2013-ig legalább 10 ezer gazdálkodó tevékenységbővítésének támogatására lesz lehetőség,
ami a regisztrált gazdálkodók 5%-t jelenti. Várható tehát, hogy bővül a gazdaságukat
diverzifikáló gazdálkodók köre, azonban arra nem lehet számítani, hogy ez makrogazdasági
szinten is mérhető eredményt hoz (Hamza, 2008). Egy-egy család jövedelem-kiegészítéséhez,
helyben maradásához természetesen, akár nagyobb mértékben is hozzájárulhat. A támogatás
fontossága ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg, mégis a tőke hiányán kívül számos egyéb
tényező is hátráltatja az új tevékenységek beindítását: ilyen a szakértelem, a hozzáértés, a
piaci keresletről szóló információ hiány, a marketingeszközök használatának és a piaci
fellépések hatékonyságának elégtelensége. Problémát jelent az agrártermelők lassú,
ellentmondásos alkalmazkodása, ragaszkodása a megszokott gyakorlathoz, termelési
struktúrákhoz, a hagyományos mezőgazdasági tevékenységekhez, valamint az új tevékenység
végzéséhez szükséges szakértelem, hozzáértés hiánya. Emellett sok helyen hiányzik a
támogatói településvezetői hozzáállás is. A támogatások mellett tehát szükségesek lennének
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más intézkedések is, úgymint a szaktanácsadás, képzés, tájékoztatás,
együttműködések kialakítása, integrációk ösztönzése (Hamza, 2008).

termelői

2007-2013 között a LEADER-program nagy eséllyel tovább növelheti népszerűségét. Az EU
vidékfejlesztési politikába történő beépülése, a megnövekedett forráskeret, az egyszerűsített
eljárási rend, az átlátható finanszírozási rendszer további garanciát jelenthet erre.
A jelenleg Magyarországon kialakulóban lévő TDM rendszer legnagyobb gyengéje sajnos
éppen a lényegét jelentő önkéntességben, az alulról való építkezésben, valamint a
finanszírozási bizonytalanságokban jelölhető meg (Heller Farkas Főiskola, 2008). Ezzel a
megfogalmazással nem lehet egyetérteni. Ez azt sugallja, hogy az önkéntesség, az alulról való
építkezés jelenti a TDM gyenge pontját, holott nem erről van szó, ellenkezőleg, a TDM-nek
éppen ez jelentené az erősségét, amit az EU-s startégiák és a nemzetközi tapasztalatok
egyaránt bizonyítanak. Az persze egy más kérdés, hogy Magyarországon miért nem tud ez a
szemlélet teret nyerni. Fő feladatként jelölhető tehát meg, az érintettek közötti
együttműködést egyenrangú partneri alapon kikényszerítő, támogató, közösséget fejlesztő
társadalmi környezet kialakítása.
A falusi turizmus egyre népszerűbb tevékenység. Az elmúlt évek támogatási programjainak
tapasztalatai is ezt támasztják alá. A tevékenységdiverzifikációt ösztönző támogatási
intézkedések keretében a pályázatok legnagyobb hányadát a falusi vendéglátás fejlesztésére
nyújtották be. Ez a megélhetés egyik lehetséges módja a vidéki térségekben, amely
általánosan azonban nem oldja meg az ország egész területén a foglalkoztatási problémákat,
de akik foglalkoznak vele, azok megélhetéséhez jelentősen hozzájárulhat. A támogatást
igénybevevők összetételéből látszik, hogy nem igazán a mezőgazdasági termelők jövedelemkiegészítésének, tevékenységbővítésének népszerű módja (Hamza, 2008). A gazdaságok 3%a foglalkozik csupán ezzel, inkább a más ágazatban dolgozó, a nyugdíjas és a munkanélküli
népesség körében elterjedt vállalkozási forma. A gazdálkodás felhagyásának egyik járható
útja is lehet. A nyugat-európai országok – Anglia, Írország, Franciaország, Olaszország,
Ausztria – tapasztalatai alapján a gazdaságban történő vendéglátás szabadidős
szolgáltatásokkal, mint a vadászat, horgászat és lovaglás, a gazdaságban termelt és
feldolgozott termékek vendégek számára történő közvetlen értékesítésével kiegészítve, a
tevékenységdiverzifikáció rendkívül népszerű formája. Sok országban központi programokkal
ösztönzik ezeket a tevékenységet, pl. Ausztriában, Franciaországban, Írországban.
Magyarországon azonban átfogó turizmuspolitika, összehangolt vidékfejlesztési- és
turizmusfejlesztési programok nélkül az ehhez szükséges keretek nem állnak rendelkezésre. A
működő támogatási rendszerek szigetekként létező vállalkozásokat, összefogásokat
eredményeznek csupán, viszont az őket összekötő anyag, az „amalgám” hiányzik belőlük,
mely az általuk elért eredmények értékét a többszörösére lenne képes növelni.
Természetesen nem állatható, hogy a megfogalmazott célok, az elképzelt struktúrák minden
területen megvalósultak, mivel a kívánt működési mechanizmusok nem alakultak ki minden
területen, ezért a hatáskörökben, a döntési kompetenciák szervezeti struktúrájában jelentős
átfedések, párhuzamosságok stb. voltak. (Lásd: 1.3. alfejezetet). Az eltelt időszak, sok
vonatkozásban tanulási időszaknak is felfogható. Az elért érdemjegy olyan amilyen. A
szerzett tapasztalatok – legyenek azok akár negatívak, vagy pozitívak – arra mindenképpen
jók voltak, hogy adott területeken ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, hogy sok
vonatkozásban szemléletváltásra volt illetve van szükség.
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2.2. A turizmus komplex hatásai, érvényesülésük feltételrendszere
A turizmus komplex hatásainak ismerete is szükséges ahhoz, hogy a turizmus helyét, szerepét
reálisan értékeljük, de ezen túlmenően nem nélkülözhetők a turisztikai projektek, programok
tervezésénél sem. A továbbiakban röviden érintjük e hatásokat, de a gazdaságfejlesztési
aspektusra fókuszálunk. A hatások közül az alábbiakat emeljük ki.
A gazdaságszerkezeti problémákkal küzdő országok – így beleértve hazánkat is, - a turizmus
közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztő hatásaival, az érintett térségek számára előnyös
fejlődési lehetőséget kínál. Az adott turisztikai desztinációba érkező többletbevételek
közvetlen növekedésén túl, élénkül a turisták ellátásához szükséges termékek, szolgáltatások
előállításával foglalkozó vállalkozások gazdasági aktivitása is. A turizmus fejlődésével járó
fogyasztás növekedése erősíti a belső piacot, ezáltal a helyi vállalkozásokra
növekedésgerjesztő hatású. A látogatók fogyasztásának demonstrációs hatása a fogyasztás
mennyiségi változásán túl, annak szerkezetét is megváltoztatja. A turisták az általuk
megismert, megkedvelt termékeket szívesen keresik későbbiekben is, tehát a speciálisan
magyar termékek exportjára további kedvező hatást gyakorolhat.
A befektetői döntésekre szintén jelentős, és kedvező hatást gyakorolnak a turizmus értékei,
szolgáltatásai. Az adott térség, város természeti szépségei, történelmi és kulturális értékei
nagymértékben meghatározzák a befektetők telephely választási döntéseit, olyan tekintetben
is, hogy a befektető szívesen jön-e a térségbe vállalkozni.
A turizmus fejlődése igen pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatottságra. A foglalkoztatási
hatás egyrészt a szállodák, éttermek, utazási irodák, közlekedés stb. esetében, azaz
közvetlenül a szektorban jelentkezik, másrészt a kapcsolódó kiszolgáló területeken is.
Általában igaz, hogy nem kínál állandó munkalehetőségeket, a szezonális foglalkoztatási
hányad jelentős. A szakképzettségi igény igen összetett, változatos, a szolgáltatások
komplexitásából
következően.
A
szektorális
sajátosságok
következtében
a
munkahelyteremtés költségei Piskóti et. al. (2002) szerint 20-25%-kal alacsonyabbak, mint
az átlagos ipari munkahelyteremtésben, és közel azonos a mezőgazdaságéval.
Az adott térségben a turizmusból származó magasabb jövedelmek keletkezése és elköltése
multiplikatív hatású a teljes vertikum teljesítménye tekintetében. Egyes kutatók véleménye
szerint a termelés vonatkozásában 2,5-szeres, a foglalkoztatás tekintetében 2-szeresre
becsülhető.
A turizmus negatív gazdasági hatásai lehetnek; a szezonális foglalkoztatottság, az inflációra
gyakorolt hatás, a migráció, az árfelhajtás, függőség kialakulása, a hagyományos
tevékenységek eltűnése, a feketegazdaság erősödése stb. .
A turizmus a helyi identitás erősítése, az értékek megóvása, fejlesztése, a foglalkoztatási
hatás mellett, érzelmi alapon is hozzájárul a térség népességmegtartó vonzerejének
növelésének növekedéséhez (egészséges lokálpatriotizmus).
A jövedelemszerző tevékenységek bővülése növeli a központi és a helyi adóbevételek
volumenét, és ezzel egy időben a foglalkoztatottság növelésével tehermentesíti a helyi
önkormányzatok szociális célú kiadásait.
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Részben pozitív ökológiai hatású, hiszen annak szinte valamennyi formája a természeti
értékek megóvására, fejlesztésére irányítja a figyelmet, ugyanakkor a környezet túlzott
terhelése negatív következményekkel is járhat. E hatások a természeti környezetre és az
épített környezetre egyaránt érvényesek.
Természeti környezet: „tartalmazza a fellelhető élettelen természeti erőforrásokat, az
élővilágot, illetve a tájképi formát”
Épített környezet: „magába foglalja mindazt, amit az ember mesterségesen telepített,
épített az adott területre” (Puczkó – Rátz, 2000)
A környezeti hatások térbeli kiterjedése és a hatás iránya többféle lehet. Beszélhetünk helyi,
illetve globális hatásokról. A hatás lehet visszafordítható vagy visszafordíthatatlan, közvetett
és közvetlen.
A turizmus fejlesztése hozzájárul az adott települések kulturális életének fejlődéséhez, hiszen
azok turisztikai kínálatának jelentős elemei az ilyen típusú vonzerők.
Politikai hatásai közül fontos kiemelni, hogy hozzájárul az emberek közvetlen
találkozásához, azok megismeréséhez, ezáltal megértéséhez más népek, nemzetek
vonatkozásában is.
A turizmusnak léteznek alapvetően pozitív, közeledési folyamatokat kibontakoztató
szociokulturális hatásai is, de előfordulhat ennek ellenkezője is.
A turizmus társadalmi-kulturális hatásának fogalma; „az érintettek (helyi lakosok, helyi
szervezetek, vállalkozások) életminőségében bekövetkezett változás” Boothroyd (1978. idézi
Lengyel 2004). A hatások értelmezhetők a hierarchia egyes színjein. A társadalmi-kulturális
hatásokat nagymértékben meghatározza a helyiek és az oda látogató turisták egymás
kultúráinak távolsága, a turizmus fejlettségi szintje. Inskeep (2000, idézi Lengyel, 2004)
szerint a helyi közösségeknek a tudatosan fejlesztett és menedzselt turizmusból a következő
előnyei származhatnak








Új munkahelyeket teremt azon rétegek (etnikai kisebbségek, nők) számára is,
akiknek eddig korlátozottak voltak a munkavállalási lehetőségeik, ezáltal a
fiatalok elvándorlása csökken.
Helyi turisztikai vállalkozások alapítását segítheti elő, ami tőkebeáramlást és a
vállalkozói kedv növekedését jelenti a térségben.
Ha a turisztikai vállalkozások a helyiek kezében vannak, akkor a nyereség
helyben visszaforgatható, ami a helyi közösség hasznára válik.
Helyi adóbevételek növekedése lehetővé teszi a közösségi szolgáltatások
bővítését. A turizmus piacot teremt más iparágak termékeinek és
szolgáltatásainak, valamint a helyi specialitások előállítóinak (pl.: kézműves
áruk) is.
Javulhat az általános környezetvédelmi állapot, mivel a helyiek felismerve,
hogy a turisták a tiszta helyeket részesítik előnyben, jobban odafigyelnek
környezetükre.
Örökség iránti büszkeség feléledése, annak nyomán, hogy a helyiek látják a
turisták érdeklődését és csodálatát a helyi értékek iránt.

Negatív hatásokkal is lehet számolni, amelyek a tervezés hibáiból, a menedzsment nem
megfelelő munkájából eredeztethető.
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:
 A zsúfoltság zajjal, levegőszennyezéssel járhat, és problémát okozhat a
szemétkezelésben is.
 A nem megfelelő szabályozás folytán a vonzerő maga is veszíthet értékéből
(pl.: rossz építészeti megoldások miatt).
 A védett területeken a látogatás szabályozatlansága a védett értékek romlást
eredményezi.
 A turista/helyiek arány kedvezőtlen változása zsúfoltságot eredményezhet,
és a helyiek ellenérzését válthatja ki.
 A helyi kultúra és a turisták otthoni kultúrája közötti je1entős eltérés esetén
a turisták életstílusának utánzása, illetve negatív jelenségek (drog, alkohol)
megjelenése helyi értékek visszaszorulásához vezethetnek.
 A turisták megváltoztatják a közösség szerkezetét, konfliktusok alakulhatnak
ki a szolgáltatók pl.: az üdülőtulajdonosok között.
A helyi lakosság és a turizmus kapcsolatának jellemzésére leggyakrabban Doxey irritációs
indexével jellemzik. Az irritációs index elmélete abból indul ki, hogy mint minden változás,
a turisták számának növekedése és jelenlétük feszültségforrást jelent a helyi lakosok számára
(Puczkó – Rátz, 1998).
A turizmus fentiekben tárgyalt hatásai egyértelműen bizonyítják, hogy kiemelt szerepet
játszhat egy adott település, régió fejlődésében, ezért kap fontos szerepet a komplex fejlesztési
programok kidolgozásában. A fejlesztési irányok, stratégiák meghatározása szempontjából
fontos kérdés az adott térség turisztikai versenyképességének alakulása (Lásd: 6. ábra).
A rendszerváltás után hazánkban a turizmus versenyképessége csökkent, vesztett
pozíciójából. A turisztikai piacon élesedő verseny tapasztalható az egyes országok, helyszínek
között. A harmadik évezred turisztikai piacáról elmondható, hogy valóban globálissá vált, a
földrajzi távolságok jelentősége csökken, újabb és újabb versenytársak jelennek meg. A WTO
12
szerint a nemzetközi turizmusban érvényesülő trendek szerint változnak az utazási
szokások, nő a tapasztalt turisták aránya, erősödik a piaci szegmentáció, aminek
következtében új turisztikai termékek jelennek meg, és egyre erősödik a termékekkel
kapcsolatos kulturális és természeti érzékenység. A bekövetkezett változások, a jelentkező új
tendenciák okai Ceballos-Laskuráin (1996) szerint az alábbiakban jelölhetők meg:









bevándorlási korlátozások enyhítése,
korai nyugdíjba menetel,
utazási lehetőségek jobb ismerete,
növekvő fizetett szabadság, rugalmas munkaidőrendszerek,
gazdasági és pénzügyi fejlődés,
politikai, jogi korlátozások csökkenése,
közlekedés fejlődése,
biztonság javulása.

A fentiekben tárgyalt kedvező hatások realizálásának elengedhetetlen feltétele
versenyképességünk biztosítása, a fenntarthatóság kritériumának érvényesítése mellett. Az
ENSZ Környezeti és Fejlesztési Bizottsága által készített Közös jövőnk című, 1987-es
12

World Tourism Organization Turisztikai Világszervezet, 2005-től UNWTO, az Egyesült Nemzetek
szervezetébe épült be.

62

jelentés a fenntartható fejlesztés politikáját így határozta meg: „úgy elégíti ki a jelen igényeit,
hogy nem teszi lehetetlenné a jövő generációk számára saját igényeik kielégítését.” Az 1992ben Rio de Janeiróban tartott ENSZ-konferencia a környezetről és fejlesztésről –népszerű
nevén Föld-csúcs továbbfejlesztette a fenntarthatóság szemléletét, amint azt az elfogadott
Agenda 21 kifejezte. Azóta számos ország kormánya tett fejlesztési politikájának alapjává a
fenntarthatóságot. A WTO alkalmazta a fenntarthatósági megközelítést a turizmusra, a
fenntartható fejlesztés alapelveit pedig minden turisztikai tervezési és fejlesztési
tanulmányban felhasználja. A WTO a fenntartható turizmust így definiálta:
„ A fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt kielégíti a jelenlegi turisták és fogadó területek
szükségleteit, másrészt védelmezi és növeli a jövő lehetőségeit. Az elképzelések szerint
lehetővé teszi az erőforrások olyan módon történő menedzselését, hogy miközben az
emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor megőrizheti az
alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet fenntartó
rendszereket, valamint a különböző népek és csoportok kulturális integritását is.”
E megfogalmazás keretei között a fenntartható turisztikai fejlesztés alapelvei a
következőképpen részletezhetők:
 A turizmus természeti, történeti, kulturális és egyéb erőforrásait úgy kell megőrizni a
jövőbeni folyamatos felhasználáshoz, hogy közben a jelen társadalomnak is hasznot
hozzanak. A fenntartható fejlesztési megközelítés a turizmusban különösen azért fontos,
mert ez a szektor nagymértékben függ az adott térség természeti környezetévek,
történelmi és kulturális örökségével kapcsolatos turisztika attrakcióktól és
tevékenységektől. Ha ezek az erőforrások háttérbe szorulnak vagy elpusztulnak, a
turizmus nem tud prosperálni. Ezen erőforráson némelyikének fenntartása éppen
turisztikai fejlesztés útján biztosítható. Egy adott terület kulturális örökségének
megmaradásában fontos szempont a kulturális hagyományok és az ott élő népesség
etnikai identitásának megőrzése. A turisztikai erőforrások megőrzése viszont segíthet
abban, hogy az adott terület lakói tisztában legyenek örökségükkel és segítsék annak
megőrzését.
 A turizmus fejlesztését úgy kell tervezni és menedzselni, hogy ne okozzon súlyos
környezeti vagy társadalmi-gazdasági problémákat a térségben. A környezetvédelmi
megközelítés és a teljesítőképességi elemzés fontos technikák a turizmusból fakadó
környezeti és társadalmi-gazdasági problémák megelőzésében. A környezetbarát
technológia sokat segíthet a turisztika fejlesztés ártalmas hatásainak csökkentésében.
 A turisztikai térség általános környezetvédelmi minőségét fenn kell tartani, ahol lehet,
ott pedig fejleszteni kell. A legtöbb turista olyan térségekbe szeret utazni, amelyek
látványosak, funkcionálisan tiszták és nem szennyezettek. A turizmus biztosíthatja az
ösztönzést és az eszközöket e területek környezetvédelmi minőségének fenntartásához,
ahol pedig lehet, annak fejlesztéséhez. A környezetvédelmi minőség magas szintje
ugyancsak fontos a helyi lakosok számára. A turizmus segíthet abban, hogy a helyiek
tisztában legyenek környezetük minőségével, támogassák fennmaradását és ahol
szükséges, fejlesztését.
 A turisták magas elégedettségi szintjét úgy kell fenntartani, hogy a turisztikai
desztinációk megtartsák értékesíthetőségüket és népszerűségüket. Ha a turisták nem
elégedettek a turisztikai területtel, akkor az nem tudja megtartani a piacait, és nem tud
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életképes úti célként fennmaradni. Például számos régebbi üdülőhely módszeres
revitalizációt igényel, hogy a jelenlegi fenntarthatósági és marketingcéloknak
megfeleljen.
 A turizmus haszna az egész társadalomban szétsugárzik. A turisztikai fejlesztést úgy
kell tervezni és menedzselni, hogy az adott ország társadalmi-gazdasági haszna a lehető
legszélesebben szétsugározzék. Ily módon a haszon maximalizálható, a helybeliek pedig
támogatni fogják a turizmust, mivel részesednek annak előnyeiből.
Másik fontos feltételként említettük a versenyképességet. Az előzőekben értelmeztük a
versenyképesség dimenzióit, tényezőit és mérőszámait, érintőlegesen foglalkoztunk a térbeli
területi egységként értelmezett desztináció versenyképességével is. Felmerülhet a kérdés,
hogy mindez miért nem elegendő ahhoz, hogy ebben az alfejezetben már nem szükséges ezzel
ismételten foglalkoznunk. Ennek oka abban jelölhető meg - ahogy ezt már említettük is -,
hogy többféle szinten, és többféle kapcsolati rendszerbe ágyazottan lehet csak a
versenyképességet értelmezni. Nem vizsgáltuk tehát, a turisztikai terméket előállító vállalatok
és a turisztikai termék versenyképességének kapcsolódó kérdéseit. Márpedig – ahogy ezt látni
fogjuk – a versenyképesség – adott erőforrás ellátottság mellett - a termék-előállítási szinten
határozódik meg, de nem ott fejeződik be, mivel a vállalatnak, funkcionális stratégiával –
finanszírozási és marketing stratégia – van ráhatása a versenyképességre. (A kapcsolódó
kérdéseket A turisztikai termékek tervezése c. tantárgy keretben tárgyaljuk részletesen.)
Az előzőekben tárgyalt ismeretanyag alapján a versenyképes és fenntartható turizmus
tényezőit és az egyes tényezők között fennálló kölcsönhatásokat a 9. ábra szemlélteti.
2.3. Az alkalmazható tervezési eljárások, módszerek
2.3.1. A tervezés általános kérdései, a turizmus tervezésének sajátosságai
Az idegenforgalomnak, (turizmus) mint már említettük a gazdasági, társadalmi, kulturálisideológiai vetületei bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással, de ebben a gazdasági
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szempontoknak meghatározó szerepe van, és a fogadó fél számára jelentős gazdasági
előnyöket biztosíthat. A turizmus, a benne rejlő lehetőségek kihasználásával a gazdaság
fejlődésének motorjává, az egyik legjelentősebb export- és munkahelyteremtő, a vidék
felzárkóztatását elősegítő ágazattá válhat. A kedvező lehetőségek realizálása, azonban csak
bizonyos feltételek megléte esetén következik, illetve következhet be. A szükséges feltételek
biztosítása, adott esetben létrehozása azonban csak különböző fejlesztésekkel valósítható
meg. A fejlesztések viszont jelentős erőforrást igényelnek, ezért nem engedhető meg, hogy
megvalósításuk esetleges, a véletlenen alapuló legyen. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
fejlesztéseknek jól megfogalmazott célokat kell szolgálniuk. A célok megfogalmazása viszont
szintén csak tudatosan történhet, amit a tervezés biztosít. A tervezés – általános értelemben
véve – nem egyéb, mint valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása,
valamint az annak elérését lehetővé tevő cselekvési programok és a szükséges erőforrások
meghatározása. A definícióból következik, hogy a tervezés célja a jövő tudatos formálása, a
felkészülni a jövőben várható hatásokkal szemben. A definícióból még az is kiolvasható, hogy
a kitűzött célok, az azok eléréséhez vezető utak, a környezet milyensége, a rendelkezésre álló
erőforrások differenciáltsága stb. számos alternatívát kínál(hat) számunkra. Az alternatívák
sokféleségéből viszont következik, hogy a tervezés során mindig a több lehetőség közötti
választás problémájával állunk szemben, tehát dönteni, választani kell az alternatívák közül.
A tervezés tehát – ebből az aspektusból – döntést is jelent. Olyan döntést, amely – a
kapcsolódó sajátos jegyek miatt – a döntések más típusaitól jól megkülönböztethető, ugyanis
a kitűzött cél a kapcsolódó cselekvési program hiányában nem lesz elérhető, vagy a
különböző valószínűséggel várható események befolyásoló hatása miatt a cél maradéktalanul
nem lesz megvalósítható.
A tervezés lényeges, és általános sajátosságai az alábbiakban foglalhatók össze:

A tervezés mindig több lehetőség közüli választást jelent.

A tervezés megelőzi a cselekvést, tehát a kockázatot nem küszöböli ugyan ki, de
számol vele.

A tervezés rendszert alkot, melyen különböző célú, időtávú és funkciójú tervek
összességét értjük.

A tervezés – mint folyamat – végterméke a terv.

A terv végső soron a kitűzött cél elérésének konkrét cselekvési programja.

A terv a visszacsatolás (terv/tény összehasonlítás) viszonyítási alapja.
Összefoglalva a tervezés lényegét, megállapíthatjuk, hogy a tervezés olyan komplex
tevékenység, amely vizsgálat tárgyává teszi, komplexen elemzi a fennálló helyzetet, célokat
jelöl ki, meghatározza az elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges
erőforrásokat, feltételeket és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a
kitűzött cél elérésének valószínűségét.
A definícióban benne rejlik a tervezés valamennyi fontos sajátossága, és azok az ismérvek is,
amelyek alapján a tervek csoportosítható. A csoportosítás – emlékezzünk rá - több ismérv
alapján történhet, melyek az alábbiakban összegezhetők:





a tervezés jellege (fokozatai),
a tervezés időhorizontja,
a tervezés tárgya,
a tervezés célja.

A tervezés jellege (fokozatai) szerint beszélhetünk:
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a) stratégiai tervezésről,
b) taktikai tervezésről.
c) operatív tervezésről és
a) A stratégiai tervezés a tervezés adott szintjének egész rendszerét érintő változásokat
tartalmazza, általában hosszútávra szóló célokat fogalmaz meg, vezérfonalként szolgál az
egyes alrendszerek és érintettjeinek számára is.
c) A taktikai tervezés egyes részrendszerek céljainak meghatározását és a szükséges
erőforrások kapcsolódó tervezését jelenti. Tehát a taktikai terv, konkrétan meghatározza a cél
eléréshez szükséges erőforrásokat, a megvalósítandó intézkedéseket, pl. a minőségbiztosítási
rendszer bevezetésének tervezése, egy adott beruházás megvalósításával kapcsolatos tervezés,
stb.
b) Az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös felhasználásának rövidtávra
szóló tervezését jelenti az erőforrások optimális felhasználása mellett. Az operatív tervezés
egy évet, vagy rövidebb időtávot fog át, pl. egy adott vállalat éves terve, a főszezon
munkaerő-szükségletének terve, pénzforgalmi terv stb.
A tervezés időhorizontja alapján beszélhetünk:




hosszú távú (5 év, vagy annál hosszabb időszakra vonatkozó) tervezésről,
középtávú (jellemzően 2–4 évre vonatkozó) tervezésről és
rövid távú (általában 1 év vagy rövidebb időszak) tervezésről.

Az időtáv hossza sok esetben nem elhatározás kérdése, mert azt számos tényező befolyásolja,
pl. a tervezés célja, a tervezés jellege, a vállalkozási tevékenység jellege, a termék előállítási
folyamat milyensége stb. Minden egyes időtávnak megvan tehát a szerepe, funkciója,
összhangban a terv céljával. A stratégiai tervezés hosszú távra szól. A középtávra szóló
tervezés lehet, pl. egy üzleti terv kidolgozása is, ha egy projekt realizálását kívánjuk
megvalósítani, amely jelentős erőforrás-bővítést és ez által a termelési szerkezetben is jelentős
változást eredményez. Rövidtávra szóló tervezési feladatot jelent pl. egy vállalat éves
termelési tervének elkészítése. Éven belüli tervezési feladatként értékelhető egy
kampányidőszakra vonatkozó terv, amikor az adott 1-2 hetes időtávban megoldandó
feladatokat rögzítjük.
Talán nem haszontalan - a tervezés jellegét, időhorizontját tekintve -, ha az alábbi példán
keresztül is értelmezzük az elmondottakat. Biztos vagyok benne, hogy a T. Olvasó számára is
legalább két alkalommal feltették a kérdést; Mi leszel, ha nagy leszel? Az első kérdés akkor
hangzott el, amikor minden gyermek tűzoltó, rendőr, vagy katona akar lenni. A második
kérdés feltétele arra az időszakra esett, amikor – komolyra fordítva a szót, illetve a kérdést - a
gondviselőket is, de magunkat is egyre jobban kezdett érdekelni, hogy merre tovább? Tehát
definiálnunk kellett a célt. Ez a megfogalmazott cél, ha akkor nem is tudatosult bennünk,
stratégiai cél volt. Célul tűztem ki, hogy családot szeretnék, minimum kettőt, egy fiú és egy
leánygyermeket, családi házat, és átlagon felüli életszínvonalat. Tehát – a várható feltételeket
alapul véve – felsőfokú okleveles közgazdász végzettség megszerzésében jelöltem meg a
célok elérését. A végzettség megszerzése egyértelműen determinálja, kijelöli számomra a
mozgásteret, és erőforrásaim figyelembe vételével a cselekvési programot. A stratégiám tehát
megszületett. A stratégia cél megvalósítása – az adott mozgástéren belül – lehetőséget ad a
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taktikázásra is. A mozgásteret azon intézmények jelölik ki, ahol a kívánt szakképzettséget
megszerezhetem. Taktikázhatok, ami ebben az esetben az intézmények közötti választást
jelenti. Hogy melyiket választom, ahhoz meg kell fogalmaznom a taktikai célokat,
természetesen szintén figyelembe véve erőforrásaimat és a környezeti tényezőket. Taktikai
célom, hogy közel legyen az intézmény, adott legyen a bejárás lehetősége, hogy ösztöndíjat
kapjak stb. Fontos szempont lehet a választásnál a jelentkezők száma és a felvételi ponthatár
stb. is. Mivel a maximális pontszámot viszem, a legnépszerűbb, patinás intézményt
választom. Ennek a taktikának az ellenkezője is elképzelhető, tehát azt az intézményt
választom, amelyikbe biztos, hogy bekerülök, a lényeg, hogy felvegyenek, stb. Ez utóbbi is
lehet megoldás, de ne feledjük, hogy a stratégia célomnak alárendelten kell cselekednem
ahhoz, hogy megvalósításának kockázatát a minimálisra csökkentsem. Az utolsó szintet, az
operatív terv jelenti, ez tartalmazza a rövid- távra – jelen esetben – az egy tanévre szóló
konkrét cselekvési programomat. Ezt a programot a szak tanterve jeleníti meg, és az órarend
konkretizálja számomra. Eldönthetem, hogy a stratégiai célnak alárendelten cselekszem-e,
azaz bejárok órára, folyamatosan tanulok, jeles érdemjegyet kell elérnem, hogy ösztöndíjat
kapjak stb. vagy ennek az ellenkezője sem kizárt, esetleg a köztes megoldást választom.
Számos kombináció létezhet, de ha cselekvési programom nincs összhangban a stratégiai
célommal, akkor a cél elérésnek kockázat növekszik. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy
a hozott példa valamennyi fázisában benne van a környezethez való alkalmazkodás kényszere
és az arra való reagálás. Cselekvési program mikéntje is.
A tervezés tárgya szerinti csoportosítás a jelentkező tervezési feladat gyakorisága alapján
különbözteti meg a tervezést, úgy, mint:
a) funkcionális tervezés,
b) projekttervezés.
a) A funkcionális tervezés a gazdálkodásnak csak egy részterületét öleli fel, évről-évre
ismétlődő feladatként jelentkezik, pl. az erőforrások (munkaerő, gépszükséglet stb.) tervezése.
b) A projekttervezés – ahogy az elnevezés is utal rá – egy meghatározott időtartamra
vonatkozóan egyedi, nem ismétlődő tervezést jelent, pl. egy új termék/szolgáltatás
kifejlesztéshez szükséges beruházási terv, egy építkezés terve stb. A projekttervezés a
turizmus tervezésében kiemelt szereppel bír, ezért ezzel a tervezéssel a későbbiekben
részletesen foglalkozunk.
Az előzőekben tárgyalt általános tervezési ismeretek birtokában lehetőségünk van arra, hogy a
tervezést, a tervezés egyes szintjei közötti kapcsolatokat stb. az egyes szinteken értelmezzük
és hozzárendeljük a turizmus kapcsolódó terveit is (10. ábra). Az egyes szintek és tervrészek
között kölcsönhatások vannak, az alá és fölérendeltségi viszonyok érvényesülnek. A 10.
ábrán nyomon követhetjük, hogy az egyes szintekhez rendelt „tervek”megnevezése eltérő.
Ennek részletes magyarázatát a későbbiekben adjuk meg.
A Kormány a stratégiáról szóló 1100/2005 (X.7.) kormányhatározatban fogadta el a 20052013 időszakra megfogalmazott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát (NTS), amely
értelmében - szükség esetén - ki kell dolgozni a turizmusról szóló törvénykoncepciót is.
Jelenleg nincs külön turizmusról szóló törvény, amelynek szükségességéről a turisztikai
szakma véleménye egységes. A törvény hiányából adódóan hiányzik a turizmus jelentőségét
megfogalmazó, alapdefiníciókat lefektető, a turizmus működésének struktúráját megállapító
szabályozás. A törvényjavaslat célja elsődlegesen az, hogy meghatározza a turizmussal
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kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat, meghatározza a turisztikai tevékenységek
gyakorlásának általános feltételeit, a turizmusban érdekelt állami és egyéb szervezetek
együttműködésének kereteit, elősegítse a turizmus céltudatos fejlesztéséhez szükséges
feltételeket.
Nem vitatható, hogy az NTS ismerete alapvető fontosságú a turizmus fejlesztésén dolgozó
szakember számára, de terjedelmi okok miatt sem vállalkozhatunk annak bemutatására. A
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia térségi szintre történő lebontását indokolja, hogy
térségenként jelentős regionális különbségek jelentkeznek a turizmus feltételrendszerében.
A térségi szinten csak az NTS figyelembe vételével lehetséges reális távlati célokat kitűzni,
és megvalósítani, mivel a megvalósítás feltételrendszerének legfontosabb elemei (pl.: jogi
szabályozás, hálózati infrastruktúra, stb.) térségi szinten nem befolyásolhatóak. A térségi
szinteken egyre szűkül az önálló elképzelések lehetősége, ahogy a régiótól a megyén át a
kistérségen keresztül a településig haladunk, ahol a különböző projektek, a termékek és
turisztikai programok -, mint a különböző célok megvalósításának eszközei – kidolgozásra
és megvalósításra kerülnek.
A turizmus tervezéséhez kötődően néhány alapelvre, illetve annak érvényesítésére fel kell
hívni a figyelmet. Ez az alapelv a turizmus tervezésének integrált szemléletű
megközelítését jelenti. E szemlélet alkalmazásának szükségessége a turizmus, illetve a
turisztikai termék sajátosságaival is indokolható. Egyrészt a turizmus fejlesztését bele kell
illeszteni a természeti, társadalmi környezetébe, másrészt a turizmuson belül össze kell
hangolni annak valamennyi elemét. Ahogy láttuk, a turizmus, jellemző hatásain keresztül
fontos területfejlesztési tényező is. Az integrált tervezés megvalósítására egyrészt térségi
szinten a területfejlesztés keretében nyílik lehetőség. A területfejlesztés a térség
lehetőségeit figyelembe véve határozza meg az optimális fejlesztési irányokat, azok súlyát,
prioritását, sorrendiségét, időbeliségét. Hozzá szorosan kapcsolódik fejlesztési
szempontból a területrendezés, mely a régió térszerkezetét, az infrastruktúra fejlesztési
irányait szabályozza. Nem lehet életképes az a turizmusfejlesztési koncepció, amely a
kölcsönhatásokat nem kezeli, illetve nem veszi figyelembe. A fejlesztést tehát a turizmus
szempontjából fontos egyéb területek fejlesztési koncepciójába ágyazottan kell
megvalósítani, a fenntarthatóság követelményének szem előtt tartásával. Ez azt is jelenti,
hogy a marketingszemléletű, és egyben környezetbarát turizmust kell megteremteni,
ugyanis az ép környezet hiánya a kereslet elmaradását eredményezi.
A turizmus fejlesztése – a fentieken túlmenően - feltételezi a tervek megvalósítását
szolgáló korszerű intézményrendszert, a megfelelő jogi és közgazdasági szabályozást, a
magánberuházásokat orientáló ösztönző rendszert, fejlett infrastruktúrát, szakképzett
munkaerőt, hatékony vállalati és közösségi marketingmunkát, a lakósság és az
intézmények korrekt és barátságos viselkedését a turistákkal, a közbiztonságot, és a jó
egészségügyi körülményeket. E feltételek jelentős részének teljesüléséhez elengedhetetlen
az állam tevőleges részvétele. A magánvállalkozásoktól a nyereséget hozó turisztikai
létesítmények létrehozása, és szakszerű üzemeltetése várható el, a versenyképességük
elérésének fontos eszköze a magán és közszféra partnersége, jó együttműködése.
A turizmus fejlesztése, az adott térség turisztikai kínálatának alakítása nem nélkülözheti
az adott régióra vonatkozó turisztikai koncepció, program elkészítését sem. A komplex
fejlesztés során figyelembe kell venni a turizmus szerteágazó gazdasági-társadalmi
hatásait. A prioritások meghatározásában ennek elsőrendű szerepe van. A turisztikai
koncepciónak illeszkednie kell az adott térség stratégiai fejlesztési programjához. A
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koncepció kialakítását megelőző elemző munka széles gazdasági-társadalmi környezetében
értékeli a turisztikai ágazatot, bemutatva a régió fejlődésével releváns tényeket,
tendenciákat.
Vállalati szinten a paci változásokra való gyors alkalmazkodás áll a stratégiai gondolkodás
középpontjában, a vállalatnak is rendelkeznie kell - az operatív feladatok ellátása mellett, a tartós jövedelmezőség, fennmaradás érdekében hosszú távú célkitűzésekkel. A vállalati
stratégiák kiindulópontja minden esetben a turisztikai vállalkozás küldetése, missziója,
annak meghatározása, hogy milyen igényeket kíván kielégíteni, majd ebből vezeti le annak
módjait, valamint tevékenységének tartós jellemzőit. A stratégiai lehetőségek
kimunkálásánál nem elég azt megvizsgálni, hogy mit tudunk végrehajtani, hanem azt is,
hogy mit tudunk másoknál jobban a jövőben végrehajtani versenyképességünk megóvása
vagy adott esetben javítása érdekében.
A három szint a stratégiai tervezés rendszerében kiegészíti egymást, összhangjukat a
szinergens hatás elérése érdekében mindig figyelembe kell venni.
2.3.2. A kapcsolódó tervezési szemléletek és főbb sajátosságaik
Ismert, hogy az anyagi javak és szolgáltatások előállításának színtere a vállalat, itt történik
azok előállítása – az erőforrások felhasználásával - a társadalom számára. Mivel az
erőforrások, illetve azok bizonyos hányada korlátos, vagy nem megújuló erőforrás, ezért
felhasználásuk gazdasági hatékonysága az egyik olyan terület, amelyen keresztül –
hosszabb távon – összekapcsolódik a vállalat és tulajdonosainak, valamint a társadalmat
képviselő államnak az érdekeltsége. A történelmi, gazdasági fejlődés eredményeként az
állam szerepe is átértékelődött, a gazdálkodási feltételek alapvető változáson mentek és
mennek keresztül. Mindezekből következik, hogy a mindenkori társadalmi, gazdasági
körülményektől, a tervezéshez kapcsolódó elméleti ismereteket megalapozó tudományos
eredményektől stb. is függően változtak a tervezés céljáról, funkciójáról, kidolgozásának
módjáról stb. vallott nézetek is. A kapcsolódó változások, tényezők kölcsönhatásának
eredőjeként változtak a tervezési szemléletek (tervezési filozófiák) is. A tervezési
szemléletek fogalmán a tervezés céljáról, szerepéről, kidolgozásának módszereiről és
elméleti megalapozottságáról vallott nézetek összességét értjük.
Nem célunk, hogy az egyes tervezési filozófiákat részletesen elemezzük, csak azokat
érintjük, amelyek a turizmus tervezésénél is fontos szerepet kapnak, nevezetesen az
adaptív tervezési szemlélet, és az ennek érvényesítését lehetővé tevő stratégiai tervezés
lényeges sajátosságaira térünk ki. A módszerek, eljárások közül a programtervezést, illetve
a projekt és program életciklus modellt tárgyaljuk. Ez utóbbi kiemelt tárgyalását
indokolja, hogy mint szabványos módszertan – az egyéb kapcsolódó tényezőkkel együtt –
alapját képezi a közösségi támogatási források hatékony elosztásának és felhasználásának.
Az adaptív tervezési szemlélet a rendszerszemlélet érvényesítésének fontosságát
hangsúlyozza a tervezés folyamatában. Ez a szemlélet a vállalat és környezetének egységes
rendszerként való felfogását és kezelését jelenti. Az adaptáció az érintett - személy,
szervezet - alkalmazkodását, reagálását jelenti az olyan zavaró külső és belső
változásokra, amelyek működésének hatékonyságát befolyásolják, illetve befolyásolhatják.
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Passzív adaptációról akkor beszélünk, ha az érintett működése úgy változik meg, hogy a
megváltozott körülmények között is biztosított annak hatékony működése, tehát képes
alkalmazkodni a körülményekhez. Az aktív adaptáció esete az érintettnek azt a reakcióját,
cselekvését jelenti, amelynek eredményeként, illetve hatásaként a környezet is
megváltozik. E szemlélet esetében a tervezés tehát úgy értelmezhető illetve értelmezendő,
mint a rendszer megváltozásának hordozója. Ha ezt elfogadjuk, ebből egyértelműen
következik, hogy tervezés (terv) nélkül a rendszer nem képes megváltozni, azaz nem tud
alkalmazkodni környezetéhez sem.
Az adaptív tervezési szemlélet tehát ráirányítja a figyelmet a tervezés új sajátosságára,
nevezetesen arra, hogy a terv magában kell, hogy hordozza az adott rendszer
alkalmazkodásának, megújuló képességének alternatíváját. Az adott rendszer
alkalmazkodó képessége több kapcsolódó tényező kölcsönhatásának együttes eredőjeként
is definiálható. Ezek a tényezők, illetve azok kölcsönhatásai jelölik ki azt a mozgásteret,
cselekvési alternatívát, ami adott esetben az eredményes alkalmazkodást jelenti. Erre a
képességre viszont a piacgazdasági feltételek keretei, az egyre inkább élesedő verseny, a
globalizáció stb. miatt még inkább szükség van. A megváltozott gazdálkodási feltételek
tehát egyre inkább kikényszerítik az adaptív szemlélet elfogadását, illetve érvényesítését,
amely végső soron a stratégiai menedzsment ismeretanyagának elsajátítását követeli meg.
2.3.3. A stratégiai menedzsment és eszközrendszere
A stratégiai szemlélet és annak eszközrendszere, más megfogalmazásban a stratégiai
menedzsment érvényesítése a tervezés folyamatában szintén fontos szerepet kap./ Nem
állítható, hogy szerepének megítélése egyértelműen pozitív lenne, úgymond „tökéletesnek”
ez sem nevezhető/.
A stratégia görög eredetű szó és kezdetben csak a katonai területeken használták. A
hadtudományok legfontosabb részének, a harcművészetnek volt az alkotó eleme. A
stratégia „a háború céljainak megfelelően meghatározza a háborúban alkalmazott erőket és
eszközöket, a harc célját, a cél elérésének módjait, összehangolja a különböző
fegyvernemek tevékenységét.” (Új Magyar Lexikon, 1962. 121. oldal). A szó
jelentéstartalma alapján nem lehet meglepő számunkra, hogy a piacgazdasági
körülmények, a gazdálkodás feltételeinek alakulása, a szűkebb és tágabb vállalati
környezeti tényezők változékonysága stb. miatt, a stratégia szó használatára a gazdasági
élet területén is sor került, és napjainkban a stratégiai gondolkodás a vállalati magatartás
egyik meghatározó elemévé vált.
A stratégia mai értelemben vett értelmezése összhangban van a fentiekben ismertetett
terminológiával. Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a hosszú időszakra
érvényes célok, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak
egyféle értelmezése a stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi
megfogalmazás szerint értelmezzük: „ A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens
koncepció, amely hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a
jövő várható eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások hosszú távú
fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” ( Gyulai – Kresalek, 2002).
A fogalom tartalmának megértéséhez azonban ez a túl általános megfogalmazás nem
elégséges. Szükséges tehát a fogalom részletesebb értelmezésére is. „A stratégiai
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menedzsment a vállalati döntéshozatali rendszer, a struktúra és kultúra integrációját
jelenti.” A vállalati szervezeti struktúra alkotja azt a központi vázat, amire épül a tervezési,
vezetésirányítási, az ösztönző és érdekeltségi, valamint a kommunikációs és információs
rendszer. Mindezt át kell hatnia egy „légkörnek”, amely az egyéneket és csoportokat
mindenkor a szervezeti célok elérése érdekében motiválja, és az egyéni igényeket is
kielégíti, ez a szervezeti kultúra.” (Gyulai-Kresalek, 2002). A definíció alapján már
könnyebben értelmezhetők a stratégiai menedzsment elemei illetve eszközei, melyek
integrált felhasználásától és alkalmazásától remélhetjük annak a stratégiának az
eredményes megvalósítását, amely biztosítja a vállalat eredményes működését. A stratégiai
menedzsment eszközrendszerét szemléleti az 11. ábra Fontosnak tartjuk annak
hangsúlyozását, hogy a tárgyalt összefüggések nem csak vállalati szinten, hanem a
hierarchia egyes szintjein is - térségi, vállalati szint - értelmezhetők, illetve
értelmezendők.

Stratégiai menedzsment

Szervezeti struktúra

Adminisztratív rendszerek

-

Stratégiai tervezés
Irányítás,
Ösztönzés,
Érdekeltség,
Információ,
Kommunikáció

Szervezeti kultúra
-

egyének
csoportok
vállalat

11. ábra: A stratégiai menedzsment eszközrendszere
Forrás: Barakonyi (2000)
A szervezet /szervezeti struktúra/ kialakítása a stratégiai menedzsment egyik fontos
feltételeként is definiálható. Kialakítása, működtetése tehát a terv végrehajtása
szempontjából is alapvető tényezőnek számít. Ezt jól példázza a hazai turisztikai
intézményrendszer közelmúlt időszakának jellemzői. Ezért a stratégiai menedzsment a
szervezetet sem tekinti megváltoztathatatlannak. Tudatosan alakítja ki azt a szervezeti
formát, amely a megfogalmazott stratégia eredményes megvalósítása érdekében a legjobb.
Elsődleges szerepe a stratégiának van, ehhez kell hozzárendelni a szervezeti struktúrát.
Tudjuk, hogy a tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás és ellenőrzés a vezetés
/menedzsment/ funkcióit jelentik. Ugyanakkor látni kell, hogy e funkciók, mint
szabályozási folyamatok alrendszerekként is értelmezhetők. A szabályozási folyamatok
milyensége, strukturális jellemzői a működésében és fejlődésében rendkívül fontos
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szerepet töltenek be. Ezekhez, a szervezetnek is alkalmazkodnia kell. A szervezetre illetve
a szervezeti struktúra kialakítását több tényező befolyásolja. E tényezők közül az
alábbiakat emeljük ki:A vállalatot, mint szervezetet befolyásoló fontosabb tényezők az
alábbiak:
A piaci környezet változékonysága, komplexitása és korlátozó szerepe hat
leginkább a szervezetre. Ha a piaci környezet stabil, kiszámítható, a szervezet
kialakításával és működésével kapcsolatos követelmények könnyen kezelhetők, a
struktúrák jól szabályozhatók. A dinamikusan változó és kevésbé kiszámítható
piaci környezetben, amikor a bizonytalanság kezelése egyre fontosabbá válik,
előtérbe kerül a döntéshozatal decentralizálásának szükségessége, a szervezeti
egységek összehangolt működését garantáló szabályozók, mechanizmusok
alkalmazása.
A tudományos- technikai környezet szervezetre gyakorolt hatása – különösen
vállalati szinten - az 1960-as évektől, a tudományos-technikai forradalom
felgyorsulásával vált egyre inkább érezhetővé. A gyors tudományos-technikai
fejlődés végső soron a piaci környezetet is bizonytalanabbá teszi, ami
szükségszerűen előidézi azt, hogy a vállalat tudatosan készüljön fel a jövőre, a
vezetésben a hosszú távú előretekintés érvényesüljön. Ez a fejlődés elsősorban a
vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységére és annak szervezetére gyakorolt
erőteljes hatást. A változást kísérő kölcsönhatások eredőjeként megnőtt az igény az
innovativitást lehetővé tevő szervezeti formák és a beosztottak aktív részvételére is
számító vezetés iránt.
A szervezetközi kapcsolatrendszer fogalmán az adott szervezet és a környezetében
lévő politikai, kormányzati, pénzpiaci stb. szervezetekkel való viszony értendő. E a
kapcsolatrendszereknek a kezelése az érintettek számára egyre inkább
nélkülözhetetlenné vált, mivel az erőforrások elosztása, a termeléshez szükséges
inputok beszerzése, az outputok piaci realizálása stb. e kapcsolati rendszereken
keresztül valósul meg. (Lásd: kapcsolati tőke, intézményrendszer, stb.)
A kulturális környezet hatása a szervezetre egyértelműen kimutatható. A kultúra
végső soron a különböző közösségek együttélésének terméke. Az együttélés során
alakulnak ki a különböző viselkedési szabályok, magatartásformák, amelyek
nagymértékben hatnak az emberek cselekedeteire és gondolkodásmódjára. A
kapcsolódó tudományos kutatások eredményei egyértelműen bizonyították, hogy
minél inkább eltérő kultúrával rendelkező országokat hasonlítottak össze, annál
inkább eltérő volt a szervezetek struktúrája .
A szervezet térbeli elhelyezkedése, adottságai szintén fontos befolyásoló tényezők.
A szervezet kialakításánál ugyanis arra is figyelemmel kell lenni, hogy a
kialakítandó szervezet megfelel-e az adottságoknak. A szervezet területi
elhelyezkedése szintén nem hagyható figyelmen kívül a szervezethez kapcsolódó
kérdések tárgyalásánál. A földrajzi elhelyezkedése, az érintettek egymástól való
távolsága, az infrastrukturális ellátottság, stb. szintén fontos befolyásoló tényezők.
Az ellátandó funkciók is hatnak a szervezetre illetve a szervezeti megoldásokra.
Ha változik az ellátandó funkció, ez szükségszerűen maga után vonja a szervezeti
struktúra változását is.
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A fentiekben ismertetett tényezőket abból a szempontból vizsgáltuk, hogy azok milyen
hatással vannak a szervezetre, hogyan hatnak annak struktúrájára. Fontos annak
tudatosítása, hogy a tárgyalt tényezők nem mechanikusan és nem determinisztikusan
eredményezik az adott szervezeti struktúra megváltoztatását, vagy egy új szervezeti
struktúra létrehozását. A szervezetek mozgástérrel rendelkeznek, mely keretek között
lehetőségük van arra, hogy alkalmazkodjanak a külső s belső változásokhoz. Ezen
mozgástéren belül a stratégia az, amely egyfajta értékelési és célkitűzési tevékenységként,
tudatosan és komplex módon méri fel az adott helyzetet, fogalmazza meg a célkitűzéseket,
és mindezek ismeretében dönt a vezetés az alkalmazkodás módját és mértékét illetően.
Szervezeti kultúra:
A vezetés a kollektíva tagjainak magatartását, viselkedését a szervezeti kultúra megfelelő
alakításával tudja leginkább befolyásolni. A kultúra az emberek együttélésének terméke.
A kultúra a szervezetbe, annak vezetés szervezeti struktúrájába beágyazódó normákat,
meggyőződéseket, értékeket, szemléletmódot és magatartásformákat jelenti. A kultúra
elemei állandóan fejlődnek, azok az elemek, amelyek hasznosak, azok hozzáadódnak a
régiekhez és megsemmisítik a régit, a kevésbé hasznosat. Handy (1985, idézi Barakonyi
2000) szerint a vállalati kultúra az alábbi kérdésekre adja meg a választ:





Milyen módon szervezzük meg a munkát?
Hogyan gyakoroljuk a hatalmat?
Hogyan jutalmazzunk?
Hogyan irányítsuk az embereket?

A fentiek alapján érthető, hogy a kultúra miért segíti a stratégia megvalósítását. Handy a
vállalati kultúra alábbi típusait különbözteti meg:
Az erőközpontú kultúra elsősorban a kisvállalatokra jellemző. A hatalom koncentrált.
Ebben a vállalati kultúrában fontos szerepet kap a bizalom, empátia és a tolerancia.
A szerepeken alapuló kultúra alapvető sajátossága, hogy a különböző szabályokkal
körülhatárolt szerepeknek ad elsőbbséget, nem pedig magának a személynek, aki betölti
azt. Egy monopolhelyzetben lévő vállalat esetében ez a kultúra hatékony lehet.
A feladatokon alapuló kultúra a mátrix szervezet jellemző sajátossága. Ennek a
kultúrának a központi elemét a team-munkában rejlő erő maximális hasznosítása, az
eredménycentrikus értékelés adja. Jellemző még rá, hogy a megoldandó feladatokhoz
kiválasztja a szükséges erőforrásokat, a megfelelő szinthez a megfelelő személyt rendeli.
A személyiségen alapuló kultúra az egyéniséget helyezi a középpontba, és a szervezetet is
az adott személynek rendeli alá. Ebből eredően egyik jellemző sajátossága, hogy az egyéni
célkitűzések dominanciája érvényesül a kultúrában. Olyan esetekben alakul ki, amikor
magasan kvalifikált, kreatív szakemberek társulnak valamilyen innovatív feladat
megoldására, pl. építészi irodák, szaktanácsadó szervezetek stb.
A vállalati kultúra fontossága a jövőt illetően még inkább előtérbe kerül. Konkrét elemei
közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:



a munkatársak kiválasztásának, előléptetésének elvei,
a döntési jogok, felelősségek, elosztása,
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a teljesítmények értékelésének módja,
a dolgozók bevonása a munkakörükbe nem tartozó feladatok ellátásába,
a kommunikáció módja az egyes szervezetek és vezetési szintek között és az
egyes szinteken belül,
az emberek személyes gondjaival való törődés,
a váratlan helyzetek, bizonytalanságok kezelése,
a vállalaton belüli stílus, légkör stb.

A fentiek ismeretében körvonalazhatók
szervezet/vállalat/ főbb jellemzői pl.:








egy

jó

üzleti

kultúrával

rendelkező

világos a stratégia, a cél, a misszió minden érintett számára ismert és elfogadott,
a kommunikáció jó,
a dolgozók azonosultak a célokkal, azok megvalósítására elkötelezettek,
ismertek az eredmények, de a problémák is,
a vezetők igénylik a munkatársak javaslatait,
a dolgozók bekapcsolódnak a vállalat egészét érintő feladatok megoldásába is,
a dolgozók egyéni boldogulása összekapcsolódik a vállalatéval stb.

A rossz, nem megfelelő kultúrával rendelkező vállalt jellemzői az alábbiak lehetnek, pl:







a vezetők nem rendelkeznek megfelelő szakismerettel,
féltik a pozíciójukat, bár önmagukkal maximálisan elégedettek,
a problémák okait külső tényezőkkel igyekeznek magyarázni,
a vezetők tekintélyelvűek,
a dolgozók reakciói negatívak,
mindenki csak a túlélésre törekszik, és nem törődik a vállalat érdekivel stb.

A vállalati kultúra integráns része a nemzeti kultúrának, tehát viseli annak sajátosságait is,
ami elválaszthatatlan az adott ország, és annak társadalmát jellemző kultúrától. Ennek
fontosságát jól példázza a különböző országok gazdasági teljesítőképessége, pl. Japán,
USA, az EU országai stb. A magyarországi vállalatok többségénél még hiányzik a vállalati
imázs kialakítása. A gazdasági hatékonyság javításának fontos feltételét képezi ezen a
területen is a felzárkózás, más vállalatok és a saját tapasztalatok hasznosítása, a
jelenleginél nagyobb hangsúlyt adva a humánpolitika területének.
Adminisztratív rendszerek elemei, az információs rendszer:
Az adott szervezet eredményes működéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a
döntéseket a megfelelő időben hozzák meg. Ez a döntési szintek mindegyikére igaz, legyen
az stratégiai, irányítási vagy operatív döntés. A döntések meghozatalához információra
van szükség. Az információk a döntések inputjaiként értelmezhetők, és a gyakorlati életben
ugyanúgy nélkülözhetetlenek, mint a működéséhez szükséges más erőforrások. Egy adott
szervezet információs rendszere az a rendszer, amely folyamatosan figyeli a szervezet
környezetére vonatkozó és abból származtatható információkat, és ezzel egyidejűleg kezeli
és figyeli a szervezetben zajló tevékenységekre, a szervezet és környezete közötti
tranzakciókra vonatkozó adatokat is. A szervezet működése során mindezeket rendszerezi,
feldolgozza, és hasznosítható információként bocsátja a döntéshozók rendelkezésére.
Könnyen belátható, hogy az információ minősége, megbízhatósága, mennyisége, a
megfelelő időben, a megfelelő döntési szinten való rendelkezésre állása a stratégiai tervek
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szakmai megalapozottságát és megvalósításának esélyeit alapvetően meghatározza. Ez
annál is inkább így van, mert a jó információ mindig rendelkezik valami „plusszal” ami a
döntéshozó ismeretét kiegészíti, hozzájárulva ezzel a döntés bizonytalanságának és
kockázatának csökkentéséhez.
Az információs rendszer sokféle szempont szerint értelmezhető struktúrát alkot. Három fő
alrendszerre bontható, mint:




számviteli információs rendszer,
vezetői információs rendszer,
informális információs rendszer.

A számviteli információs rendszer pénzügyi információkat biztosít a döntéshozók (pl.
állam, külső befektetők stb.) számára a vállalat működésének megítéléséhez, a különböző
pénzügyi kimutatások elvégzéséhez.
A vezetői információs rendszer elsősorban a vezetői döntések támogatását szolgálja. Az
információ megjelenítése lehet számszerű és nem számszerű formában. A napjainkban
jellemző integrált „ember-számítógép rendszer” elsősorban a gazdasági döntésekhez
szükséges és felhasználható információkat szolgáltatja.
Az informális információs rendszer elsősorban a vállalati kultúrához, a vállalat
szociológiai jellemzőihez kötődő, ezekből levezethető struktúraként értelmezhető. Az
informális információk a vállalati működés rugalmasságát, alkalmazkodóképességének
javítását segítik elő.
A három alrendszer egy integrált rendszert kell, hogy alkosson, egyben biztosítva az
információáramlás szabályozását is. Az információáramlás kötetlenebb formája a
kommunikáció. A stratégiai kommunikáció célja a megfogalmazott stratégia célok,
programok eljuttatása az érintettekhez. Az adott szervezeten belül az információáramlás
lehet bürokratikus és adhokratikus. A bürokratikus kommunikációt a túlzott hivatalos
hang, merev szabályok, a túlzott írásbeliség stb. jellemzi. Az adhokráciát ennek
ellenkezője, a humán kapcsolatok közvetlenebbé tétele, a formalitások visszaszorítása, az
információáramlás gyorsítása és hatékonyabbá tétele stb. jellemzi. A kommunikáció tehát a
humán oldalt helyezi előtérbe az információs rendszer működtetésében. Napjainkban a
kommunikáció és a számítástechnikai eszközök együttes alkalmazása új lehetőségeket,
megoldásokat keltett életre. Ilyen új lehetőségként lehet megemlíteni az alábbiakat: pl.
központi adatbázisok, a vezetői döntést támogató rendszerek, a különböző szakértői
rendszerek stb. Fontos hangsúlyozni, hogy a szervezet információs rendszerének fejlettségi
szintje fontos eleme a stratégia megvalósításnak. Az információs rendszerek ugrásszerű
fejlődése és a menedzsment egyre nagyobb igénye a megbízható információk iránt hívta
életre azt a funkciót, amely elsődlegesen a felső szintű vezetés szempontjából hangolja
össze a vállalat tervezési, ellenőrzési és információellátási tevékenységét, és napjainkban
már szervezeti egységként is kifejezésre jut. Ez a funkció a kontrolling. A kontrolling
egység vezetője a vezetési hierarchia magasabb szintjén helyezkedik el. A kontrolling
rendszer struktúráját a l2. ábra szemlélteti.
A kontrolling feladata: létrehozni a tervezési és információs rendszert és gondoskodni
annak működtetéséről. Az ellenőrzéshez, értékeléshez és elemzéshez a pénzügyi és
vezetői számviteli rendszertől kapott információkat használja fel. Ezeket az információkat
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Szervezeti
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Vezetési rendszer

Kontrolling
rend-szer

Tervezési rendszer
- stratégiai
– taktikai
– operatív

- feladatok
- szervezet
- eszközök

Információellátási
rendszer

- vezetői számvitel
– beszámoló rendszer

Számítástechnika

12. ábra: A kontrolling-rendszer struktúrája
Horváth és Partner, (1997) alapján a szerző

feldolgozza a felső vezetés számára. A teljesítmények elemzéséhez szükséges adatbázist
szintén a pénzügyi számviteli rendszerből meríti. A tervezési rendszerhez való
kapcsolódásának főbb sajátossága, hogy módszertanilag és szakmailag előkészíti és
ellenőrzi a tervkészítés folyamatát, összehangolja az egyes terv részeket, és azokat szintén
előterjeszti a felső vezetés számára. Ez a feladat valamennyi tervtípusra kiterjed. A
kontrolling szervezet folyamatosan figyeli (monitorizálja) és értékeli a működést. Az
eredményekről a teljesítmények mérésére kialakított mutatószámokon keresztül tájékozatja
a felső szintű vezetést. A vezetés a kapott információk alapján dönt a szükséges korrekciók
helyéről, módjáról, azaz megtörténik a visszacsatolás. A döntések szakmai felelősei az
érintett szakterületek vezetői.
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer:
A rendszer feladata, hogy az adott gazdálkodó egység belső érintettjeinek – sok
vonatkozásban – ellentétes egyéni érdekeit összehangolja, egy mederbe terelje a
gazdálkodó egység érdekeivel. Ennek elérése csak az érintettek motivációjával
biztosítható. Ezt a motivációt kell, hogy biztosítsa a szervezeten belül kialakított
érdekeltségi és ösztönzési rendszer. Az érdekeltség – mint tudjuk – egyénhez és csoporthoz
kötődhet. A szervezet belső érintettjei eltérő érdekekkel rendelkeznek, ebből eredően
eltérőek azok a célok is, amelyek elérése érdekében a szervezethez kötődnek. A motiváció
főbb eszközei az alábbiak:




pénzjövedelmek,
nem pénzbeli juttatások,
pszichológiai tényezők.

A fentiekben említetett eszközöknek a stratégia megvalósítása szempontjából,
meghatározó szerepük van. A megfelelő motiváció egyik fontos feltétele, hogy a stratégiai
célok és azok megvalósításának rendje a szervezet egész kollektívája számára ismert és
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elfogadott legyen. Az érintettek számára világos, egyértelmű és mérhető követelményt kell
megfogalmazni. A rendszer kialakításának fontos alapelve, hogy az érintetteket abban kell
érdekeltté tenni, amire hatni képesek. Ebből viszont következik, hogy az érintettek
érdekeltségi rendszere eltérő mértékű és formájú lehet, és több tényezőtől is függ.
Mivel a stratégiai menedzsment rendszerében az emberi erőforrás kiemelt szerepet kap,
ennek az érdekeltségi rendszerben is meg kell nyilvánulnia. Ez azt is jelenti, hogy az
eredményes motiváció eszközei között a nem pénzbeli juttatásoknak, a pszichológiai
tényezőknek nagyobb szerepet kell kapniuk. Ismert, hogy a szükségletek kielégítésének
magasabb fokán az anyagi érdekeltség helyett az emberi kapcsolatok milyensége, az
érzelmek, az önmegvalósítás lehetőségei nagyobb szerepet kapnak, ezek válnak egyre
inkább fontosabbá. Ezért a motiváció egyéb eszközei ilyen esetekben már hatékonyabbak,
mint az anyagiak, pl. emberközpontú vezetés, a karrier biztosítása, a státuszigények
kielégítése, jó munkahelyi légkör biztosítása. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy az egyén
képességeinek megfelelő munkát végez, humánus munkafeltételek mellett és humánus
munkaviszonyban. A vezetési stílust tehát az előzőekben említett szempontoknak
megfelelően kell kialakítani és gyakorolni. Fontos szerepet kap tehát a vezető személyének
kiválasztása is. A szervezet különböző fejlődési szakaszai eltérő vezetési stílust, más és
más vezetői típust igényelnek. Az eredményes és hatékony érdekeltségi rendszer
kialakítása tehát nagyon bonyolult és összetett feladat.
2.3.4. A stratégiai tervezés és a stratégiai terv, mint cselekvési program
A kapcsolódó kérdéseket vállalati szinten értelmezzük, de annak egyes elemei, és a
tervezés folyamata – ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk, és az esettanulmány
feldolgozása során gyakoroljuk is – a tervezés különböző szintjein is értelmezhetők és
alkalmazhatók. Az egyes elemek értelmezésének jobb megértése céljából példákat is
hozunk, amelyek az összefüggések általánosítása kompetenciájának kialakítását segítik elő.
Kotler (1991) szerint „A stratégiai tervezés olyan menedzseri lépések folyamata, melynek
során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a szervezet célkitűzései és
erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A stratégiai tervezés célja a
vállalat üzleti tevékenységének és termékeinek megformálása és újraformálása olyan
módon, hogy a vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” A definíció alapján
megállapítható, hogy a stratégiai tervezés (terméke a stratégiai terv) alapvetően olyan
piacorientált tervezési eljárás, mely a vállalat irányítási rendszerének szerves része, a
vállalat stratégiai jelentőségű döntéséinek hatékony megalapozását és végrehajtását, a
vállalat sikeres tevékenységét és fejlődését szolgálja.
Ahogy az előzőekben értelmeztük, a stratégiai menedzsment a vállalati stratégia
kidolgozásának és gyakorlati megvalósításának eszköztára. A stratégiai tervezés tehát
egyik eszköze ennek az eszköztárnak, azaz a stratégiai menedzsmentnek. A vállalat
stratégiájának kialakítása a stratégiai tervezés eredményeként kerül meghatározásra.
Kiemelt tárgyalására ezért van szükségünk. A stratégiai tervezés folyamatát a 13. ábra
szemlélteti. (Megjegyezzük, hogy egyes szerzők csak az elemzést, a stratégiai alternatívák
kidolgozását és a stratégiai döntéseket sorolják a stratégiai tervezés folyamatához.)
A stratégiai tervezési munka folyamata azokat a tevékenységeket foglalja magában,
amelyeket időben a megfogalmazott küldetés és tervezési cél(ok) után, de annak
megvalósítása előtt kell elvégezni.
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Projekt/ek/ kiválasztása
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Visszacsatolás

13. ábra: A stratégiai tervezés folyamata
Forrás: Saját szerkesztés
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2.3.4.1. Cél és küldetés
Ahogy ez a 13. ábrán is látható a stratégiai tervezés folyamata a küldetés megfogalmazásával
kezdődik. A küldetése nagyon fontos elemét képezi a folyamatnak. (Chikán, 2001) szerint ”A
vállalat küldetése: a vállalat alapvető céljának konkrét értelmezése. Meghatározza a
működés körét, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolatok alapelveit.” Kiemelten
kell megemlíteni, hogy a küldetés nem csak vállalati kategória, értelmezhető egy térbeli
egységre, pl. egy régióra is. Értelmezzük a definíciót egy példán keresztül. (Vegyük alapul a
helyzetleírás-esettanulmány megadott információit.
„Nekeresdország” „Lehetőségek” nevű régiója földrajzilag a „Magas hegy” és a mediterrán
jellegű éghajlati övezet találkozásánál terül el. Speciális természeti, kulturális és történelmi
hagyományai mondhatni az országban egyedülállóak. E régióban található a termál-, és
gyógyvizeiről messze földön híres „Források hazája” nevű kistérség. A kistérségben négy
település rendelkezik gyógy és termálvizes fürdővel.
Tételezzük fel, hogy az egyik, mondhatni legkeresettebb településen kettő szálloda az „A” és
„B” üzemel. Az „A” és „B” szálloda egyaránt a termálvízre alapozott turizmusra alapozza
működését. Az „A” szálloda a gyermekes családok, és az átalagos jövedelemmel rendelkező
érdekcsoport, a „B” szálloda viszont az átlagos jövedelmet jóval meghaladó, mondhatni
tehetősebb réteget célozta meg, ehhez alakította ki kínálatát, és ennek megfelelően
rendezkedett be. A szájreklám útján vált ismertté a magasan kvalifikált személyzet, a
szolgáltatások elismert minőségi színvonala. Mindkét szálloda alapvető célja – érthető módon
– a fogyasztói igények kielégítése úgy, hogy profitot realizáljon. A szállodák alapvető célja
tehát azonos, küldetésük azonban nagyon is eltérő. A „B” szálloda küldetése az, hogy
egyedinek is nevezhető fogyasztói igényeket elégítsen ki, nyilvánvaló, hogy csak magasabb
árakon tudja ezt megtenni. Az „A” szálloda viszont az olcsóbb, kevésbé egyedi szolgáltatást
igénylő fogyasztók igényeit elégíti ki. A küldetés által determinált működési kört tehát az
alábbi tényezők határozzák meg:





fogyasztók,
igények,
eljárások (gyártási folyamatok)
a vállalat /székhelye, telephelye/ terület elhelyezkedése.

A küldetésben tehát az kerül megfogalmazásra, hogy a vállalat illetve az ország, régió,
kistérség, település MIT? KINEK? HOGYAN? és HOL? akarja alapvető célját elérni. Ennek
kapcsán az alábbi kérdésekre kell a választ megadni:




Mi legyen a vállalat működési köre?
A működésre vonatkozóan milyen belső elveket fogalmazzon meg?
A működése során érintettekkel kialakított kapcsolatát milyen elvekre kívánja
alapozni?

A fogyasztói igények kielégítésében a diverzifikációnak fontos szerepe van. Ebben a
megközelítésben a diverzifikáció a működési kör új területeken való kiterjesztését jelenti.
Ennek mértéke és módja a stratégia fontos, központi eleme, eredményeként jönnek létre az
úgynevezett stratégiai üzleti egységek. A stratégiai üzleti egységek olyan egymástól jól
elkülöníthető üzleti területek a vállalaton belül, amelyek jól definiálható termék-piac
kombinációkat képviselnek, versenyhelyzetük és eredményességük önmagukban is
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értékelhető. Ez a koncepció a General Electrictől származik. A vállalatnál a stratégiai üzleti
egységeket termékek szerint alakították ki, pl. a konyhai kisgépek minősültek egy stratégiai
üzleti egységnek.
Véleményünk szerint stratégiai üzleti egységként értelmezhetők a turizmushoz kötődően, a
turisztikai termékek vonatkozásában a különböző csomagok, vagy egy szálloda wellness
szolgáltatásai között szereplő méregtelenítő kúrák, stb.
A célok kitűzése és megfogalmazása révén válik egyértelművé, hogy mit is jelent a vállalat
küldetése, azaz:








Mi az, ami, az ország, régió, a vállalat stb. különlegességét adja?
Hogyan különbözteti meg magát, az ország, a régió, a vállalat stb. a
versenytársaktól?
Milyen sajátosságok alkotják az ország, a régió, a vállalat stb.
versenystratégiájának alapját?
Milyen piacokon kíván megjelenni, milyen termékkel, milyen szolgáltatással?
Milyen nagyságú nyereség elérésre törekszik?
Milyen piaci részarány elérését tűzte ki célul?
stb.
2.3.4.2. Az elemzés szerepe

A stratégiai tervezés folyamatában a küldetés, célok ismeretében kerülhet sor a vállalat külső
környezetének és belső helyzetének elemzésére. A vállalat külső környezetének elemzése ki
kell, hogy terjedjen a makrokörnyezet elemeire, pl. regionális, nemzeti, nemzetközi,
természeti, társadalmi környezetre és a mikrokörnyezet összetevőire is, pl. vevőkre,
szállítókra, szövetségesekre, versenytársakra. (Lásd: versenyképességi tényezők) A külső
környezeti tényezőkre vonatkozó elemzés legfontosabb célja: feltárni a környezeti tényezők
és a vállalat kapcsolatának milyenségét, rámutatni azokra a tényezőkre, amelyek a vállalat
tevékenységére kedvezőtlenül hatnak, potenciális veszélyt jelentenek, vagy a vállalat számára
új lehetőségeket nyitnak meg. A környezeti tényezők vizsgálata az eredményes
alkalmazkodás érdekében folyamatos kell, hogy legyen. A vállalat belső, helyzetfeltáró
elemzése a vállalat erősségeinek és gyenge pontjainak feltárását szolgálja. Ennek az
elemzésnek ki kell terjednie a vállalat egészére, valamennyi területére, tevékenységére és
funkciójára. Az elemzéssel feltárható a vállalat versenyhelyzete, a vállalat egészét illetően, de
a stratégiai üzleti egységek – a vállalat fő tevékenységét jelentő ágazatok - szintjén is. Az
elemzés elvégzésére speciális módszerek állnak rendelkezésre. E módszerek részben már
ismertek, ismételt felelevenítésük a módszerek gyakorlati alkalmazásának készség színtű
elsajátítását szolgálja. Az elemzés elvégzésére többféle módszer - SWOT, portfólió-mátrixok
probléma-fa, célfa, hagyományos elemzési, statisztikai módszerek stb. – áll rendelkezésre. A
módszerek közül az alábbiakat emeljük ki.
Az elemzés, és az alkalmazható módszerek alkalmazása a vizsgált terület sajátosságai, a
feltárandó tényezők között fennálló bonyolult kölcsönhatások, stb. miatt is komoly szakmai
kihívást jelent. Az ismeretanyag készség szintű elsajátításához nem elegendő az elméleti
összefüggések ismerete, ha az nem jár együtt a gyakorlati alkalmazás kompetenciájával. Az
elvárt kompetenciák fejlesztéséhez hozzájárulhat, ha még egy fontos kérdést teszünk vizsgálat
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tárgyává, ha értelmezzük az adat és információ fogalmakat, e fogalmak tartalmát és
szerepüket az elemzési, tervezési munkában.
Az adat az információnál általánosabb, tágabb fogalom. Fontos kritérium vele szemben, hogy
valamilyen kód (jel) szerint értelmezhető legyen. Adat lehet tehát bármely értelmezhető jel,
például számjegy, szó, ábra, stb. vagy ezek kombinációja.
Az információ az adat fogalmánál konkrétabb, szűkebb kategória. Olyan adatnak tekinthető,
amelynek az elemző számára az elemzés célja szempontjából van jelentése, illetve
jelentősége. Más megfogalmazásban úgyis fogalmazhatunk, hogy az információ olyan adat,
amelynek az elemző számára „hír-tartalma” van.
A vázolt gondolatmenet is rávilágít az elemzési feladat komplexitására, a kulcsfontosságú
tényezők, okok feltárásának fontosságára. Kiemelten említjük meg, hogy az információkat
célszerű abból a szempontból is csoportosítani, hogy az adott helyzetre vonatkozóan, illetve
annak kialakulása szempontjából azok negatív vagy pozitív hatással bírnak-e. Ezzel
összefüggésben már most fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes problémák, adottságok
feltárása, nem nélkülözheti a kialakult helyzettel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba
hozható külső, tényezők, tehát a vállalat és környezete közötti kölcsönhatások elemzését sem.
Ezek a tényezők ugyanis felerősíthetik, vagy gyengíthetik a vállalat adottságainak, feltárt
tényezőinek negatív vagy pozitív hatásait a kialakult helyzetre. A környezeti tényezők
potenciális lehetőségeket de egyben veszélyforrásokat is jelenthetnek. Ezért is szükséges,
hogy stratégiai elemzést végezzünk. A stratégiai elemzésnél alkalmazható legismertebb
módszer a SWOT elemzés. (A mozaikszó az elemzés célját kifejező angol szavak
kezdőbetűiből áll össze:
S – Strengths (erősségek)
W – Weaknesses (gyengeségek)
O – Opportunities (lehetőségek)
T – Threats (fenyegetések)
A SWOT elemzés tárgya sok minden lehet, például; intézmény, szervezeti egység, egy adott
régió, kistérség, projekt, program, stb. Készítésének célja pedig minden esetben az, hogy a
megvalósítandó cél szempontjából minősítsük a célkitűzés megvalósítójának pozícióját,
illetve azon külső környezeti elemeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve segítik, vagy
akadályozzák a cél megvalósítását. A SWOT elemzés lényeges tartalmi összefüggéseit a 14.
ábra szemlélteti.
A módszerrel a cél megvalósítása szempontjából érintett belső helyzet feltáró elemzését és
külső környezetének vizsgálatát együttesen lehet elvégezni. Az elemzésnél nagy hangsúlyt
kell fektetni arra, hogy csak azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek valóban szoros
kapcsolatban vannak a kialakult helyzettel, illetve a megfogalmazott célkitűzésekkel, és
ezáltal jelentős hatást gyakorolnak annak megvalósítására. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
SWOT-nak a probléma-fán és a cél-fán kell alapulnia.
Fontos kiemelni, hogy a külső környezeti tényezők elemzése ki kell, hogy terjedjen a
makrokörnyezet elemeire, például regionális, nemzeti, nemzetközi, természeti, társadalmi
környezetre, és a mikrokörnyezet összetevőire is, például az érintett célcsoportokra,
szövetségesekre, versenytársakra, stb. A külső környezeti tényezőkre vonatkozó elemzés
legfontosabb célja; feltárni a környezeti tényezők és a SWOT tárgya között fennálló
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kapcsolatok milyenségét. Rá kell mutatni azokra a tényezőkre, amelyek kedvezőtlennek
minősíthetők, potenciális veszélyt jelentenek, vagy új lehetőségeket nyitnak meg.
BELSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek
Mindazon információk összessége, amelyek
a cél/ok megvalósítása szempontjából
helyzetünket pozitívan befolyásolják.
- Milyen előnyeink vannak?
- Mit csinálunk jól?
- Melyek a kedvező adottságaink? stb.

Gyengeségek
Mindazon információk összessége, amelyek a
problémát, a negatív helyzetet előidézték,
amelyek a szűk keresztmetszetet jelentik a
cél/ok megvalósítása szempontjából.
– Mely tényezők jelentenek hátrányt?
- Mit csináltunk rosszul?
- Melyek a kedvezőtlen adottságaink, a szűk
keresztmetszetek? stb.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Lehetőségek
Mindazon információk összessége, amelyek
a cél/ok megvalósítás szempontjából
fontosak,
illetve
erősítik
azok
megvalósítását.
- Melyek a pozitív külső folyamatok,
tendenciák, tényezők, változások?
stb.

Fenyegetések
Mindazon információk összessége, amelyek a
cél/ok
megvalósítása
szempontjából
potenciális
veszélyt
jelentenek,
illetve
kedvezőtlenül
hatnak
a
megvalósítás
eredményére.
- Melyek a negatív külső folyamatok,
tendenciák, tényezők, változások?
stb.

14. ábra: A SWOT mátrix főbb tartalmi összefüggései
Forrás: Saját szerkesztés

A SWOT- tal szemben fontos követelményként fogalmazható meg, hogy az átlátható legyen,
a probléma-fára és a cél-fára épüljön, és valamennyi, fontos külső környezeti információt
tartalmazzon. Ez alapfeltételét képezi a stratégia egyes részelemei között megkövetelt belső
koherencia biztosításának. A gyakorlati életben nem ritka azon vélemények hangoztatása,
hogy a SWOT elkészítése nem jelent szakmai kihívást. A szerző nem azonosul ezzel a
véleménnyel, ugyanis a SWOT elemzés alapos szakmai felkészültséget igényel. Ebben kell
összefoglalni, tömören és lényegre törően mindazt, ami külön-külön megvan. A SWOT
valamennyi mezőjére igaz, hogy tömören, lényegre törően fogalmazzunk. Ezzel tudjuk
elkerülni azt, hogy ne legyen túl terjedelmes és ezért kevésbé átlátható a SWOT. Arra kell
törekedni a fogalmazás során, hogy a kialakult helyzetet - okozatot – szerepeltessük a SWOTban. /Már most hangsúlyozni kívánjuk, hogy e tényezők ismerete pl. egy adott pályázathoz is
szorosan kapcsolódik, nevezetesen, amikor a kockázatok kezelésének lehetőségeit vázoljuk/.
2.3.4.3. A stratégiák és főbb sajátosságaik
A feltárt ok-okozati összefüggések ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele annak,
hogy stratégiai változatokat, alternatívákat dolgozzunk ki. A stratégia kialakításánál kiemelten
kell kezelni azokat a tényezőket, amelyek a célok eredményes megvalósítása szempontjából
döntő jelentőséggel bírnak. A SWOT előzőekben említett négy tényezőjének társítása
határozza meg a lehetséges stratégiákat. Az elméleti, lehetséges stratégiákat a 15. ábra alapján
értelmezhetjük. A lehetséges stratégiák megnevezése, kifejezi, hogy miben áll azok lényege.
Ahogy ezt az előzőekben láttuk, a stratégia cél és eszközrendszert jelent. A SWOT elkészülte
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után – különösen a lehetőségek és veszélyek ismeretében – nem kizárt, hogy bizonyos célokat
újra fogalmazzunk, módosítsunk a célfán. Az ábra a lehetséges stratégiai változatok, típusok
főbb csoportjait tünteti fel. E csoportokba besorolhatók a különböző vállalat, térségi
stratégiák. A stratégiai változatok csoportosítására, meghatározásukra számos szerző tett
kísérletet. A különböző meghatározások közös jellemzője, hogy a stratégia tartalmát egy
konkrét, kiemelt ismérv szerint tipizálják. Ha a vállalat, a régió versenyhelyzetét választjuk
kiemelt ismérvnek, akkor beszélhetünk, pl. költségvezető stratégiáról. Ebben az esetben a
jelentős piaci részesedés a kedvező költségszint miatt jött létre, amely mögött a
versenytársakénál alacsonyabb árszínvonal húzódik meg. A megkülönböztető stratégia
alapja, az egyedülállóan jó termékkel való megjelenés a piacon, amelyért a fogyasztók
hajlandóak extra árat fizetni. A működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint
szintén többféle stratégiát lehet megkülönböztetni. Passzív stabilitási stratégiáról akkor
beszélünk, amikor a vezetés a szervezet és környezete viszonyát, a célok elérésének
színvonalát elfogadhatónak tartja, ezért nem kíván változtatni magatartásán. A növekedési
stratégia a diverzifikációra irányul, a rendelkezésre álló belső erőforrások mozgósításával és
hatékonyabb felhasználásával a stratégia érdekében, pl. egy új termék az „Erdei iskola”
feltételrendszerének kifejlesztésével. A külső tényezőkből „táplálkozó” növekedés lehetőségét
a turizmusban a kooperációs és integrációs kapcsolatok kialakítása és működésük
mozgásformai jelenthetik.

Lehetőségek

Veszélyek

Erősségek

Gyengeségek

Offenzív stratégiák

Váltásorientált
stratégiák

Diverzifikált
stratégiák

Defenzív stratégiák

15. ábra: A SWOT lehetséges stratégiái
Forrás: Saját szerkesztés

Az előzőekben ismertetett tervezési szakaszok után, a rendelkezésre álló információk
birtokában és azok felhasználásával kerülhet sor a stratégiai alternatívák kidolgozására. A
stratégia alternatívák kidolgozása a már tárgyalt működési kör, a versenyhelyzete és új
szempontként a szinergia mentén kell, hogy történjen. A szinergia – ahogy ezt már érintettük
is - szintén fontos eleme a stratégiának. A szinergia a részek együttes hatásának mértékét
jelenti. Olyan együttműködést jelent, melynek pozitív hatásaként a tényezők egyszerű
összegzésénél nagyobb előnyök keletkeznek. A szinergia a stratégiájában a tevékenységek,
az erőforrások, és a szervezet megfelelő összehangolását jelenti. Az alternatívák közötti
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választásnál, azaz a stratégiai
figyelembevételével dönteni:

döntéseknél

is

célszerű

az

alábbi

szempontok

a) megvalósíthatóság,
b) alkalmasság és
c) elfogadhatóság.
a) A megvalósíthatóság a stratégia gyakorlati kivitelezésének követelményeit egyesíti. Arra
ad választ, hogy a kiválasztott stratégiai változat reális-e, a megvalósítás feltételrendszere
adott-e?
b) Az alkalmasság a kiválasztott stratégia életképességét vizsgálja az érintett célcsoportok
szempontjából. A stratégiát a szervezethez való illeszkedés, a megfogalmazott célok, és a
környezettel való összhang milyensége szempontjából minősíti. Fontos választási
szempont még a szinergia várható hatása is.
c) Az elfogadhatóság a stratégia várható fogadtatását értékeli az érintettek stratégiához való
várható viszonyulása alapján.
2.3.4.4. A kapcsolódó döntések
Ismert, hogy egy adott rendszer működése nem lehet esetleges. Racionális működtetéséhez
irányítási, szabályozási folyamatokra van szükség, tehát gyakorolni kell a menedzsment
egyes funkciót. Amikor az adott stratégiai alternatívát kiválasztjuk, akkor a menedzsment
döntési funkcióját gyakoroljuk. A kapcsolódó fogalmak, kategóriák közül az irányítás
tekinthető a legáltalánosabb fogalomnak. A vezetés, igazgatás, szervezés fogalmak
szervezetekhez kapcsolódnak és a szűkebb értelembe vett irányítást fejezik ki.
Irányítás: Általános értelemben a rendszerek folyamataiba való beavatkozást jelenti,
valamilyen cél elérése érdekében. Irányításra azért van szükség, mert a rendszer és környezete
közötti kölcsönhatás megváltozása miatt megbomlik a rendszer egyensúlya. Tehát a környezet
változására a rendszer egy meghatározott rendszerállapottal reagál. (Példa: emelkedik a gáz
ára; szigeteljük a lakást, a melegvíz készítésére felhasználjuk a nap energiáját, stb.) Az
irányítás tehát a rendszer és környezete közötti hatáson és visszahatáson alapul. Az
irányításnak kettő alapformája van:
 Vezérlés: A nyílt hatáslánc jellemzi. Ennek lényege: az irányító (vezérlő) egység a cél
és a környezet érzékelt hatásainak figyelembevételével befolyásolja az irányított
alrendszert. A működés mechanizmusa a 16. ábrán, követhető nyomon.
 Szabályozás: A terv- és tényállapotok közötti eltérések mérésén és az eredeti cél
elérése érdekében hozott korrekciók beiktatásán alapul. A működés mechanizmusát a
17. ábra szemlélteti.
Vezetés (mint tevékenység): Az akaratképzés és –érvényesítés folyamatát jelenti. E
tevékenység hordozója a vezető (személyek, csoportok). A fogalom tehát kifejezi, a vezető és
vezetettek az emberek közötti hierarchikus szervezeti-emberi kapcsolatokat. A szervezeti
formák képezik a vázát a vezetésnek, mint folyamatnak.
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Szervezés: A célok elérése érdekében létrehozott szervezeteket (szervezeti egységeket),
másrészt a célok akciókká való átalakítását jelenti. Tehát létrehozza és fenntartja a célok
eléréséhez szükséges feltételeket.
Környezeti zavaró hatások

VEZÉRLŐ
ALRENDSZER

TERV
CÉLOK
EL
TÉRÉS?

INTÉZKEDÉS

RENDSZER
MODELL

TERV

∑

VEZÉRELT
ALRENDSZER

TÉNY

TÉNY

16. ábra: A vezérlés elve
Forrás: Buzás Gy.-Nemessály Zs.-Székely Cs. szerk. :(2000)

Környezeti zavaró hatások

VEZÉRLŐ
ALRENDSZER
INTÉZKEDÉS

TERV
EL
TÉRÉS?

RENDSZER
MODELL

TERV

∑

VEZÉRELT
ALRENDSZER

TÉNY

TÉNY

17. ábra: A szabályozás elve
Forrás: Buzás Gy.-Nemessály Zs.-Székely Cs. szerk. :(2000)

2.3.4.4. A kapcsolódó döntések
Az előzőek alapján belátható, hogy az irányítási folyamatok középpontjában a célirányos
beavatkozás áll. E beavatkozással a vezérlő vagy szabályozó egység befolyásolja az
irányítandó rendszer működését. Az irányítási folyamat indításához, azaz a beavatkozáshoz, a
beavatkozás szükségességéhez döntésre van szükség. Döntés: Általánosságban a lehetőségek
részhalmazának, vagy egyetlen lehetőségnek a kiválasztását jelenti a lehetőségek halmazából.
A döntéselemzés folyamatát a 18. ábra szemlélteti.
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A döntési probléma elemei:
1. Akciók (tevékenységek)
2. Események
3. Események bekövetkeztének valószínűségei*
4. Eredmények (kimenetek)
5. Döntési kritérium*
6. Egyéni preferenciák*
*Ezen elemek nagymértékben függnek a döntéshozó személyétől (a valószínűségek
megítélése és a kritérium megválasztása erősen döntéshozótól függő)

ELŐZETES INFORMÁCIÓ

A PROBLÉMA
AZONOSÍTÁSA
A DÖNTÉSI KÖRNYEZET ÉS
CÉL MEGHATÁROZÁSA

AZ ADATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA,
ELEMZÉSE

ELŐZETES
VALÓSZÍNŰSÉGEK
FELMÉRÉSE,
MÓDOSÍTÁSA

TEVÉKENYSÉGEK,
ESEMÉNYEK,
VALÓSZÍNŰSÉGEK ÉS
KÖVETKEZMÉNYEK
MEGHATÁROZÁSA

EGYÉNI
PREFERENCIÁK
FELDERÍTÉSE

A HASZNOSSÁG
MEGHATÁROZÁSA

KÍSÉRLET

Igen

TÖBB
INFORMÁCIÓ
?

ELŐZETES INFORMÁCIÓ

18. ábra: A döntéselemzés folyamata
Forrás: Buzás Gy.-Nemessály Zs.-Székely Cs. szerk. :(2000)
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Biztos döntés: a bekövetkezés 100 %-os valószínűsége ismert.
Bizonytalan döntés: a cselekvési lehetőségek kimenetelét olyan zavaró hatások befolyásolják,
melyek előfordulásához vagy hatásuk mértékéhez nem kapcsolhatók valószínűségek.
Kockázatos döntés: a zavaró hatások előfordulási valószínűségei ismertek, illetve a személyes
döntéshozatalhoz ismertnek tekinthetők (A valószínűség ezen értelmezését szubjektív
valószínűségnek nevezzük.) A valószínűséggel kapcsolatos elemzések általában a relatív
gyakoriságot állapítják meg. Az objektív valószínűség fogalma ezzel hozható összefüggésbe.
Ezen összefüggésben az objektív valószínűség a relatív gyakoriság hatásának (végtelen)
tekinthető. A döntéseknél, amelyeket konkrét időpontban hozzuk, meghatározott időtartamra
terjed ki (tehát véges) nem lehetséges végtelen számú kísérlet elvégzése, és a folyamatban
megjelenő állapotuk sem tekinthetők ismétlődőknek. Az „objektív” valószínűség ezért nem
alkalmazható a döntéshozatalban. Ami a mérvadó, az a döntéshozónak az események
bekövetkezéséről képviselt meggyőződésének számos tényező - pl. a döntéshozó
beállítottsága, tapasztalata, a helyzetéből adódó sajátosságok, stb. - befolyásolja.
2.3.4.5. A terv megvalósításának mechanizmusa
Hangsúlyoznunk kell, hogy a tervezés, előzőekben vázolt csoportosítása csak az ismeretanyag
könnyebb megértését szolgálta. A gyakorlati tervező munka során a tervezési feladatok nem
egymástól elkülönülten jelentkeznek, a tervezés fajtái összefüggő rendszert alkotnak. A
különböző jellegű, időhorizontú, tárgyú és célú tervezés (tervek) összefüggő rendszerét a
vállalat tervezési rendszerének nevezzük. Ebből következik, hogy minden egyes tervnek
hatása van – az adott időtávon belül – a vállalat összes tervére. Az összefüggéseket a 19. ábra
szemlélteti.
Az ábrán jól láthatói, hogy az egyes terveknek van pl. pénzügyi vonzata is, amely az adott év
pénzügyi tervének szerves része. Az éves terv funkciók szerinti bontása adja az operatív és
pénzügyi feladatokat. Az első esetben a beszerzés, készletezés, termelés és értékesítés, az
utóbbiban pedig a pénzügyi terv áll az előtérben stb. A hosszú távra szóló terv a vállalat
egészére koncentrál, a megfogalmazott stratégiai célokat számszerűsíti. A középtávú pénzügyi
terv a stratégiai terv nagyvonalú pénzügyi vetületeként értelmezhető. A rövid távú vagy éves
pénzügyi terv a vállalat üzleti tervéhez, annak operatív részéhez illeszkedik. Ebben az esetben
tehát egy évre koncentrálunk és a vállalat likviditásának biztosítása az elsődleges cél, azaz a
rövid lejáratú források számszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt. Az előzőekben vázolt
kölcsönhatás azonban egy adott terv tartalmi elemei között is fennáll. Világosan kell látni,
hogy ez a szükségszerűség a reál- és a nominál folyamatok közötti kölcsönhatásra vezethető
vissza, ugyanis a reálfolyamatok felmerülése pénzügyi folyamatokat gerjeszt. Ezt a
kölcsönhatást, ok-okozati összefüggést szemlélteti a 20. ábra, amely egy vállalat éves
termelési és pénzügyi tervének összefüggéseit ábrázolja.
A megvalósítás fontos folyamata a terv-tény összehasonlítás, azaz a monitoring. E rendszer
eredményeinek alapján kerül sor a szükséges visszacsatolásokra, amelyek a korrekciót
jelentik. (Lásd. 2.3.4. alfejezet). A tervezés vázolt kérdései általános érvényűeknek
tekinthetők, függetlenek attól, hogy mire vonatkoznak, hogy egy adott termékről, vagy
szolgáltatásról van szó stb. A folyamat, annak egyes elemei nem változnak, de adott esetben
azok konkrét tartalma más-más, tehát hangsúlyeltolódásokkal adott esetben számolni kell.
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A különböző célú, időtávú és funkciójú tervek közötti kölcsönhatás kifejezésének jele

19. ábra: A vállalati tervtípusok főbb összefüggései
Forrás: M.G.Zilahi-Szabó (1990) alapján, a szerző
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20. ábra: Az éves terv főbb tartalmi összefüggései
Forrás: Saját szerkesztés
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2.3.3. A politikák, stratégiák/tervek, programok és projektek hierarchiája
A kapcsolódó dokumentumokban számos fogalommal találkozhatunk. A fogalmak
tartalmának pontos ismeretére van szükségünk ahhoz, hogy értsük a tervezés rendszerét, hogy
eligazodjunk annak hierarchiájában, hogy felismerjük az egyes elemek között fennálló fontos
tartalmi összefüggéseket. A jegyzet 1.1. alfejezetében értelmeztük a térbeliség legfontosabb
kapcsolódó fogalmait. A 2.3. alfejezet ismeretanyagában bemutattuk a tervezés rendszerét, és
szintén értelmeztük a kapcsolódó fogalmakat, feltártuk a tervezés rendszerének alapvető
összefüggéseit, amelyek a vázolt hierarchiában egyértelműen kimutathatók és értelmezhetők.
Ugyanakkor nem került tárgyalásra és értelmezésre az a sajátosság, amely a vázolt rendszer
mögött húzódik meg, amelyből végül is a struktúra eredeztethető. A továbbiakban tehát
definiáljuk a még nem értelmezett, de kapcsolódó fogalmakat, azok tartalmi elemeit, az egyes
elemek között fennálló tartalmi összefüggéseket. Az elmondottakat – a jobb áttekinthetőség
érdekében – ábrák segítségével tesszük szemléletesebbé.
Ahogy ezt az előzőekben láttuk, a turizmus fejlesztése is – annak komplex hatásai és
sajátosságai miatt -, csak integrált megközelítésben, a terület-, és vidékfejlesztésbe ágyazottan
történhet. Olyan eljárások és módszerek alkalmazására is szükség van tehát, amelyek lehetővé
teszik az integrált szemlélet érvényesítését, a mellett, hogy kezelni képesek az egyes területek
sajátosságait. Erre azért van szüksége, mert e sajátosságok adott esetben nem teszik lehetővé
az ismert és széles körben alkalmazott algoritmusok mechanikus alkalmazását a terület-,
vidékfejlesztés, de a turizmusfejlesztés területén sem.
Az integrált megközelítésnek leginkább az életciklus-modell felel meg. Az életciklus-modell
sajátosságainak megismerése és megértése fontos feltételét képezi annak, hogy tisztán lássuk
az ok-okozati kapcsolatokat, a tartalmi összefüggéseket. Az életciklus-modell a különböző
szintű – szakmapolitikai, program, projekt – fejlesztési célokat folytonos és ismétlődő
ciklusok sorozatként értelmezi, ahogy ez a 21. ábrán látható. Az ábra jól szemlélteti, hogy
egy adott ciklus több egymásra épülő fázisokból áll. Egy adott ciklus a probléma
felismerésével indul, amely önmagában nem elegendő, definiálni illetve meg kell jelölni
annak pontos jellegét és mibenlétét.
Ez egy részletes helyzetleírás elkészítését igényli. Ez a helyzetleírás tartalmazza a felismert
probléma valamennyi aspektusát és fontos tényezőit, alátámasztva azt – a probléma jellegének
megfelelően – statisztikai elemzésekkel, adatokkal, stb. Fontos hangsúlyozni, hogy a
helyzetleírás az adott terület részletes bemutatását kell, hogy tartalmazza, azaz az előnyös és
hátrányos tényezők közlésére is ki kell terjednie. A helyzetleírásnak mindig a releváns
egységre és az adott szintre kell vonatkoznia.
A probléma felismerés beavatkozási igényt, akciót generál. Feladatként jelentkezik tehát egy
beavatkozási terv, illetve stratégia elkészítése. A beavatkozási terv egy cselekvési program
kidolgozását igényli, ami adott projektben, illetve projektekben ölt testet, jelenik meg.
A helyzetleírás és a stratégia közötti kapcsolatot a SWOT analízis teremti meg. A SWOT
analízis mellett ebben a fázisban a leggyakrabban alkalmazott módszer a logikai keretmátrix
(LFA) módszere. A ciklus következő fázisa a megvalósítás, illetve végrehajtás. Ezzel
párhuzamosan zajlik a monitoring tevékenység. A monitoring a projekt megvalósulásának
folyamatos figyelése, rendszeres információ gyűjtés a projekt helyzetéről és visszacsatolás az
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érintettek felé. A hatékony monitoring sokféle technikát alkalmaz. E technikák közül
kitüntetett szerepe van az indikátoroknak, de nem csak ebben, hanem a ciklus többi fázisában
Probléma
felismerés
Probléma
felismerés

Probléma
felismerés

Értékelés
Korrekció

Értékelés
Korrekció

Stratégia
alkotás
tervezés

Stratégia
alkotás
tervezés

Stratégia alkotás
tervezés

Értékelés
Korrekciók

Végrehajtás
Monitoring

Program
kidolgozás
Program
kidolgozás
Program
kidolgozás

Végrehajtás
Végrehaj
Monitoring

tás
Monitori
ng

Végrehajtás
Monitoring

Szakpolitika

Program

Projekt

Forrás: Ex Ante Tanácsadó Iroda (2004) alapján a szerző

21. ábra: A többszintű életciklus-modell
is. A megvalósítást az értékelés fázisa követi. E fázisban összegezhetők a tapasztalatok,
amelyek alapját képezhetik egy új probléma eredményes megszüntetése érdekében indított
újabb ciklus zavartalan levezénylésére, mivel a ciklus egy tanulási folyamatként is
értelmezhető.
Az ábrából az is kitűnik, hogy a ciklus, különböző szinteken is értelmezhető, de egy
magasabb szinten értelmezett ciklus fázisainak más lesz a tartalma. Az életciklus-modell
alkalmas az egyes szintek integrálására is, mivel a programot projektciklusok sorozataként,
a szakpolitikát pedig programciklusok sorozataként kezeli, illetve értelmezi. Az
elmondottakból az is következik, hogy ezek a ciklusok időben párhuzamosan, és különböző
szinteken, azaz más dimenzióban zajlanak.
A vázoltak az Európai Unió szakpolitikájából eredeztethetők, melynek lényege, hogy az EU
támogatásait, csak az adott szakpolitika keretében életre hívott programokhoz kapcsolódó
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projektek és a projektet komplexen - a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően tartalmazó pályázatok alapján lehet elnyerni.
A szakpolitika az EU rendszerében „ egy adott átfogó problématerület kezelésére hosszabb
távra elfogadott irányelveket, valamint az ezek követésére kijelölt cselekvési nyomvonalat
jelenti, amelynek megvalósítását jól lehatárolt intézményrendszer működtetése és adott
költségvetési ciklusra jóváhagyott eszköz rendszer ill. támogatási források alapoznak
meg”(Kovács szerk.2006).
Az Európai Unió néhány fontosabb kapcsolódó szakpolitikája;
 Közös versenypolitika
 Közös agrárpolitika (1999-től a vidékpolitikát is magában foglalja)
 Esélyegyenlőség
 Környezetvédelmi politika
 K+F politika
 Strukturális politika (Strukturális Alapok felhasználása)
A tananyaghoz kapcsolódóan a Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap tervezése és a kapcsolódó támogatások elnyeréséhez
kötelezően alkalmazandó módszertani eljárás, már említett életciklus-modell, illetve annak
elemeinek ismerete bír jelentőséggel.
Az elmondottak alapján tehát a programozás a tervezésnek egy olyan folyamata, amely több
egymást követő és egymásra épülő lépések sorozatát jelenti. A folyamat egy részletes
helyzetfeltáró elemzéssel indul, melyet ezen elemzés eredményeivel koherens stratégiaalkotás (beavatkozási terv, cselekvési program) követ.
A programozás folyamata
szakaszolható. A programozás, a hierarchia szintjétől és a tervezés előrehaladási fázisától
egyaránt függően lehet:
Stratégiai programozás:
A stratégiai programozás a helyzetfeltáró elemzést, a prioritások meghatározását, a
programok definiálását, az intézkedéscsoportok megnevezését kijelölését foglalja
magában.
Operatív programozás
A konkrét intézkedéseket és projekteket jelenti.
A program a programozási folyamat végterméke, illetve eredménye. Tartalmát tekintve nem
egyéb, mint a szakpolitika strukturált megjelenítése. Nemzeti szinten, komplexen a Nemzeti
Fejlesztési Tervben jelennek meg.
Mivel a program a programozás végterméke, és láttuk, hogy a programozás szakaszolható,
ebből logikusan következik, hogy stratégiai és operatív programokat lehet elkülöníteni.
A stratégia program tehát a szakpolitika céljainak strukturált megjelenítése. Elemei;
- Prioritások: A fejlesztendő szakterületek fontosság szerinti rangsorolása.
- Intézkedés csoportok: A fejlesztendő területek meghatározása.
Az operatív program egy adott, tehát konkrét fejlesztendő terület további részletezése,
a fejlesztési feladatok keretbe foglalása, a konkrét beavatkozási terület
megjelölésével.
- Intézkedések: A fejlesztendő szakterület konkrét beavatkozási területeit
határozza meg.
- Projekt: Az életciklus-modell rendszerébe ágyazottan a projekt nem egyéb,
mint az operatív programokban megjelenő konkrét intézkedések keretében
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megvalósítandó összetett feladatok megjelenítői, illetve eszközei, amelyek a
programozás elvével összhangban, a stratégia programok megvalósítása révén,
közvetve
járulnák
hozzá
az
átfogó,
stratégiai
célok
megvalósulásához.(Részletes tárgyalására a következő fejezetben kerül sor)
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a tervezési munka megszervezésénél, a módszerek
megválasztásánál további szempontokat kell figyelembe venni. Ezek a szempontok az EU-s
programok alapelveit jelentik, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze:






Koncentráltság elve azt jelenti, hogy a különböző forrásokat összehangoltan kell
felhasználni úgy, hogy az előre meghatározott prioritások területén érjenek el
koncentrált hatást.
Programozás elve azt követeli meg, hogy a támogatások ne összefüggés nélküli
projektek formájában, hanem komplex programokon keresztül valósuljanak meg.
Partnerség elve az érintettek szerepét emeli ki. Lényege, hogy az elképzelt
fejlesztéseket az adott területen működő szervezetek összehangolt, partneri
kapcsolatának segítségével kell megvalósítani. Tehát fontos szempontként kell
kezelni, hogy az érintettek azonosuljanak, elfogadják az elképzelt fejlesztéseket.
Társfinanszírozás elvének érvényesítése –adott nagyságrendű saját erő biztosítását
jelenti – lehet garancia arra, hogy az érintettek felelősségteljesebb hozzáállást
tanúsítsanak a megvalósítandó projekthez, programokhoz.

Az alapelvek tartalmának megismerése szintén alátámasztja azt, hogy a különböző fejlesztési
tervek elkészítésénél magas színvonalú tervező munkára, és az elvek érvényesítését kezelni
képes, speciális technikák, módszerek alkalmazására van szükség. Az említett életciklus
modellre épülve a különböző színtű tervek rendszerét és annak egyes elemeit a 22. ábra teszi
szemléletesebbé.
A hierarchia egyes szintjei az elemek ismeretében beazonosítható. Az eddig nem értelmezett
fogalmakat az alábbiakban foglaljuk össze:
Koncepció: Eredeti jelentését alapul véve, egy tervet megalapozó szakmai dokumentum. Fő
célja a hosszú távra szóló célok megfogalmazása. Döntési kompetenciával bíró szervezet
jóváhagyása után alapját képezi a politikának.
Politika: Hosszú távra szóló fejlesztési célokat tartalmazza. A döntési kompetenciával bíró
szervezet által elfogadott koncepción alapul.
A fentiek ismeretében nem jelenthet gondot azok értelmezése a turizmus fejlesztéséhez
kötődően. Az esettanulmány feldolgozása során – az abban foglaltak alapján – a tárgyalt
összefüggéseket ismételten értelmezni fogjuk.
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22. ábra: A tervezési struktúra és elemei
Forrás: Saját szerkesztés
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3. A projekttervezés folyamata, sajátosságai
3.1. A projekt fogalma, sajátosságai

Mint oly sok divatos és általánosan használt nem magyar szót, a projekt kifejezést is nagyon
gyakran, széleskörűen használjuk, sok esetben anélkül, hogy konkrét tartalmát ismernénk.
Mindez magyarázható lenne azzal, hogy mindennapi életünk során nap, mint nap találkozunk
projektekkel. Ezért fordulhat elő az, hogy akkor is alkalmazzuk a projekt fogalmát, amikor
valós jelentéstartalma egyáltalán nem felel meg az alkalmazás körülményeinek? Ha azt
állítjuk, hogy például egy híd építése ugyanúgy projekt, mint egy „házibuli” vagy
„szilveszteri buli”, vajon igazunk van-e. El tudjuk-e fenntartás nélkül fogadni, hogy a hozott
példák valóban egy-egy projektet jelentenek, illetve projektként értelmezhetők? Egyértelmű
választ a kérdésre csak akkor tudunk adni, ha ismerjük, azaz definiáljuk a projekt fogalmát. A
tárgyalásra kerülő ismeretanyagot igyekszünk komplexen tárgyalni, a lényeges kapcsolódó
kérdésekre fókuszálunk, így jutunk el a projekt ötlettől a projektig, illetve a projekt tervig,
amely egy sikeres pályázat alapját képezheti. A projekt szó latin eredetű jelentése; projectum=
előre helyezett dolog. A projekt fogalmának definiálása a szakirodalomban szintén nem
nevezhető egységesnek, többféle megfogalmazással lehet találkozni:






Általános értelemben a projekt minden olyan feladat – ami lehet gazdasági, műszaki,
szervezési, stb.- amelyhez egy világosan definiált cél illetve célrendszer, valamint időköltség- és teljesítményértékek rendelhetők.
Projekt egy kitűzött cél elérésére irányuló tevékenységek sorozata, ami adott idő alatt,
adott erőforrások felhasználásával valósul meg. Ebben az összefüggésben az erőforrás;
mindaz, ami a cél elérése érdekében felhasználható, például idő, költség, kapcsolati
tőke, stb.
Minden munka tekinthető projektnek, ha határozott eredménye van, erőforrásokat
igényel, és időértékek korlátozzák.
„A projekt a kitűzött világos céljaink, az elvárható eredmények, azok elérését szolgáló
tevékenységek és erőforrások, továbbá a megvalósítás szempontjából döntő külső
tényezők mérhető, koherens módon történő leírása, összefoglalása.” ( Kovács, 2006).

A fogalmak ismerete alapján megállapítható, hogy azokban vannak közös elemek. E közös
elemek alapján a projekt olyan tevékenység, illetve egymással összefüggő tevékenység
sorozat, amelyet
 konkrét célok és eredmények érdekében,
 adott idő, költség, és erőforrás korlátok keretei között,
 meghatározott minőségi és teljesítmény követelményeknek megfelelően,
 lehetőleg minimális erőforrás felhasználásával,
 elfogadható kockázati szint mellett,
 valamilyen egyértelműen definiálható és mérhető „termék”, output létrehozása
érdekében valósítunk meg.
A tartalmi elemek alapján a projekt általános összefüggéseit, a három lényeges tényezőt
kiemelve, a 23. ábra szemlélteti. Az ábra összefüggésrendszeréből levonható az a
következtetés, hogy bármilyen munka lehet projekt, ha megfelel az ábrán is látható hármas
kritériumnak, azaz ha
 határozott eredménye van,
 erőforrásokon alapszik,
 időkeretek korlátozzák.
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A projekt karakterisztikus jellemző az alábbiakban összegezhetők:







„egyszeri”, nem ismétlődő. (Ez azt jelenti, hogy új és különböző problémák
megoldására, azaz a kitűzött cél elérésére irányul. A cél viszont magába
foglalja az újszerűséget, az egyediséget, tehát egy projektnek nincs
előélete.)
a megoldandó feladat összetett, komplex, azaz interdiszciplináris jellegű.
a feladat egyértelműen azonosítható a cél, teljesítménykritériumok, idő,
költség erőforrásigény vonatkozásában,
a feladat, környezetétől és más projektektől egyértelműen körül-, illetve
elhatárolható,
azonos feltételek között nem ismétlődik.

EREDMÉNYEK (TERJEDELEM, MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG, MŰKÖDŐKÉPESSÉG STB.

IDŐTARTAM (HATÁRIDŐ)

KÖLTSÉGKERET (ERŐFORRÁSOK)

23. ábra: A projekt elemei
Forrás: (Görög, 1999)

A karakterisztikus jellemzők egyértelműen meghatározzák a projektszemléletű munkavégzés
(a projektek megvalósítása) főbb sajátosságait, melyek az alábbiakban foglalhatók össze:





a rendszerszemléletű problémakezelés,
a feladat interdiszciplináris jellege megköveteli a szakmailag heterogén
munkacsoport (team) létrehozását,
egzakt és objektív módszerek, technikák alkalmazása,
szervezéstechnikai és számítástechnikai eszközök alkalmazása.
3.2. A projektek csoportosítása

Csak a projekt fogalmának ismeretéből, a jellemző sajátosságokból is következtetni lehet arra,
hogy nagyon sokféle projekt létezhet. A projektek csoportosításánál (tipizálásánál) Görög
(1999) és Gaál-Szabó (2002) kapcsolódó munkáit vesszük alapul, de nem törekszünk a
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teljességre, ebben az esetben is csak a kapcsolódó szempontokra fókuszálunk. A csoportosítás
abból a szempontból is jelentőséggel bír, hogy az adott projekthez, illetve annak
megvalósításához olyan módszereket válasszunk, amelyek a leghatékonyabban szolgálják a
projekt megvalósítását. A projektcélként definiált eredményt választva a csoportosítás
ismérvének, a projektek az alábbiak lehetnek:


A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, melynek
eredményeként – a céllal összhangban – adott termék előállítására, vagy szolgáltatás
nyújtására alkalmas létesítmény jön létre. Ilyen projektnek tekinthetők például,
kerékpárutak létesítése, autópályák építése, stb. Fontos sajátossága e projekteknek,
hogy a projekt eredménye különböző paraméterekkel jól kvantifikálható.



A kutatási-fejlesztési projektek csoportjába sorolhatók azok a projektek, amelyeknek
eredményeként;
- új termék, technológia jön létre,
- új termék vagy technológia kerül bevezetésre,
- az új termék eredményeként javul a termék jövedelmezősége, stb.
Fontos kutatási-fejlesztési projektnek tekinthető például a megújuló energiák
felhasználási arányának növelését elősegítő technológiai eljárások kidolgozása, ennek
megfelelően a bio-etanol gyártásnál keletkező szeszmoslék felhasználása például a
sertéshizlalásban, a keletkezett „hulladék hő” hasznosítása az üvegházi kertészeti
kultúrák termelésénél, stb.



A szellemi, szolgáltatási projektekhez azok a projektek tartozhatnak, amelyek egy
szervezet működési körülményeinek megváltoztatását és működése keretfeltételeinek
új, minőségét biztosítják, illetve eredményezik. Ezek a projektek tehát egy adott
rendszer változtatásával kapcsolatosak. Ilyen projekteknek tekinthetők egy adott
szervezethez köthető projektek, így például; az átalakulást menedzselő projektek,
amelyek különböző törvényekkel szabályozott keretek között zajlottak le, a
minőségszabályozás projektjei, a különböző környezetvédelmi projektek, vezetői
információs rendszerek kialakítását szolgáló projektek, stb.

A különböző szervezetekhez való kötődés alapján a projektek lehetnek:


Mega vagy szuper projektek, amelyek általában nem csak egy gazdálkodó
szervezethez kötődnek, hanem makro, vagy multinacionális szintűek. Méretük miatt
jelentős az erőforrásigényük, területi és időbeli kiterjedésük. E csoportba sorolhatók az
alábbi projektek: az infrastruktúra fejlesztése, különböző nemzeti és nemzetközi
rendezvények, például az Olimpia, Világ-, vagy Európa Bajnokság a különböző
sportágakban, stb.

A projektek kiterjedése szerint meg lehet különböztetni; nemzetközi, nemzeti, konszern és
vállalati és üzemi szintű projektek.
A projektek tárgya szerinti csoportosítás alapján képzett csoportba az alábbi projektek
sorolhatók:


Stratégiai projektek lehetnek azok, amelyek például egy új termékcsoport
kifejlesztését eredményezik.
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Építési projektek, például egy gyógyszálloda, uszoda létesítése a turizmusban rejlő
lehetőségek jobb kihasználása céljából, stb.

A projektek méret szerinti tipizálásának ismérvei lehetnek;




Időtartam alapján történő csoportosítás, például 1 évig, 5 évig tartó projektek.
Költségek nagyságrendje alapján történő csoportosítás, például 100 MFt feletti
projektek.
Technikai, technológiai paraméterek alapján történő csoportosítás esetén például egy
10000 db/műszak kapacitással rendelkező gépsor kialakításának projektje

A projektek filozófiája szerint kettő csoport képezhető



Vállalati projektek, amelyek a vállalatra, annak működésre vonatkoznak, például a
vállalat-átalakítási projektek, szervezetfejlesztési projektek, logisztikai projektek, stb.
Társadalmi projektek, például a környezetvédelmi projektek, oktatási-képzési
projektek, szociális projektek, stb.

További ismérveket lehetne találni a projektek csoportosításához. Lehetne rendező elv
például: a projekt működési területe; azaz, hogy a projekt ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi,
regionális, vagy kistérségű elhelyezkedésű. Rendező elv lehetne a funkcionalitás is, ami a
termelési, non-profit vagy szolgáltatási projektek értelmezését jelentené. Lehetne még tovább
folytatni a rendező elvek felsorolását, de ettől eltekintünk, ne hogy a csoportosítást öncélúnak
tekintsük. Nyilvánvaló kell, hogy legyen, a csoportosítás nem lehet öncélú. A csoportosítás
fontosságára az előzőekben történt utalás. De ezen túlmenően, hangsúlyozni kell – amit
egyébként a fenti csoportosítás is alátámaszt -, hogy a projektek egy hierarchikus rendszert
alkotnak, illetve alkothatnak. Ennek felismerése a turizmusfejlesztéshez kapcsolódóan is
fokozott jelentőséggel bír. Ebből következik, hogy a projektek hierarchiája a célok
hierarchiáját is meghatározza. Ahogy ezt a 21. és 22. ábrán is láttuk és értelmeztük, egy adott
cél megfogalmazása például a szakpolitika szintjén csak akkor lesz elérhető, ha annak
érdekében a céloknak megfelelő tevékenységtartalmú projektek illetve programok kerülnek
megvalósításra.
Kövessük nyomon az elmondottakat az alábbi példa alapján. Fogadjuk el, hogy a szakpolitika
szintjén megfogalmazott cél a gazdaság és turizmus fejlesztése. Az ehhez vezető út, csak
akkor lehet eredményes, ha sikerül elérni az ezt alapvetően befolyásoló feltételek
megteremtését, azaz gazdaság kívánt szerkezetének, és a turizmus intézményi struktúrájának
szerkezetének átalakítását, ami szintén értelmezhető a szakpolitika egyik céljaként – a cél
hierarchia szempontjából – egy részcélként. A turizmus versenyképességének és
fenntarthatóságának biztosítása további célok elérését feltételezi, így az intézményi struktúra
átalakítását, és működési feltételrendszerének biztosítását, például a TDMSz-eken alapuló
szervezeti struktúra kialakítását. E célok megvalósulása érdekében további konkrét
beavatkozásokat kell tenni, meg kell találni konkrétan azokat az eszközök és az azokat
jellemző konkrét célokat, amelyek alapfeltételeit képezik a szakpolitikai cél/ok
megvalósításának. Ezek az eszközök, végső soron a projektek lesznek. Újabb célként
fogalmazható tehát meg, kerüljenek megalapításra a lokális TDM szervezetek, a humán
erőforrás biztosítását szolgálja a képzési programok kidolgozása, a szervezeti struktúra
hatékony működéséhez szükséges az információs rendszer kiépítése. Eljutottunk tehát egy
konkrét projekt szintjéig. Eddigi, kapcsolódó szakmai ismereteinkre is alapozva, könnyen
belátható, hogy egy pl. egy képzési program, rendelkezik azokkal a sajátosságokkal,
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amelyeket egy projektre megfogalmaztunk. A képzési program tehát egy projekt, amely azt a
célt szolgálja, hogy a turizmus új intézményi struktúrájának humán erőforrás-igénye
biztosítva legyen, megvalósítása hozzájárul ahhoz a célhoz, ezen erőforrás vonatkozásában a
szervezeti struktúra működése megfeleljen az elvárt követelményeknek. Ha működés –
hasonlóan a humán erőforráshoz – egyéb feltételei is biztosítottak lesznek, akkor a rendszer
egészének működése is megfelelő lesz. Tehát a különböző tartalmú és színtű célok elérése, és
azok együttes hatásának eredményeként valósulhat csak meg a a turizmus
versenyképességének és fenntarthatóságának biztosítása, és végső soron a gazdaság és benne
a turizmus fejlesztése is.
A fenti gondolatmenet alapján megállapítható, hogy a célhierarchia – ennek szerepére,
pontosabb definiálására a logikai keretmátrix tárgyalásánál kerül sor – különböző egymásra
épülő célok rendszerét jelenti. E a célokat – csak a leírt példát alapul véve – csoportosítni,
rangsorolni tudjuk. (Tekintsünk el most a szabatos, a kapcsolódó szakmai szempontok
érvényesítését is tartalmazó megfogalmazásoktól). A példa alapján megfogalmazott célok
hierarchiáját a 24. ábra szerint foglalhatjuk össze.

FŐ CÉL

Specifikus cél

Rész célok

A gazdaság és turizmus fejlesztése

A versenyképes és fenntartható turizmus
feltételrendszerének kialakítása
TDMSz-eken alapuló intézményi struktúra
létrehozása
A turizmus működési feltételeinek
biztosítása
Lokális TDM szervezet létrehozása

Közvetlen célok

Képzési programok kidolgozás
Kapcsolódó információs rendszer
kiépítése

24. ábra: A célok hierarchiája a feladat alapján
Forrás: Saját szerkesztés

A célhierarchia vázolt struktúráját tekintsük első olyan próbálkozásunknak, amely az elméleti
ismeretanyag gyakorlati felhasználásának képességét méri, azaz az elvárt kompetenciáknak
való megfelelés első lépcsőfokának.
3.3. A projekt életciklusa és struktúrája
A projekthez kötődő eddig tárgyalt ismeretanyagok fontosak, de nem elégségesek ahhoz,
hogy csak ezek birtokában képesek legyünk megfelelni a megfogalmazott képzési
követelményeknek. Tovább kell tehát lépnünk annak érdekében, hogy képesek legyünk a
projekt komplex módon való kezelésére, ami a modern menedzsment elmélete szerint a
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projekt-ciklus keretében keresendő A szakirodalomban eltérő nézetekkel lehet találkozni a
projekt-ciklus lényegi sajátosságait illetően. Görög (1999) szerint a szakirodalom a projektciklus kapcsán alapvetően a ciklus egyes fázisai tevékenységtartalmának leírására koncentrál
úgy, hogy általában a beruházási projekteket veszi alapul, ezekre fókuszál. Hivatkozott szerző
megállapítja, hogy az említett szemlélet és ábrázolási módok(ok) a projekt-ciklusban szereplő
tevékenységfolyamat szempontjából jól értelmezhető , de „nem alkalmasak arra, hogy a
minden vonatkozásban sikeres projektmegvalósítás szempontjából igen lényeges stratégiai
meghatározottságot, a projektmegvalósítási folyamat egészének és a szervezeti stratégiai
célok teljesülésének kölcsönös összefüggéseit kiemeljék.” E megközelítési illetve
szemléletmód kifejezésére a szerző által javasolt ábrázolási módot a 25. ábra szemlélteti. Az
ábrázolásmód új szemléletet tükröz abban a vonatkozásban, hogy a projekt-ciklust olyan
körfolyamatként értelmezi, melynek forgástengelye képezi a szervezeti stratégiát. Az ábra
szakmai értelmezéséhez kapcsolódóan a szerző az alábbiak szerint fogalmaz: „…az így
értelmezett projekt-ciklus egyben a projektben foglalt tevékenységfolyamatok olyan
koncepcionális keretét is adja, amelynek segítségével a folyamat lényegi összefüggései
feltárhatók, miközben mind a folyamat szempontjából, mind pedig annak a szervezeti
stratégiával való összefüggései szempontjából értelmezi a kritikus döntési pontokat. Ez
utóbbiak egyben a ciklus ún. tevékenységi fázisainak a határoló elemeit is képezik.” E
stratégia szemlélet érvényesítése a terület-, és vidékfejlesztésben – érthető módon – különös
aktualitást kap, melynek fontosságát Rechnitzer (1998) is hangsúlyozza.
A vidékfejlesztés tervezési sajátosságait, a vele szemben megfogalmazott elvárásokat alapul
véve, az ábra főbb tartalmi összefüggései közül az alábbiak kiemelése indokolt:
 a projekt stratégiai meghatározottsága abban a vonatkozásban, hogy a projektek
mindig valamilyen stratégia cél megvalósítása érdekében születnek (lásd: a 6.4.
ábrához kapcsolódó feladatot),
 a megvalósult projektek eredményeinek összhangban kell lennie a szervezet
stratégiai céljaival,
 mivel a vidékfejlesztésben gyakori és fontos szerepet kapnak az olyan projektek –
például egy kápolna felújítása, kutatás-fejlesztési projektek, oktatási projektek –
amelyek kevésbé kvantifikálhatók, a stratégiai szemlélet érvényesítése a
projektmenedzsmentben fokozott jelentőséggel bír.
A 25. ábra alapján a projekt-ciklus az alábbi fázisokra bontható: projektkialakítás, az
odaítélés; a teljesítés és az utóelemzés.
Az egyes fázisok stratégiai meghatározottságát az alábbiak szerint értelmezhetjük:
 A projektkialakítás fázisában a stratégiai meghatározottság egyértelmű, mivel a
stratégia generálja a projektet. E szakasz tevékenységei közül a megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítését kell kiemelten megemlíteni. A megvalósíthatósági
tanulmány alapján születik meg a döntés a megvalósításra kiválasztott projektre
vonatkozóan. Jól kvantifikálható projektek esetében a kapcsolódó tevékenységek
egyértelműen meghatározhatók, és a kiválasztott projekt szintén egyértelműen
definálható.
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Operatív működés
-

A projekteredmény egybevetése
a szervezet stratégiai céljaival
A megvalósítási folyamat elemzése

- A stratégiai akciók projektekké történő
transzformálása
- A projektötletek és projektváltozatok
előzetes értékelése
- Megvalósíthatósági tanulmányok
készítése
- A teljesítendő projektváltozat
kiválasztása
UTÓELEMZÉS

Döntési pont: a projekteredmény
elfogadása

-

PROJEKT
KIALAKÍTÁS

SZERVEZETI
STRATÉGIA

Döntési pont: a teljesítendő
projektcélok rögzítése
(az elérendő eredmény, a megvalósítás idő és
költség korlátai)

A projekt tartalmának megfelelő tevékenységi
folyamatok teljesítése
TELJESÍTÉS

ODAÍTÉLÉS

- A projektstratégia kialakítása
- Előzetes minősítés
- Ajánlat felhívás(ok) megfogalmazása
- Ajánlatkérés
- Szerződés(ek) létrehozása

Döntési pont: az elérendő eredményért, a teljesítés időtartamáért és
TELJESÍTÉS
költségeiért
való felelősség, illetve az ezekkel összefüggő kockázatok allokációjának
rögzítése.

25. ábra: A projektciklus általános modellje
Forrás: (Görög, 1999)
ODAÍTÉLÉS
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Kevésbé kvantifikálható projektek esetében a megvalósítható tanulmányoknak
részletesebbeknek kell lenni annak érdekében, hogy növeljük a projekt
kvantifikálhatóságát. Ennek megvalósítása esetén nagyobb az esély arra, hogy a projekt
illetve annak eredménye ne térjen el a stratégiai céltól. /A megvalósíthatósági tanulmány
kapcsolódó ismeretanyagát a 4.2. alfejezetben kiemelten is tárgyaljuk/
 Az odaítélés szakaszában a projektstratégiát kell meghatározni. „A projektstratégia a
teljesítés tevékenységi szakaszára (beruházási projektnél az a fizikai megvalósítás)
vonatkozó kockázatok és felelősségek allokálásának eszközei.” Görög (1999). A
projekt-ciklus ezen szakasza az a fázis, amikor ahhoz a kritikus döntési ponthoz
értünk, amikor a felelősségek és kockázatok megosztása a kialakított projektstratégia
eredményeként alakul. A projektstratégia elsősorban a külső projektek
vonatkozásában lesz elsődlegesen fontos. Egy külső projekt érintettjei az alábbiak
lesznek:
- a projekttulajdonos (egy szervezet), amely számára a projekt a stratégiai
cél elérése érdekében fontos,
- a projekt megvalósításában közreműködők
Nyilvánvaló kell, hogy legyen; a felelősségek és kockázatok a két érintett között
oszlanak meg. A felelősségek és kockázatok allokációjának különféle eszközei
ismertek. (A kapcsolódó ismeretanyag bővebb kifejtésére az 5. fejezetben kerül sor).


A teljesítés szakaszában szereplő tevékenységeknek – a stratégiai célok
változatlanságát feltételezve – kevesebb stratégiai vonatkozásai vannak. Ez a
megállapítás azonban szintén csak a jól kvantifikálható projektekre igaz. A kevésbé
kvantifikálható projektek esetében szintén növekszik a jelentősége a stratégiával való
összevetésnek. Mivel ilyen esetben a kapcsolódó stratégiáknál - például egy kutatásfejlesztési projekt, vagy egy oktatási projekt – tevékenységei előre egzakt módon nem
definiálhatók, a projekt megvalósítása során új helyzetek, elágazási pontok jöhetnek
létre, Ezek az elágazási pontok minden esetben döntési pontokat is jelentenek. Az
eredeti stratégiai cél tehát csak akkor lesz elérhető, ha minden esetben megtörténik az
elágazási pontoknál hozott döntések összevetése az eredeti stratégiai célokkal. Ezt a
fázist lezáró döntési pont a projekt eredményének elfogadása. Ekkor kerül sor a célok
és a projekt eredményeinek összevetésére. Ha lényeges eltérések állapíthatók meg a
projekt eredeti céljához viszonyítva, akkor ezt a projektet nem szabad elfogadni. Ilyen
esete bekövetkezésének stratégia vonatkozása „csak annyi”, hogy a stratégiában az
eltérések okozta változások már nem érvényesíthetők. Az ezt követő fázisban a projekt
a szervezet működésének elemévé válik, mint projekt megszűnik létezni. Ezzel
egyidejűleg veszi kezdetét a projekt-ciklus utolsó szakasza, az utóelemzés.



Az utóelemzés tárgyát kell, hogy képezze egyrészt a ciklus egésze, mivel ez egy
tanulási folyamatként is értelmezhető. A szerzett tapasztalatok felhasználhatók egy új
projekt-ciklusban. Az elemzésnek azonban ki kell terjednie arra is, hogy a létrejött
eredménnyel valóban elérhetők-e, a stratégiai célok, amelyek a projektet életre hívták.

Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy


A projekt-ciklus meghatározza, illetve kijelöli minden fázisra, szakaszra az
információs követelményeket és a felelősségi köröket,
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A projekt-ciklus struktúrája program elvű, azaz a szakaszok egymásra épülnek. Az
egyes szakaszokhoz való lejutás feltétele az előző szakasz teljesítése. Az új szakasz
tevékenységeit csak az előző szakasz befejezése után lehet megkezdeni.
A projekt-cikluson belüli értékelés(ek) alapvető célja a projekt stratégiai
meghatározottsága biztosításának nyomon követése és a végrehajtás során szerzett
tapasztalatok rögzítése az új projektek megvalósításánál.

A projektek megvalósításánál fontos szempontként kell kezelni, hogy a projekt meghatározott
időkeretben, takarékos erőforrás felhasználással valósuljon meg. Ennek biztosítása igényli a
projekt-ciklus egyes szakaszaiban előforduló tevékenységek strukturálását is. Meg kell tehát
ismernünk a projekt-ciklus tevékenység hierarchiáját. Ennek elkészítését további tényezők is
indokolják, például a projekt mérete, célja, a tervezés, a vezetés, irányítás, ellenőrzés,
értékelés könnyebbé tétele. A tevékenység-hierarchia elkészítése a meghatározott stratégia cél
olyan részekhez való hozzárendelését és fokozatos lebontását jelenti, amelyek lehetővé teszik:




A személyes felelősség egyértelmű definiálását,
A koordináció szintjeinek kijelölését,
A szükséges erőforrások és időtartamok, illetve
időkeretek tervezését, számszerűsítését.

A tevékenység hierarchia struktúráját a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat: A projekt tevékenység hierarchiája

A PROJEKT
eleme
FÁZIS

az elem definiálása, sajátosságai
A cél megvalósítását biztosító szakaszok
összessége. Idő, költség és erőforrásigénye van.
Feltételként
értelmezhetők.
Konkrét
elnevezésük lehet szubjektív, projektfüggő is.

Szakasz

A
projekt
megvalósítása
szempontjából
tartalmilag azonos, az eredmény szempontjából
egymásra épülő, meghatározott, tevékenységek
összessége.

Tevékenységek

A szakasz azon önálló elemei, amelyeknek van
időtartamuk, erőforrás, költség igényük, kezdési
és befejezési időpontjuk.

Feladatok

Munkacsomag

A tevékenységek részelemei lehetnek
Tovább nem bontható eleme a tevékenységnek.
Végrehajtásuk sorrendje kötött.

Forrás: Saját szerkesztés
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4. A turisztikai projektek a vidékfejlesztés szolgálatában
4.1. A vidékfejlesztésbe ágyazott projektek sajátosságai és a tervezés támogató technikái
4.1.1. A vidékfejlesztési projektek életciklusa, sajátosságai
Összhangban a projektciklus általános modelljével (lásd: 25. ábra) a kapcsolódó
ismeretanyagot annak megfelelően tárgyaljuk. Az ismeretanyag tárgyalásánál először az
elméleti összefüggéseket vesszük. Ezután kerül sor - az esettanulmányt alapul véve – azok
gyakorlati alkalmazására, szem előtt tartva a már érintett sajátosságokat. Az ismeretanyag
tárgyalásának vezérfonalát a projektciklus általános modelljére alapozva a 26. ábra képezi.
Az ábra magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyek a projekt életciklusa alatt
felmerülnek. E tevékenységek tartalma végső soron egyben a kapcsolódó ismeretanyagot is
jelenti. E tevékenységek az életciklus valamennyi szintjén jelentkeznek – lásd: 21.ábra: A
többszintű életciklus modell – de érthető módon más-más tartalommal.
Ahogy ez az ábrán is látható a projekt(ek) generálásának fázisában kettő, az elemzési és
tervezési szakasz különíthető el. A szakaszokban elvégzendő feladatok teljesítésének
színvonala egyértelműen meghatározza a projekt életképességét, fenntarthatóságát.
A helyzetfeltáró elemzés eredménye, hogy feltártuk a különböző problémákat és
megfogalmaztuk az elérendő célokat. A továbbiakban arra lesz szükségünk, hogy elvégezzük
a releváns egység stratégiai elemezését, megfogalmazzuk a releváns egység stratégiáját,
benne a megvalósítani kívánt intézkedéseket, az elérendő célokat. A megvalósításra
kiválasztott intézkedések, mint eszközök lesznek azok, amelyek biztosítják a célok elérését. A
beavatkozási tevékenységeket, illetve tervezett intézkedéseket nevezhetjük, illetve nevezzük
projekteknek. A vázolt relációs viszonyban a projektek tehát a megvalósítani tervezett
beavatkozási tevékenységek hordozói, eszközei a célok megvalósításának. Emlékezzünk rá,
hogy a projekt fogalmát hogyan definiáltuk. Az eddig tárgyalt ismeretanyag birtokában
egyértelmű kell, hogy legyen; a cél megvalósítása érdekében tervezett beavatkozási
tevékenységre is igaz mindaz, amitől egy tervezett beavatkozási tevékenység projektként
értelmezhető és kezelendő. A beavatkozási tevékenységek egy adott célt szolgálnak, idő,
költség és erőforrás igényük van, és a cél elérése után, mint projektek megszűnnek létezni. A
projekt eredményének, hatékonyságának meghatározását, annak jellemző sajátosságai, a
fennálló kölcsönhatások, stb. miatt sem lehet csak projekt szintjén, környezetétől izoláltan
értékelni. A projekt és környezete között fennálló komplex, bonyolult kölcsönhatások miatt a
projektet környezetébe ágyazottan kell értékelni és értelmezni. A környezeti tényezők
potenciális lehetőségeket de egyben veszélyforrásokat is jelenthetnek. Ez még
hatványozottabban igaz a turizmus fejlesztésével kapcsolatos projektekre. Ezért is
szükséges, hogy a releváns térbeli egység szintjén stratégiai elemzést is végezzünk.
Az életciklus modell egyes szakaszaiban szereplő tevékenységek tartalmát a későbbiekben
részletesen tárgyaljuk.

105

Helyzetfeltáró elemzés
A térbeli egység jellemzése

A megvalósítási folyamat elemzése

Probléma felismerése

Értékelés
A projekteredmény
egybevetése a
szervezet stratégiai
céljaival

Stratégiai célok és
projektek megfeleltetése

Érintettek meghatározása

A projekt teljes
hatásmechanizmusának
értékelése

Előzetes értékelés
Megvalósíthatósági
tanulmány készítése

Probléma-elemzés
Utólagos
elemezés

Ellenőrzés

Eredmény

Határidő

Költségvetés

Előzetes minősítés
Döntés

Kommunikáció

Projektcélok rögzítése

A projektstratégia kialakítása

A projekt tevékenységi folyamatainak teljesítése

Operatív jellegű
nyomon követés

Projekt kiválasztása

Stratégiai elemzés

Odaítélés

Teljesítés

Tájékoztatás

Cél meghatározása

Döntés

Szervezeti
stratégia

Döntés

Projekt eredményének
elfogadása /elutasítása/

Projekt
kialakítás

Felelősség meghatározása
Eredmény

Határidő

Költségvetés

Ajánlat felhívások
megfogalmazása

Pályázatírás
Pályázat elbírálása

Ajánlatkérés

Monitoring

Kockázatok allokálása

Szerződés(ek)
megkötése

26. ábra: A projekt életciklusának egyszerűsített modellje
Forrás: Saját szerkesztés
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4.1.2. A lokális turisztikai projektek generálása, támogató technikái
4.1.2.1. Helyzetfeltáró elemzés célja és technikái
A vidék-, és turizmusfejlesztéshez köthető programok nagyon sokrétűek, számos speciális
területet kell, hogy érintsenek. Kulcsár (2000) megfogalmazása szerint: ”.. a programok
irányultságai és prioritásai alapvetően a kistérség adottságaitól, más szóval az endogén
erőforrásoktól függenek.” Az endogén erőforrások az alábbiak:





természeti,
gazdasági
humán, és
a kultur-antropológiai.

Belátható, hogy ezen erőforrások sajátosságai, milyenségük, mennyiségük, színvonaluk,
állapotuk, stb. a kiinduló pontjai és meghatározó faktorai a jövőkép felvázolásának, a
kapcsolódó programok, stratégiák irányultságának, stb. Az egyes erőforrásokhoz tartozó
elemzésnek – a teljesség igénye nélkül – az alábbi területekre kell kiterjednie.(Lásd: 1.3.1. A
vidékgazdaság erőforrásai, szerepük a turizmus fejlesztésében)
Természeti adottságok és viszonyok: táji besorolás, éghajlati és talajadottságok, talajok
típusai, domborzati viszonyok, művelési ágak, növény és állatvilág, vízkészletek, stb.
Gazdasági helyzet: a terület gazdasági térben elfoglalt pozíciója, az infrastrukturális
ellátottság, a gazdasági szerkezet alakulása, mezőgazdasági termelés és értékesítés,
kereskedelem, idegenforgalom, építőipar, termékfeldolgozó kapacitások és azok térbeli
elhelyezkedésének helyzete, az alapvető szolgáltatások (oktatási, egészségügyi
intézményekkel, postával, pénzintézetekkel, stb. való ellátottság) helyzete, stb.
Humán erőforrás helyzete: a demográfiai helyzet és a kapcsolódó folyamatok (népesség
számának, összetételének alakulása, a születések és a halálozások száma, vándorlási egyenleg,
nemek korszerinti összetétel, korösszetétel, képzettség szerinti összetétel), a foglalkoztatási és
munkanélküliségi viszonyok alakulása (a munkáltatók számának alakulása, a
foglalkoztatottak ágazatonkénti megoszlása, a munkanélküliek képzettség és kor szerinti
megoszlása, ingázók száma), jóléti és jövedelmi viszonyok felismerése, stb.
Történeti, kulturális adottságok: a kulturális örökség elemzése, hagyományok, feltárása,
életmódra vonatkozó elemzések, hagyományos kézmű- és kisipari tevékenységek helyzete. A
civil társadalom helyzete (a civil szervezetek száma, azok jellege) kulturális események
(például a rétes fesztivál stb.)
Az érintett erőforrások, illetve a kapcsolódó szempontok elemzésének eredményeként meg
kell tudni fogalmazni és minősíteni a kialakult tényállapotokat. Másrészt egyértelműen fel kell
ismerni, és arányosítani kell a problémákat, a problémák közötti hatásokat és
összefüggéseket, valamint egyértelműen meg kell határozni, hogy kik a probléma érintettjei,
ill. célcsoportjai.
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Érintettnek tekintünk minden olyan személyt, csoportot, intézményt, vállalkozást, melynek
bármilyen – közvetlen, vagy közvetett – kapcsolata van a tényleges helyzettel, illetve a jövőt
illetően megvalósítandó program céljaival, hatásaival.
Érdekeltek az érintettek azon csoportja, akik közvetlenül vagy közvetve anyagilag is
érdekeltek a megvalósítandó fejlesztésben és aktív szerepvállalásuk révén befolyással vannak
a fejlesztés megvalósítására.
A probléma érintettjeinek, célcsoportjainak egyértelmű definiálása több szempontból is
fontos. Egyrészt az EU szakpolitikájának alapelvei között szereplő szubszidiaritás, kiemelten
kezeli a decentralizált, (alulról jövő kezdeményezések) széleskörű partnerségen és
együttműködésen alapuló programok kidolgozását. Másrészt a programok sokrétűsége,
integráltsága is igényli a helyi lakosság részvételét, nekik fontos szerepük van a problémák
felderítése, és azok megszüntetésére alkalmas megoldások feltárása során. A turizmus
vonatkozásában a fentiekben említetteknek különösen nagy szerepe van. Az elemzés célja
tehát;





a térség érintett csoportjainak azonosítása,
a problémák megszüntetése, feltárt megoldások várható hatásainak meghatározása az
érintett célcsoportokra,
a célcsoportok érintettsége minőségének definiálása,
a meglévő és várható konfliktusok azonosítása, a konfliktusok kezelése, ill.
mérséklése céljából szükséges tevékenységek meghatározása.

Az érintettek – valószínűsíthetően – több szinten (helyi, regionális, megyei, nemzeti)
találhatók, ennek megfelelően érintettek lehetnek; a helyi lakósság, a helyi vállalkozások,
civil szervezetek, önkormányzatok, különböző érdekképviseletek, szakértői csoportok, stb. Az
elemzéshez több módszer is rendelkezésre áll, az alábbiakban a Venn diagram módszerével
ismerkedünk meg. Ez egy olyan elemzési technika, amely segíti a kulcsfontosságú szereplők
azonosítását, az érintettek aktivizálását, bekapcsolását az elemzési munkába, és a megoldások
feltárásába egyaránt.
A helyzetfeltáró elemzés célja szempontjából az alábbi kérdések megválaszolása, majd azok
táblázatba foglalása jelentős segítséget nyújt a megfogalmazott célok elérése érdekében (5.
táblázat). Az érintett csoportok beazonosítása nem jelenthet problémát.
5. táblázat: A helyzetfeltáró elemzés érintettjei és érintettségük minőségének definiálása
Csoport
megnevezése
1. Önkormányzat

Melyik probléma érinti?
Infrastruktúra hiánya
Lepusztult történelmi értékek
Munkanélküliség

Milyen módon érintett?
3
3
1

2.
3.
4.
5.
.
.
n
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Fontos feladat viszont a feltárt főbb problémák szempontjából definiálni az érintetteket, és
érintettségük minőséget, motiváltságát a problémákkal való foglalkozásra, az érintett csoport
viszonyát más érintettekhez (például partnerség, együttműködés, konfliktusok).
Az érintettség osztályozása
0
1
2
3

nem érintett
közvetetten érintett
kis mértékben érintett
teljes mértékben érintett

Az érintett csoport motivációja a problémákkal való foglalkozásra csak a közvetetten, kis
mértékben és a teljes mértékben érintett célcsoportok esetében értelmezhető. A rangsorolás
jelölése és milyensége az alábbiak is lehetnek.
1. kis mértékben motivált
2. átlagosan motivált
3. teljes mértékben motivált.
A célcsoportoknak a főbb problémák szerinti érintettsége, érintettségük milyensége
tartalmilag jelentős lefedettséget mutat a fejlesztendő területre vonatkozó programok
eredményes megvalósítása szempontjából, azaz, hogy milyen széles társadalmi bázissal,
milyen együttműködéssel és elköteleződéssel, a lehető legtöbb érintett célcsoport
megelégedésére sikerül a programot megvalósítani. Az érintetteknek a fejlesztési
elképzeléshez való viszonyának elemzéséhez használható módszer a Venn diagram analízis.
Az analízis elvégzésére, az érintett célcsoportok részvételével egy fórum keretében kerül sor,
ahol a résztvevők együttesen alakítják ki, az egyes érintett célcsoportok és a fejlesztési
területekre vonatkozó programok viszonyát. Az elemzés egyértelmű választ ad arra, hogy



melyek azok a célcsoportok, akik potenciális támogatói, partnerei
lehetnek a fejlesztésnek,
mely célcsoportok azok, akik egyértelműen érdekeltek a
fejlesztésben,

és melyek azok a célcsoportok, akik



közömbösek, vagy
ellenérdekeltek a fejlesztési elképzelésekben.

A Venn diagram analízisnél a fejlesztési terület által érintett célcsoportok viszonyát az
alábbiak szerint célszerű rangsorolni (Kulcsár, 2000):
1. különálló kör, amely azt jelenti, hogy nincs az adott szereplőknek kapcsolata a
fejlesztési területtel;
2. érintkező kör, amely azt jelenti, hogy csak információ csere létezik a szereplők és a
terület között;
3. kis területi átfedés, amely azt jelenti, hogy van némi kooperáció, érdekkapcsolat a
szereplő és a téma között;
4. nagy területű átfedés, amely azt jelenti, hogy lényegi kooperáció és érdekérintettség
létezik.
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A fentiekben említett rangsorolási szempontokat is figyelembe véve, a Venn diagramot a 27.
ábra szemlélteti. Nem lehet azt állítani, hogy egy adott projektben megjelenő fejlesztési
elképzeléssel az adott település vagy térség valamennyi célcsoportja minden esetben
azonosulni tudna. A gyakorlati életben gyakran értesülhetünk különböző civil
kezdeményezésekről, amelyek ellenzik az adott projekt megvalósítását. (Lásd: Pécsett, a
Tubesen lokátor létesítése). Az egyes célcsoportok érintettségének milyensége a fejlesztési
elképzeléssel lehet
 támogató,
 semleges,
 ellenérdekelt.
Ennek függvényében az érintetteknek (a Venn diagramban – 27. ábra – szereplő
érdekcsoportok) a fejlesztési célhoz való viszonya az alábbi lehet (Kulcsár, 2000):
1.
2.
3.
0.
-

kismértékű partnerség vagy konfliktus
közepes partnerség, vagy konfliktus
nagy mértékű kapcsolat vagy konfliktus
nem jellemző kapcsolat (indifferens)
a mátrix másik felében áll fenn a viszony.

Nem érintett
célcsoport

Közömbös
érdekcsoport

Fejlesztési
elképzelés

1

2

4
3
Erőteljesen érintett
célcsoport

Kis mértékben érintett/nem
közömbös/ érdekcsoport

27. ábra: A Venn diagram
Forrás: Kulcsár (2002) alapján a szerző

A fentiekben jelzett célcsoportok viszonyát a konfliktus és partner mátrix segítségével
összegezhetjük, amit a 6 táblázat fejez ki. A mátrix átló feletti része az érintettek közötti
partnerségi viszony milyenségét összegzi, ennek megfelelően a mátrix átló alatti része, a
célcsoportok közötti konfliktusokra hívja fel a figyelmet.
A közölt módszerek, a helyi érintettek érdekviszonyainak tisztázását segítik elő,
hozzájárulnak a konfliktusok kezeléséhez a közös vita során, így ezen keresztül a stratégiai
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célokkal való azonosulást, az érintettek bevonását, azaz nélkülözhetetlenek az alulról jövő
kezdeményezés megvalósításához.
6. táblázat: A konfliktus és partner mátrix
Érdekcsoport
1
2
3
4

1
3

PARTNERSÉG
2
3
1
3
3
0
2
KONFLIKTUS

4
0
-

A tárgyalt elméleti ismeretanyag birtokában készítsük el a „Források hazája” kistérség
helyzetfeltáró elemzését. A helyzetfeltáró elemzésnél az alábbi szempontokra kell fókuszálni:




a kistérség általános jellemzői,
a fő problémák azonosítása,
az érintettek meghatározása és elemzése.

A szöveges információ alapján megállapítható, hogy a „Források hazája” kistérség
„Nekeresdország” „Lehetőségek” nevű régiójában található. Fontos annak hangsúlyozása,
hogy az országra és a régióra vonatkozó részeket csak információként kezeljük. A szöveges
információk alapján elkészült a „Lehetőségek” régiójának operatív programja/ a régió
stratégiája/ Ezt adottnak vesszük – a területek megadásra kerülnek - és ebbe a stratégiába
ágyazottan kell elkészíteni a „Források hazája„ kistérség stratégiáját, generálni kell a
stratégiai célok megvalósítását lehetővé tevő turisztikai projekteket. A feladat elvégzése
szempontjából tehát az elemzés releváns egysége a „Források hazája” kistérség. A
helyzetfeltáró elemzéshez kapcsolódóan néhány fontos szempontra fel kell hívni a figyelmet.
E szempontokat az alábbiakban foglaljuk össze:








Mivel a helyzetfeltáró elemzés célja a térségre vonatkozóan feltárni a meghatározó
hatással bíró társadalmi, gazdasági, területi folyamatokat, valamint az e folyamatokat
meghatározó tényezőket, nagyon fontos szerepe van az adatbázisnak és az időtávnak.
Azok az adatok és évek szerepeljenek csak, amelyek a legmarkánsabban jellemzik és
kifejezik a releváns tématerület, illetve annak változásait.
Az elemzésnek csak a fejlesztés szempontjából releváns tématerületeket kell felölelni,
tehát csak e területekre kell megalapozott szakmai értékelést nyújtania.
Az elemzésnek az ok-okozati összefüggések feltárására kell fókuszálnia, ehhez kell
hozzárendelni, illetve megválasztani az indikátorokat /mutatószámokat/ is.
Kiemelten kell kezelni a releváns tématerületet alapul véve a térségi adottságokat és
sajátosságokat.
A helyzetelemzésben célszerű megfogalmazni minden olyan gondolatot, amely
elősegíti a térség adottságainak, sajátosságainak, térszerkezetének megismerését és
ábrázolását.
A turizmus – sajátosságai és komplex hatásai miatt is – külön vizsgálati
tématerületet jelent. Az elemzésnek – célszerűen - ki kell terjednie az alábbi
területekre:
- A turisztikai vállalkozások /szálláshelyre vonatkozó kapacitás adatok/
- Vendégéjszakák száma
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- A térség főbb turisztikai célpontjai, (nemzeti parkok, történelmi városok,
borvidékek, természetvédelmi területek, gyógyfürdők stb./
- A magánszálláshelyek kapacitása (fizető vendéglátás és a falusi turizmus
kapacitása, a vendégforgalom alakulása, a területen foglalkoztatottak
száma/
- További kapcsolódó információk / átlagos tartózkodási idő, külföldiek
aránya a vendégforgalomban, kiemelkedő turisztikai célpontok
látogatottsága/
A rendelkezésre álló
teszik lehetővé:




információk a kistérségre vonatkozóan az alábbi területek kijelölését
maga a kistérség,
az idegenforgalom, és
a mezőgazdaság.

A megadott információk alapján a kistérség helyzetét kell egyértelműen minősíteni, végső
soron a kistérség egésze és az érintett célcsoportok vonatkozásában. Célszerű tehát az
információkat abból a szempontból csoportosítani, hogy az adott helyzetre vonatkozóan,
illetve annak kialakulása szempontjából negatív vagy pozitív hatással bírnak-e. Ezzel
összefüggésben már most fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes problémák, adottságok
feltárása, nem nélkülözheti a kialakult helyzettel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba
hozható külső, kistérségen kívüli környezeti tényezők elemzését. Ezek a tényezők ugyanis
felerősíthették, vagy gyengíthették a kistérség adottságainak, feltárt tényezőinek negatív vagy
pozitív hatásait a kialakult helyzetre. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a külső tényezők
figyelembevétele a kapcsolódó stratégiák megfogalmazásánál nem hagyhatók figyelmen
kívül. Ahogy ez már említésére került, a helyzetfeltáró elemzést az érintettek bevonásával,
csoportmunka keretében kell elvégezni. Fogadjuk el a helyzetfeltáró elemzés összesítését,
amelyet a 7. táblázat tartalmaz.
A táblázatban szereplő főbb tényezők alapján megállapítható, hogy a negatív tényezők
együttes hatásának eredőjeként




a kedvezőtlen jelenségek felerősödtek és állandósulnak,
a kedvező adottságok kihasználása nem történt meg,
a fenti két tényező együttes hatásának eredőjeként a kistérség
népességmegtartó képessége gyenge és kedvezőtlen tendenciát mutat.

A kistérség népességmegtartó képességének romlásában jelölhető meg a fő probléma. A
fentiek ismeretében tehát már körvonalazhatónak tűnnek a szükséges intézkedések, illetve az
elérendő célok.
A fő probléma azonosítása után kerülhet sor az érintettek és érintettségük minőségének
definiálására. A feltárt helyzet érintettjei az alábbiak lesznek:
1. Önkormányzatok
2. Szállodák
3. Mezőgazdasági vállalatok és kisvállalkozások
4. „Sárgarigó” Nemzeti Park Igazgatósága
5. Illetékes Vízszolgáltató Zrt.
6. Illetékes Környezetvédelmi Hivatal
7. Civil szervezetek
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6.4. táblázat: A „Források hazája” kistérség helyzetfeltáró elemzésének főbb összetevői

Mezőgazdasági termelés

Idegenforgalom

„Források hazája” kistérség

Szint

POZITÍVUMOK/POZITÍV HATÁSOK/

- fontos turisztikai desztinációja az
országnak, és a régiónak,
- kedvező természeti adottságok; gazdag
termálvíz készlet, mediterrán jellegű
éghajlat,
- a „Sárgarigó” Nemzeti Park növény és
állatvilága átnyúlik a kistérségbe,

- gyógyturizmusra vonatkozó kapacitás –
egyes területeken – rendelkezésre áll,
- történelmi hagyományok, fürdőkultúra,
- jelentős szakmai tudással rendelkező
szakembergárda,stb.
- a főszezonban élénk munkaerő kereslet,
- jelentős nemzeti és etnikai hagyományok,
- számos turisztikai kulturális látványosság
van a kistérségben,
- növekvő kereslet az egészségturizmusban,
- a kapcsolódó minősítési rendszer
kidolgozott,
- jó a vendégek tapasztalata,
stb.

- kedvező éghajlati és talajadottságok
/agroökopotenciál/,
- a geotermikus energia hasznosításának
lehetősége,
- jelentős az erdő és gyepterületek aránya, stb.
- növekvő kereslet a biotermékek iránt,
- kedvező jogi szabályozás a
termékértékesítésekhez kapcsolódóan,

NEGATÍVUMOK/NEGATÍV HATÁSOK/
- az idegenforgalomhoz kötődően fejlődött és
alakult a gazdasági szerkezet,
- az érintett vállalakozások fejlődése stagnál,
- kedvezőtlen a demográfiai index,
- a munkahelyek hiánya a háttértelepüléseken
- alacsony bérszínvonalak,
- a non-profit szektor nem aktív,
- megindult a faital korosztály és kulcsmunkaerő elvándorlása,
- a közterületeken is nagy a gyomfertőzöttség,
Stb.
- a szolgáltatások minőségével egyes
esetekben problémák vannak,
- meghatározó a belföldi vendégek (OEP)
beutaltak aránya,
- a támogatási rendszer nem stabil,
- a fürdők nyitva tartása nem megfelelő,
- kevés a specializált szolgáltatás,
- alacsony színvonalú vízparti turizmus,
- csökkenő vendéglétszám,
- a magán és állami szféra nem működik
együtt,
- nem kiforrott a betegségmegelőzés kínálata,
- hiányzik a terápiás lovaglás, lovaglás,
sétakocsikázás mint turisztikai termék,
- a szolgáltatók közel vannak egymáshoz,
- csökkenő fajlagos bevétel,
- idényszerű foglalkoztatás,
- a”fekete”foglalkoztatás megjelenése,
- csökkenő átlagos tartózkodási idő,
- szegényes turisztikai szolgáltatások, stb.
- jelentős a hozamingadozás,
- nem megfelelő a vetésszerkezet,
- a „Sárgarigó” Nemzeti Park problémát okoz
a mezőgazdasági termelésben,
- víznyerő helyek közelsége a szántó művelési
ághoz,
- alacsony műtrágya-felhasználás,
- a kemikáliák és veszélyes hulladékok
tárolása nem megoldott,
- speciális szakképzettséget igénylő
területeken nincs szakember,
- a mezőgazdasági termelés szközellátottsága,
az ágazat jövedelemtermelő képessége nem
megfelelő,
- a geotermikus energia felhasználás nem
kielégítő, stb.

Forrás: Saját szerkesztés

A teljesség igénye nélkül, a továbbiakban csak azokat az érintetteket emeljük ki, amelyeknél
valamennyi, még nem tárgyalt ismeretanyag, kapcsolódó kérdés, markánsan megjelenik. A
kiválasztott érintetteket és érintettségük minőségének definiálását a 8. táblázatban
követhetjük nyomon. A táblázatban közölt célcsoportok és azok, egyes problémák, negatív
113

tényezők általi érintettsége és érintettségük minősége több fontos kérdésre is ráirányítja a
figyelmet.
8. táblázat: Az érintettek és érintettségük minőségének definiálása
Megnevezése
1. Önkormányzatok

2.
Szállodák
3.
Mezőgazdasági
vállalatok,
kisvállalkozások

4.
”Sárgarigó” Nemzeti
Park Igazgatósága

5.
Környezetvédelmi
Hivatal

Milyen mértékben
érintett?

Melyik probléma érinti?
A közterületek gyomfertőzöttsége
magas
Munkanélküliség
Csökkenő volumenű idegenforgalom
Csökkenő volumenű idegenforgalom
Magas gyomfertőzöttség
Kedvezőtlen demográfiai index
Korszerűtlen technikai felszereltség
Csökkenő volumenű idegenforgalom
Kemikáliák, veszélyes hulladékok
szakszerűtlen tárolása illetve kezelése
Speciális szakképzettségű szakemberek
hiánya
„Sárgarigó” Nemzeti park közelsége
Speciális szakképzettségű szakemberek
hiánya
Korszerűtlen technikai felszereltség
Csökkenő volumenű idegenforgalom
Kemikáliák, veszélyes hulladékok
szakszerűtlen tárolása illetve kezelése
Speciális szakképzettségű szakemberek
hiánya
Korszerűtlen technikai felszereltség
Csökkenő volumenű idegenforgalom
Kemikáliák, veszélyes hulladékok
szakszerűtlen tárolása illetve kezelése

3
1
3
3
2
0
3
1
3
3
3
2
3
1
3
2
3
0
3

Forrás: Saját szerkesztés

Ahogy ez a 8. táblázatban látható, egy negatív tényezőnek több érintettje is lehet, például a
csökkenő idegenforgalom, teljes mértékben érinti (3) az adott önkormányzatot is, a szállodák
által fizetendő iparűzési és idegenforgalmi adók csökkenése miatt. Nem állíthatjuk azt sem,
hogy a csökkenő idegenforgalom teljes mértékben érintetlenül hagyná a mezőgazdasági
vállalatokat, kisvállalkozásokat, mivel ez a célcsoport a kertészeti termékek, vagy a
biotermékek, lovasturizmus révén is érintett, illetve érintett lehet. Érintettségének minősége
nyilvánvalóan eltér az önkormányzat érintettségének minőségétől. A táblázatból az is
kiolvasható, hogy a „Sárgarigó” Nemzeti Park Igazgatósága és a mezőgazdasági vállalatok,
vállalkozások, - jelentős mértékben – ugyanazon problémák, negatív tényezők által érintettek,
és érintettségük minősége a legtöbb negatív tényező vonatkozásában azonos, teljes mértékben
érintetteknek tekinthetők. Többnyire hasonló helyzet áll fenn az Illetékes Vízszolgáltató Nyrt.
és az Illetékes Környezetvédelmi Hivatal, valamint a mezőgazdasági vállalatok
vonatkozásában is. Ez utóbbi célcsoportok kiemelése azért is fontos, mert ha ugyanazon
problémák és azonos minőségű érintettség áll fenn az érintettek viszonylatában, akkor egy
konfliktusos helyzet állhat elő az érintett célcsoportok között, mivel érdekeltségük a
fejlesztési cél vonatkozásában eltérhet egymástól, azaz érdekellentétek kerülnek felszínre. A
nemzeti park beékelődése a mezőgazdaságilag művelt területbe, a víznyerő helyek biztonsági
sávon belüli elhelyezkedése, nagymértékben befolyásolja a mezőgazdasági termeléssel
foglalkozó vállalatok, kisvállalkozások gazdálkodását. A kemikáliák, a veszélyes hulladékok
szakszerű tárolásának, illetve kezelésének hiánya jelentős mértékben szennyezi a környezetet.

114

A korszerűtlen, nagymértékben elhasználódott eszközpark sem teszi lehetővé a korszerű
termesztéstechnológiák alkalmazását, és ez szintén környezetvédelmi problémák okozója
lehet, például több gázolaj felhasználás, üzemanyag elfolyásából adódó talajszennyeződés,
stb. A nemzeti park állat-, és növényvilágának megóvása az agrotechnikai beavatkozásoknál –
például betakarítási munkák, talajmunkák, vegyszerezés, stb. – nagy körültekintést igényel. A
kapcsolódó, megelőző intézkedések, alkalmazható eljárások költségnövekedést okoznak a
vállalatoknál. Azt viszont nem lehet állítani, hogy a vállalatok érdekeltek lennének a
költségek emelésében, mivel érdekeltségük a profit növelése. Azt sem mondhatjuk – ma még
legalábbis nem – illetve állíthatjuk, hogy a tőkének úgymond „környezettudata lenne”.
Mindezek alapján érthető, az ugyanazon negatív tényező/k/ által, azonos minőségben érintett
célcsoportok ellenérdekeltsége a fejlesztési cél vonatkozásában. Az előzőekben érintett
célcsoportokat alapul véve a mezőgazdasági termelés technológiai korszerűsítésének
konfliktus és partner mátrixát a 9. táblázat foglalja magába. A mátrixban feltüntetett
érdekcsoportok azonosak a 8. táblázatban szereplőkkel. A fejlesztési elképzelés: a
mezőgazdasági termelés technológiai korszerűsítése.
A helyzetfeltáró elemzés befejezésével jelentős lépést tettünk előre, de ezzel természetesen
még szakmai szempontból nem alapoztuk meg a fejlesztési elképzelések megvalósítása
érdekében kidolgozandó projekteket. Ez további elemzési munkát követel meg annak
érdekében, hogy megvalósítsuk a feltárt problémák hierarchikus sorrendjét, egymásra
épülését, a problémák ok-okozati összefüggéseit feltárjuk.
9. táblázat: A mezőgazdasági termelés technológiai korszerűsítésének
konfliktus és partner mátrixa
Érdekcsoport
1
2
3
4
5

1
0
1
1
1

2
0
0
1
0

PARTNERSÉG
3
1
0
3
3
KONFLIKTUS

4
1
0
3

5
1
0
3
0

0

Forrás: Saját szerkesztés

4.1.2.2. A probléma-fa, mint az okok feltárásának eszköze
Az előző fejezetben feltártuk a kistérség helyzetét, megállapítottuk, hogy gyenge a kistérség
népességmegtartó képessége és a helyzet tovább romlik. Nem szükséges annak részletes
indoklása, hogy a kialakult helyzet nem úgy „született”, hanem valaminek, valamiknek a
következménye. Az okok feltárása tehát további elemzést igényel. A tervezéséhez használt
elemzési technikák között megkülönböztetett szereppel illetik a probléma-fa, mint az egyik
leghatékonyabb, új vagy újszerűnek elfogadott probléma-elemzési módszert. Az elnevezés
valóban új, de a módszer lényegét tekintve nem nevezhető újnak. Eddig is ismertek voltak
azok az eljárások – lásd: statisztika, gazdasági elemzés tantárgyak – amelyek lényegüket
tekintve ugyanazon eljárást alkalmazzák, mint a probléma-fa módszere. Ismert, hogy a
gazdasági elemzés folyamatában az egyik legfontosabb feladat az ok-okozati összefüggések
feltárása. A vizsgált jelenség, tényállapot bekövetkezése a jelenséggel valamilyen kapcsolatba
lévő elemek közötti ok-okozati, vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló) összefüggések
kölcsönhatására vezethető vissza. A jelenség, tényállapot megszüntetése pedig csak a
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lehetséges közvetlen ok, okok ismeretében történhet. A probléma-fa alkalmazásának tartalmi
összefüggései tehát egyáltalán nem különböznek a gazdasági elemzésnél használt és ismert
eljárásétól. Az elnevezésben a probléma fogalom használata valóban találó és célszerű, mivel
a probléma olyan általánosan értelmezhető fogalom, amelynek használatával kiküszöböljük
azt, hogy a negatív helyzetet konkrétan megnevezzük.
Az adott területi egységre vonatkozó elemzési feladat rendkívül komplex, a kulcsfontosságú
tényezők, okok feltárása biztosításának meghatározó szerepe van. A fő probléma feltárása
általában nem igényli a tágabb környezet hasonló mélységű elemzése eredményeinek
ismeretét.
Az elméleti ismeretek birtokában készítsük el a „Források hazája” kistérségre vonatkozó
elemzést a probléma-fa módszerét alkalmazva. A szöveges helyzetfeltáró elemzés, és a
negatív tényezők feldolgozásának eredményeként a fő problémát a kistérség gyenge eltartó
képességében jelöltük meg. Feladatként jelentkezik tehát, az ok-okozati összefüggések
feltárása. A rendelkezésre álló információk alapján a probléma-fát a 28. ábra szemlélteti. Az
egyes színek funkciója az, hogy markánsan elkülönítsük azokat a területeket, amelyek – a
vázolt hierarchia szerint – a kistérség, illetve a régió népességmegtartó képességének
csökkenéséhez vezettek.
A kedvezőtlen tényállapot fő okaiként a




nem versenyképes mezőgazdaságot,
a környezet védelmének és fenntarthatóságának hiányát és
a kistérség speciális adottságaira épülő lehetőségek /turizmus és a kapcsolódó
mezőgazdasági tevékenység / kiaknázatlanságát jelölhetjük meg.

A továbbiakban csak a kistérség adottságaira épülő lehetőségek /turizmus és a kapcsolódó
mezőgazdasági tevékenység/ kiaknázatlanságának ok-okozati összefüggéseit elemzzük. A
speciális adottságok vonatkozásában problémát jelent, hogy a geotermikus energia
mezőgazdasági célú hasznosítása nem megfelelő. Továbbá –szintén e speciális adottságokkal
függ össze – a gyógyturizmushoz kapcsolódóan bizonyos szolgáltatások hiánya. A
mezőgazdasághoz kapcsolódóan a geotermikus energia nem megfelelő hasznosítása miatt
hiányzik a biotermék és a kertészeti üvegházi termelés. A turisztikai szolgáltatásokhoz
kapcsolódó hiányosságok oka abban jelölhető meg, hogy nincs gazdája a turizmusnak,
hiányzik a civil szervezetek szerepvállalása, és a kistérség – mint desztináció – marketingje
szintén nem megfelelő.
Természetesen a mezőgazdaság nem megfelelő versenyképessége, a környezetvédelmi
problémák ok-okozati összefüggései is feltárhatók lennének, de ez nem képezi feladatunkat.
Az ábrázolásmódnál alkalmazott szín-effektusok célja az, hogy az ok-okozati összefüggések
hierarchiájának lényegét még jobban kiemeljük, hogy szemléletesebbé tegyük.
Hangsúlyozzuk, hogy ami okozat, az a hierarchia felsőbb szintjén jelentkező okozatnak az
oka. Ezzel a megoldással is hangsúlyozni és bizonyítani kívánjuk, hogy a vertikális tagolása a
fő problémának alapvetően annak sajátosságaival van összefüggésben. Ez persze nem jelenti,
de nem is jelentheti azt, hogy ne törekedjünk az átláthatóság biztosítására. Fő szempontként
kell azonban kezelni az elemi okok egyértelmű definiálását, amelyhez egy konkrét
beavatkozási tevékenység rendelhető annak érdekében, hogy a negatív állapotot
megszüntessük. Ez azonban már átvezet bennünket az elsajátítandó ismeretek újabb
területére,
a
célkitűzés
elemzéshez,
azaz
a
cél-fa
elkészítéséhez.
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28. ábra: A probléma-fa szerkezete
Forrás: Saját szerkesztés
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4.1.2.3. A cél-fa, mint a projektek generálásának eszköze
A fő probléma egyértelmű azonosítása után fő célunkét fogalmazhatjuk meg, hogy a negatív
tényállapotot megszüntessük. A probléma-fa egyértelművé teszi számunkra, hogy milyen
okok, illetve azok milyen láncolata idézte elő a negatív helyzetet, állapotot. A problémák
hierarchiája arra is figyelmeztet bennünket, hogy a negatív helyzet megszüntetése, azaz a
kívánt állapot elérése, csak fokozatosan, a probléma-fán lépésről-lépésre haladva érhető el. Ez
viszont nem jelent mást, mint a problémák célok formájában történő újrafogalmazását. Ebből
viszont csak az következhet, hogy az ok-okozati összefüggéseket az eszközök és célok
(eredmények) viszonya kell, hogy felváltsa, a probléma-fa hierarchiájának megfelelően.
Végső soron, a problémák célokká való átkonvertálása útján juthatunk el a cél-fához. Azt
mondhatjuk tehát, hogy a cél-fa a probléma-fa tükörképe lesz. A célok tehát ugyanúgy
egymásra kell, hogy épüljenek a cél-fában, mint az okok a probléma-fában. Mindezek alapján
egyértelmű kell, hogy legyen számunkra az alábbi következtetés: egy alsóbb szintű cél
megvalósítása feltétele annak, hogy a felsőbb szinten megfogalmazott célkitűzések
megvalósuljanak.
Az elmondottak alapján akár rendkívül könnyűnek is tűnhet a cél-fa elkészítése, ami
természetesen nem így van. A vázolt összefüggések mechanikus alkalmazása, nevezetesen,
hogy „a cél-fa egyszerű tükörképe a probléma-fának” állítás feltétel nélküli elfogadása
ugyanis nagyon sok veszélyt rejt magában, és szakmai szempontból nem elfogadható
szemléletet tükröz. A probléma-fa adott struktúráját mechanikusan átfordítani cél-fává azt
eredményezheti, hogy olyan célok is megfogalmazásra kerülhetnek, amelyek a probléma-fa
egy-egy okához kapcsolódnak ugyan, de tartalmilag azonosak. A célokat tehát konkretizálni
kell és a tartalmilag azonos célokat össze kell vonni, azaz egy konkrét célt kell
megfogalmazni. Természetesen az is előfordulhat, hogy a cél-fa készítése világít rá a
probléma-fa úgymond „hiányosságaira”, amikor a problémáról kiderül, hogy nem valós
probléma, végső soron nincs létjogosultsága a probléma-fa rendszerében. Ugyanakkor az is
előfordulhat, hogy a cél-fa készítése során, a kialakult célhierarchia hívja fel a figyelmet arra,
hogy a megkövetelt konzisztens logika érvényesítése érdekében éppen a probléma-fában
hiányzik egy „láncszem”. Fel kell tehát hívni a figyelmet arra, hogy ezek az elemzési
módszerek, azok rendkívül szoros tartalmi kapcsolata miatt, nem elszigetelten kezelendők. A
tervezés folyamatában a probléma-fa elkészítése – értelemszerűen – meg kell, hogy előzze a
cél-fa elkészítését. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a cél-fa készítése során nem lehet
korrigálni – ha az, szakmailag indokolt – a probléma-fa struktúráját.
Ahogy erre más utalás történt, a fejlesztési tervekkel kapcsolatosan megfogalmazott
elvárásoknak való megfelelés szempontjából nagy jelentőséggel bír a cél, célkitűzések, illetve
azok elérését biztosító eszközök helyes meghatározása. Ennek biztosítása azonban nem
mindig jelent könnyű feladatot. A gyakorlati életben sokszor találkozhatunk azzal, hogy a
valódi célok és a rendszer törvényes, jogos célja nem mindig esnek egybe, vagy nem
felismerhetők, azok közvetett hatásai miatt. Gondoljunk csak az érintettek viszonylatában a
partnerségi és a konfliktus viszonyok felderítésére. Jól érzékelteti a vázolt helyzetet például az
autópályák építése. Az M7 autópálya például a társadalom, a nemzetgazdaság – mint
rendszerek –szempontjából, fontos célok elérésének eszköze. Az autópálya építésével
kapcsolatosan ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy például környezetvédelmi
szempontból, – a vadállomány vonulási, vándorlási útvonalát keresztezi az autópálya - vagy
az érintett lakosság körében a növekvő zajártalom miatt, a célok nem esnek egybe, azaz az
érintett célcsoportok teljes mértékben nem tudnak azonosulni az autópálya építésének
céljaival. (A szerző fontosnak tartja megjegyezni, hogy ezen elemzési módszerek gyakorlati
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alkalmazásának módszertana, technikája kidolgozott és ismert. A szakhallgató a tantárgy
gyakorlati foglalkozásain alkalmazzák ezeket a technikákat.)
Az elméleti ismeretanyagot alkalmazzuk a „Források hazája” kistérségre, készítsük el a
kistérség cél-fáját. A cél-fát a 29. ábra szemlélteti. A kistérség cél-fájánál is csak a
Kiaknázatlanok a kistérség speciális turisztikai adottságai ágon értelmezzük teljes körűen.
Ahogy ez az ábrán látható, a legfőbb, azaz általános célként, a kistérség népességmegtartó
képességének növelése és stabilizálása került megfogalmazásra. Ez az elérni kívánt, pozitív
állapot. E pozitív állapot bekövetkezéséhez az alábbi célok elérésén keresztül vezet az út:
 a mezőgazdaság versenyképességének növelése,
 a környezet védelmének és fenntarthatóságának biztosítása
 a kistérség speciális turisztikai adottságainak kihasználása.
A fő vél elérésének egyik fontos feltétlét képezi az, hogy megvalósuljon a


a kistérség speciális turisztikai adottságainak kihasználása

A cél megvalósításának elengedhetetlen feltétele



a geotermikus energia mezőgazdasági hasznosítása
a problémás turisztikai szolgáltatások fejlesztése

A geotermikus energia hasznosítására kétféle lehetőség kínálkozik, nevezetesen;



biotermékek termelése, és
az üvegházi kertészeti termékek felkarolása

A problémás turisztikai szolgáltatások fejlesztését az alábbiak megvalósításától várjuk;





szállás-helykapacitás fejlesztése a privát szektorban/lovas panzió létesítése/
lovas turisztikai termékek kínálatának fejlesztése,
helyi TDM szervezet létrehozása,
a civil szerveződések támogatása

Ha figyelmesen, és újra elolvassuk a cél-fa előzőekben vázolt struktúráját, észre kell, hogy
vegyük, hogy egy adott ág legalsóbb szintjéig – a legvilágosabb színnel jelölt részek az egyes
ágakban – különböző célokat fogalmaztunk meg. Ezek a célok egyben a kívánt állapot
elérését is jelentik. Az ábrán az is nyomon követhető, hogy a magasabb szinten
megfogalmazott cél – sötétebb színárnyalat/ok – csak akkor érhető el, ha több, a célhierarchia
alacsonyabb szintjén megfogalmazott célok teljesülnek. A legvilágosabb színnel ábrázolt
elemi részek, egységek azokat az eszközöket (beavatkozási tevékenységeket) jelentik illetve
jelölik, amelyeket maradéktalanul meg kell valósítani ahhoz, hogy az egyes célokat, illetve
azok kölcsönhatásának – egymást erősítő szinergikus hatásának – eredőjeként, a kívánt
legfőbb célt a régió népességmegtartó képességének növelését és stabilizálását elérjük. A
legfőbb cél tehát megfogalmazást nyert. A továbbiakban azt a kérdést kell megválaszolunk,
hogy konkrétan milyen módon, és milyen eszközökkel valósítsuk meg céljainkat. E kérdés
további elemezés elvégzését igényli. A további elemzés központi kérdése az lesz, hogy
milyen stratégiát alkalmazzunk?
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29. ábra: A cél-fa szerkezete /Forrás: Saját szerkesztés/
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4.1.2.4. A SWOT, mint a stratégiák megfogalmazásának eszköze
A 2.3. alfejezetben részletesen tárgyaltuk a tervezés általános kérdéseit, részletesen is
értelmeztük a stratégiai tervezés folyamatát, a kapcsolódó módszereket, eljárásokat.
Hangsúlyoztuk, hogy a különböző fejlesztési tervek készítésénél a stratégiai szemlélet
érvényesítése nélkülözhetetlen a tervek megalapozottsága és megvalósíthatósága
szempontjából. Ennek alátámasztása céljából, tárgyaltuk a stratégiai menedzsment és annak
eszközrendszerét. Emlékezzünk rá, hogy Kotler (1991) szerint „A stratégiai tervezés olyan
menedzseri lépések folyamata, melynek során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak
fenn a szervezet célkitűzései és erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A
stratégiai tervezés célja a vállalat üzleti tevékenységének és termékeinek megformálása és
újraformálása olyan módon, hogy a vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” A
definíció alapján megállapítható, hogy a stratégiai tervezés (terméke a stratégiai terv)
alapvetően olyan piacorientált tervezési eljárás, mely a vállalat irányítási rendszerének
szerves része, a vállalat stratégiai jelentőségű döntéséinek hatékony megalapozását és
végrehajtását, a vállalat sikeres tevékenységét és fejlődését szolgálja.
A stratégiai menedzsment a vállalati stratégia kidolgozásának és gyakorlati megvalósításának
eszköztára. A stratégiai tervezés tehát egyik eszköze ennek az eszköztárnak, azaz a stratégiai
menedzsmentnek. A vállalat illetve jelen esetben a kistréség stratégiájának kialakítása a
stratégiai tervezés eredményeként kerül meghatározásra. A stratégiai tervezés folyamatát is
részletesen tárgyaltuk.
Kérdésként fogalmazható meg; Hogyan tovább? Eddig feltártuk a kistréség problémáit,
megfogalmaztuk az elérendő célokat. A továbbiakban arra lesz szükségünk, hogy elvégezzük
a kistréség stratégia elemzését és megfogalmazzuk a kistréség stratégiáját, benne a
megvalósítani kívánt intézkedéseket, az elérendő célokat. A megvalósításra kiválasztott
intézkedések, mint eszközök lesznek azok, amelyek biztosítják a célok elérését. Ebben a
relációban a beavatkozási tevékenységeket, illetve tervezett intézkedéseket nevezhetjük,
illetve nevezzük projekteknek. A projektek tehát a megvalósítani tervezett beavatkozási
tevékenységek hordozói, eszközei a célok megvalósításának. A projekt fogalom használata ebben az esetben is -, szakmailag teljes mértékben indokolt. Emlékezzünk rá, hogy a projekt
fogalmát hogyan definiáltuk. Az eddig tárgyalt ismeretanyag birtokában egyértelmű kell,
hogy legyen; a cél megvalósítása érdekében tervezett beavatkozási tevékenységre is igaz
mindaz, amitől egy tervezett beavatkozási tevékenység projektként értelmezhető és
kezelendő. A beavatkozási tevékenységek egy adott célt szolgálnak, idő, költség és erőforrás
igényük van, és a cél elérése után, mint projektek megszűnnek létezni. A projekt
eredményének, hatékonyságának meghatározását, annak jellemző sajátosságai, a fennálló
kölcsönhatások, stb. miatt sem lehet csak projekt szintjén, környezetétől izoláltan értékelni. A
projekt és környezete között fennálló komplex, bonyolult kölcsönhatások miatt a projektet
környezetébe ágyazottan kell értékelni és értelmezni. A környezeti tényezők potenciális
lehetőségeket de egyben veszélyforrásokat is jelenthetnek. Ezért is szükséges, hogy stratégiai
elemzést végezzünk.
A stratégiai elemzésnél alkalmazható legismertebb módszer – ahogy ezt már érintettük is - a
SWOT elemzés. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a SWOT elemzés tárgya sok minden lehet,
például; intézmény, szervezeti egység, egy adott régió, kistérség, projekt, program, stb.
Készítésének célja pedig minden esetben az, hogy a megvalósítandó cél szempontjából
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minősítsük a célkitűzés megvalósítójának pozícióját, illetve azon külső környezeti elemeket,
amelyek közvetlenül vagy közvetve segítik, vagy akadályozzák a cél megvalósítását.
A módszerrel a cél megvalósítása szempontjából érintett belső helyzet feltáró elemzését és
külső környezetének vizsgálatát együttesen lehet, illetve kell elvégezni. Az elemzésnél nagy
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy csak azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek valóban
szoros kapcsolatban vannak a kialakult helyzettel, illetve a megfogalmazott célkitűzésekkel,
és ezáltal jelentős hatást gyakorolnak annak megvalósítására. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
SWOT- nak a probléma-fán és a cél-fán kell alapulnia.
A stratégia kialakításánál kiemelten kell kezelni azokat a tényezőket, amelyek a célok
eredményes megvalósítás szempontjából döntő jelentőséggel bírnak. (E kérdéskör részletes
tárgyalására a logikai keretmátrix ismertetésénél kerül sor.)
Csak a probléma-fa és cél-fa alapján azonban nem tudunk stratégiákat megfogalmazni,
azok csak a külső tényezők ismeretében fogalmazhatók meg. Ahogy azt láttuk a SWOT
említett négy tényezőjének társítása határozza meg a lehetséges stratégiákat. Az elméleti
lehetséges stratégiákat a 15. ábra alapján értelmeztük.
Ahogy erre már utalás történt, a célok megvalósításának lehetőségét nagymértékben
befolyásolja az a környezet, amelynek tényezői segíthetik, vagy veszélyeztethetik a
megfogalmazott célok megvalósítását. Nem nélkülözhetjük tehát a „Források hazája”
kistérség, szűkebb – közvetlen környezet, például a határos kistérség, a régió - és tágabb
környezetének – makroszint - elemzését sem. A környezeti tényezők elemzését e szinteken is
el kell végezni. A kistérségre vonatkozó SWOT elemzés eredményét a 30. ábra foglalja
magába. A SWOT- tal szemben fontos követelményként fogalmazható meg, hogy az átlátható
legyen, a probléma-fára és a cél-fára épüljön, és valamennyi, fontos külső környezeti
információt tartalmazzon. Ez alapfeltételét képezi a stratégia egyes részelemei között
megkövetelt belső koherencia biztosításának. A gyakorlati életben nem ritka azon vélemények
hangoztatása, hogy a SWOT elkészítése nem jelent szakmai kihívást. A szerző nem azonosul
ezzel a véleménnyel, ugyanis a SWOT elemzés alapos szakmai felkészültséget igényel. Ebben
kell összefoglalni, tömören és lényegre törően mindazt, ami külön-külön megvan. A SWOT
valamennyi mezőjére igaz, hogy tömören, lényegre törően fogalmazzunk. Ezzel tudjuk
elkerülni azt, hogy ne legyen túl terjedelmes és ezért kevésbé átlátható a SWOT. A SWOTban az a fajta részletezettség véleményem szerint nem megengedhető, ami a helyzetfeltáró
elemzésnél igen, sőt adott esetben szükséges. Arra kell törekedni a fogalmazás során, hogy a
kialakult helyzetet - okozatot – szerepeltessük a SWOT- ban.
Ahogy ezt az előzőekben láttuk, a stratégia cél és eszközrendszert jelent. A SWOT elkészülte
után – különösen a lehetőségek és veszélyek ismeretében – nem kizárt, hogy bizonyos célokat
újra fogalmazzunk, módosítsunk a cél-fán. Mivel a célok elérésének eszközeként,
hordozójaként definiáltuk a projektet, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy a stratégia a cél
elérése érdekében kiválasztott projektek összessége.
Egy másik értelmezés szerint, a stratégia nem más, mint a cél-fán, az azonos típusú célok
különböző csoportjainak összessége. A tartalmi összefüggések könnyebb megértése
érdekében vegyük alapul a „Források hazája„kistérségre értelmezett SWOT alapján
lehetséges stratégiák közül egyet, amelyet a 31. ábra szemléletet /Színezett háttér/.
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BELSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek
- Gazdag gyógy- és termálvízkincs,
- Gyógyiszap és gyógy-barlang,
- Jelentős történelmi múlt,
- Kiváló szakembergárda a gyógyászat
területén,
- Gazdag turisztikai kulturális látványosság,
- Kedvező ár-érték arány,
- Gazdag népi hagyományok és ősi
mesterségek,
- Egyedülálló növény s állatvilág
(„Sárgarigó” Nemzeti Park)
- Rendkívül kedvező éghajlati adottságok.

Gyengeségek
- Kiaknázatlanok a sajátos turisztikai
adottságok,
- Egyes turisztikai szolgáltatások
/lovas-turizmus/ hiányoznak,
- Komplex turisztikai termékek alacsony
száma, gyenge színvonala,
- Fürdőhelyek üzemeltetési rendje nem
megfelelő,
- A környezet – közterületek - állapota nem
megfelelő,
- A kistérségi marketingje nem megfelelő
- Nincs gazdája a turizmusnak,
- Együttműködés hiánya,
- Civil szerveződések hiánya,
- Elavult, elhasználódott eszközpark,
- A mezőgazdaság jövedelemtermelő
képessége alacsony színvonalú, stb.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Lehetőségek
- EU-s források rendelkezésre állása,
- Lovas turizmus iránti igény növekedése,
- A wellness és gyógyturizmus iránti igény
növekedése
.- Az Új Széchenyi T /Egészségipar/
kapcsolódó prioritásai/
- Vállalkozó kedvű célcsoportok nagy
száma,
- Kedvező jogi szabályozás

Fenyegetések
- Csökkenő tendenciájú vendéglétszám
- A szomszédos kistérségek, mint
versenytársak megjelenése,
- A Sárgarigó Nemzeti Park, közelsége a
mezőgazdaságilag művelet területekhez,
- Szigorodó környezetvédelmi előírások,
- Egyes célcsoportok közötti ellentétek
elmélyülése,
- Az OEP támogatási rendszer változása,
- A helyi lakósság szerepvállalásának
kedvezőtlen alakulása

30. ábra: A „Gyöngyszem” kistérség stratégiai elemzésének eredménye
Az ábra a turizmus fejlesztésének növelése érdekében megvalósítandó stratégiák közül, az
egyik ágon a hiányzó lovas turisztikai termékek fejlesztését, valamint a turisztikai
desztinációs menedzsment fejlesztését biztosító projektek megvalósítását tartja fontosnak.
Ehhez a kistréség adottságai megfelelőek, a makro színtű információk – mint lehetőségek –
szintén kedvezőek. Ez a stratégia tehát életképesnek tűnik, biztosított az előzőekben
megfogalmazott fontos követelmény, a stratégiák egyes részei között szükséges belső
koherencia. A projekt definiálásával, úgy tűnik életképességének bizonyításával, azonban
még mindig nem tekinthetjük befejezettnek feladatunkat.
4.1.2.5. A logikai keretmátrix
A logikai keretmátrix megközelítést (Logical Framework Approach, LFA) a USA ID (az
Amerikai Egyesült Államok külhoni segélyekkel foglalkozó szervezete) fejlesztette ki
az1960-as években, fejlesztési tevékenységek tervezésének, irányításának és értékelésének
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A kistérség népességmegtartó képességének növelése
Okozat
A mezőgazdaság
versenyképességének
növelése

A környezet védelmének és
fenntarthatóságának biztosítása

A kistérség speciális turisztikai
adottságainak kihasználása

A problémás turisztikai
szolgáltatások fejlesztése

A geotermikus
energia
mezőgazdasági
hasznosítása
A

Biotermékek
termelése

Szálláshely kapacitás
létesítése/Panziók/

Üvegházi
kertészeti
termékek
termelés
ehiánya

Lovasturizmus
fejlesztése

Lovas turisztikai termékek
kifejlesztése

Civil
szervezetek
hiánya
Civil
szerveződések
támogatása

Nincs
Kistérségi
gazdája a
marketing
turizmusnak
hiánya
A civil
szervezetek
hiánya
Helyi TDM szervezet
Ok
létrehozása

31. ábra: A „Források hazája” kistérség egyik stratégiája/Forrás: Saját szerkesztés/
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segítése céljából. Gyakran használják ezt az eszközt a projektek logikájának strukturálásához,
adott helyzetek értékelésére, célok, célrendszerek és tevékenységek meghatározására. A
logikai keretmátrix (röviden: logframe) módszer mind a tervezés, mind a végrehajtás, mind az
értékelés során használható, a projektciklus valamennyi szakaszában meghatározó szerepet
játszik. A logikai keretmódszer alkalmazásával a javasolt projekttervek tesztelhetőek azok
relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében.
A logframe elméleti összefüggéseit a 32. ábra szemlélteti. Ahogy ez az ábrán látható, a
mátrix 4 sorból és 4 oszlopból áll, ennek megfelelően a mátrix, 16 mezőben foglalja össze a
projekt kidolgozás és megvalósítása szempontjából, a legfontosabb információkat.

Beavatkozási
stratégia

Indikátorok

Indikátorok
forrásai

Feltételezések

Átfogó
cél,
/Stratégiai cél/
Specifikus cél,
/Projekt cél/
Eredmények
Tevékenységek

Források

Költségek
Előfeltétel

32. ábra: A logikai keretmátrix elméleti összefüggései
Forrás: Ex Ante (2004) alapján a szerző

A kapcsolódó információk az alábbiakban foglalhatók össze (Ex Ante, (2004):









miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika)
mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátorok)
ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök)
milyen külső tényezőket kell figyelembe venni (feltételezések és kockázatok)
hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellenőrzés forrásai)
milyen eszközökre van szükség (eszközök)
mekkora a projekt költségvetése (költségek)
milyen előfeltételeket kell teljesíteni a projekt elindításához (előfeltételek)

A logframe mátrix mezői mind vertikálisan, mind horizontálisan egymásra épülnek. A
vertikális logika segítségével beazonosíthatóak a projekt célok, tevékenységek, tisztázhatóak
az ok-okozati összefüggések, valamint meghatározhatóak a projekt-menedzser befolyásolási
körén kívül eső fontos feltételezések, illetve kockázatok: A horizontális logika a projekt
hatásai, és a projekt által felhasznált erőforrások méréséhez kapcsolódnak, a főbb indikátorok
(mutatók) és azok ellenőrzéséhez szükséges források meghatározásán keresztül.
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Intervenciós logikának azt a hatásmechanizmust nevezzük, amely a projekt alapjául
szolgáló stratégiának megfelelően a tevékenységektől az átfogó célokig tart. A célok pontos
értelmezésének fontos szerepe van az indikátorok megválasztásában és a mátrix elkészítésénél
is. (Az indikátorokról a későbbiekben részletesen szó lesz.)
Az egyes szinteken feltüntetett célok, és a projekt közötti hatásmechanizmust szemlélteti a 33.
ábra.
Az átfogó célok olyan stratégiai céloknak tekinthetők, amelyekhez a projekt hatásai hosszú
távon járulnak hozzá. Ezeket, a célokat ugyanis egy adott projekt önmagában nem képes
teljesíteni, illetve elérni. E célok eléréséhez, további projektek megvalósítására és a projektek
eredményes megvalósítását lehetővé tevő külső feltételek teljesülésére van szükség.
Példa: A kistérségre vonatkozóan láttuk, hogy a fő illetve stratégiai cél; a kistérség
népességmegtartó képességének növelése és stabilizálása. A vázolt öt stratégia – lila,
sárga, kék és zöld és piros színekkel jelölve - , valamint az egyes stratégiákban
szereplő projektek együttes eredményeinek kölcsönhatásaként lesz csak a stratégiai cél
elérhető.
A projektcél az eredmény szintjén jelentkező konkrét cél. Ez csak az adott projekthez
rendelhető.
Példa: A TDM szervezet létrehozásának konkrét célja; a kistérség turizmusához
kapcsolódó menedzsment létrehozása.
Az eredmények a projekt keretében végrehajtott tevékenységek outputjai, „termékei”.
Példa: A projekt eredménye egy TDM szervezet létrehozása lesz. A szervezet fogja
végezni – érthető módon – a kapcsolódó marketing feladatokat is.
A tevékenységek mindazon cselekvések összessége, amelyek megvalósítása szükséges ahhoz,
hogy az eredményeket elérjük.
Példa: A TDM szervezet létrehozásához kapcsolódó tevékenységek.
Ha az egyes célokat elérjük – ismételten hangsúlyozva a többi projekt eredményes
megvalósítását és a projektek eredményeinek szinergikus hatásait – akkor a stratégiai célok is
teljesülni fognak.
Egy adott projekt sikerét számos külső tényező, vagy azok meglétére vagy bekövetkezésére
vonatkozó feltételezés milyensége is meghatározza. Ezek a feltételek a projekt minden
szintjére meghatározhatók. A feltételek és az intervenciós logika különböző szintjei között
fennálló fontos okozati összefüggéseket szemléltetik a 34. ábrában a nyilak. A feltételezések
és az egyes szintek közötti kapcsolatok az alábbiak szerint értelmezhetők:
Ahhoz, hogy a projekt tevékenységei teljesüljenek, számos külső feltételnek
is meg kell lennie. Ahhoz, hogy pl. egy beruházási projekt tevékenységeit el
tudjuk kezdeni, különböző hatósági engedélyekre – mint külső feltételekre –
van szükség. Ezek megléte, azaz a feltételek teljesülése után lehet az egyes
tevékenységeket megkezdeni. Ha a tevékenységeket befejeztük, és az
azonos szinten megfogalmazott feltételek is teljesülnek, akkor jutunk el a
projekt közvetlen céljáig, például, hogy a jelentkező vendégforgalom
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szállásigényét kielégítsük. Ha a projektcél megvalósul és a hozzá tartozó
külső feltételek is teljesülnek, akkor tudjuk reklámozni a szálláshelyet, és a
kapcsolódó turisztikai termékünket, pl. lovaglás Talán nem kell tovább
folytatni ezt a gondolatmenetet. Az elmondottak alapján belátható,, hogy
hogyan jutunk el az átfogó, stratégiai célokhoz.

Hatások

Eredmények

Outputok

Inputok

Átfogó célok

Specifikus
célok

Program célok

Operatív célok

Program
tevékenységek

33. ábra: A különböző célok és a projekt összefüggései
Forrás: Ex Ante (2004) alapján a szerző

A feltételek meghatározását, leírását mindig a kívánt helyzetnek megfelelően kell megtenni.
Ennek tartalmi összefüggéseit szemlélteti a 35. ábra.
Az ábra összefüggései jól kifejezik, hogy minden egyes feltételt elemezni, értékelni kell, és
ezek alapján eldönthetjük, hogy az, a projekt szempontjából valóban relevans-e? Ha az, akkor
a mátrixban azt a feltételt fel kell tüntetni.
A feladatok ütemezése, azaz a kapcsolódó határidő tartása egy adott projekt megvalósításánál
rendkívül fontos szereppel bír. Több olyan módszer is rendelkezésre áll, amellyel az
elvégzendő feladatok könnyen tervezhetők, ütemezhetők. A hálótervezés módszere minden
olyan területen alkalmazható, ahol az elvégzendő feladatok kapcsán jelentkező részfeladatok egy
kezdő és egy befejező tevékenységgel (eseménnyel) meghatározhatók. Alkalmazásának további
feltételei az alábbiak szerint foglalhatók össze:




a részfeladatok logikai összefüggésben vannak egymással,
sorrendiségük egyértelműen meghatározható,
a részfeladatok halmaza irányított részekből áll, és nem tartalmaz ciklusokat.
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Fontos a feltétel?

Valószínű a bekövetkezése?

Igen

Nem

Biztos

Ki kell hagyni
Ki kell hagyni

Valószínű

Figyelni kell rá

Valószínűtlen

Át lehet alakítani a
projektet?

Ki kell bővíteni a projektet a
feltételre
ható eszközökkel

Igen

Nem
„Gyilkos” feltétel

35. ábra: A feltételek kezelésének logikai összefüggései
Forrás: Ex Ante (2004) alapján a szerző

4.1.2.6. A feladatok ütemezése, alkalmazható módszerek
A módszer alkalmazása lehetővé teszi a munkafolyamatra vonatkozó számszerűsíthető
adatok, az idő-, költség- és kapacitásigény elemzését és optimalizálását.
A hálótervezés részei az alábbiak:





Logikai háló (hálószerkesztés)
Időháló (időtervezés)
Költségtervezés
Erőforrás allokáció (kapacitástervezés)

A fentiekben említett részek önálló egységként is kezelhetők, de egymásra épülve rendszert
alkotnak.
A logikai háló (hálószerkesztés): A komplex munkafolyamatok hálódiagram formájában
történő ábrázolását jelenti, a munkafolyamatok logikai, technológiai és sorrendi
összefüggéseinek megfelelően. A logikai háló elemeit a 36. ábra szemlélteti.
A tevékenység a folyamatban lévő munkafolyamatot jelképezi. A megvalósítandó cél
elérésére irányuló egész folyamat egyes, időbélileg és a munkavégzés tartalma szempontjából
egyaránt elhatárolható részfolyamatait foglalja magában. A definícióból következik, hogy idő, erőforrás és költségigénye van, illetve lehet. A tevékenységek – jellemző sajátosságaik miatt
– csoportosíthatók. Az alábbi tevékenységtípusokat különböztetjük meg:
 Valós tevékenységről akkor beszélünk, ha a tevékenységnek idő-, erőforrás és
költségigénye van.
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Jele:


Látszattevékenységgel fejezzük ki két esemény, tervállapot egymásutániságát.
A látszattevékenység tehát önmaga nem fejez ki változási folyamatokat. A
hálószerkesztésnél, mint technikai segédeszközt használjuk.
Jele:



Várakozási tevékenység az, amikor a tevékenységnek csak időigénye van.
Jele:

Esemény
(2)

Tevékenység

Látszattevékenység

Esemény
(1)

Esemény
(3)

Tevékenység

36. ábra: A logikai háló elemei
Forrás: Saját szerkesztés

Az esemény szimbolizálja az egyes tevékenység(ek) kezdetét illetve befejezését, eredményét.
A megvalósítandó feladat pillanatnyi, a probléma szempontjából pontosan körülhatárolható
állapotát fejezi ki. Körrel és benne egy számmal jelöljük.
Jele:

1

Ahogy az a 6.15. ábrán is látható, egy adott tevékenységet két esemény (egy kezdő és egy
befejező esemény) határoz meg. A fentiekben tárgyalt elemek és a feladat ismeretében,
betartva a hálószerkesztés szabályait, a logikai háló megszerkeszthető. A logikai háló
előnyeiként az alábbiak említhetők meg:





valamennyi feladat számbavételét biztosítja,
szemléletessé teszi az elvégzendő feladatokat, és ezáltal segíti az irányítást és
ellenőrzést,
alapját képezi az idő- és költségtervezésnek, valamint az
erőforrás allokációnak.
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Az időháló (időtervezés): célja; meghatározni az egyes tevékenységek, és ezek segítségével a
megoldandó teljes feladat elvégzéséhez szükséges időtartamot, a feladat befejezési határidejét,
az úgynevezett kritikus utat illetve a kritikus tevékenységeket. Elkészítésének folyamata az
alábbiak szerint összegezhető:
1. A kiindulási adatok megállapítása például. az alapvető időegység, az egyes
tevékenységek volumenének meghatározása.
2. A tevékenységek időtartamának meghatározása, az időtartamok számítása
különféle módszerrel történhet.
a. Határozott, vagy egyszeri becslés (CPM13) módszere olyan esetekben
alkalmazható, amikor a szükséges időtartam nagy valószínűséggel és pontosan
előre meghatározható.
b. Hármas időbecslés (PERT14) módszer a tevékenység időtartamát az alábbi
összefüggés alapján becsüli:
t

4a  m  b
6

ahol

t = a tevékenység becsült időtartama
a = átlagos körülmények között szükséges időtartam
b = a legrövidebb időtartam (optimális feltételek állnak fenn)
m = a maximális időtartam (a legrosszabb feltételek állnak fenn)

Az időháló alapján az alábbi időértékeket határozhatjuk meg:


A lehető legkorábbi befejezési időpont (tfi). Ez az időpont a kezdő eseménytől a
befejező (cél) eseményig vezető leghosszabb út időszükségletével azonos.
Ez az út lesz a kritikus út.



A lehető legkorábbi kezdési időpont (tsi). Azt az időpontot jelenti, amikor legalább
egy, az „i” eseményből kiinduló tevékenységnek kezdődnie kell ahhoz, hogy a kitűzött
határidőt tartani lehessen. Kiszámítása az alábbi összefüggés alapján történik:

tsi = Kritikus út – az „i” eseménytől a befejező eseményig
vezető leghosszabb út időtartama

13

Critical path methdo, Kritikus út módszere
Program (or Project) Evaluation and Review Technique, Program- vagy projektkiértékelő és beszámoló
technika
14
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A tartalékidőket a lehető legkorábbi befejezési időpont (tfi) és a lehető legkésőbbi
kezdési időpont (tsi) különbségeként kapjuk meg. Az elmondottakból következik,
hogy a kritikus úton a tevékenységek tartalékideje nulla.
Az időtervezés előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:
 Segítségével meghatározható az elvégzendő feladat végrehajtásának legrövidebb
ideje.
 A kritikus pontokra megbízható határidőket lehet kitűzni.
 A tartalékidők ismeretében lehetőségünk van az erőforrások átcsoportosítására.
 Egyértelműen meghatározhatók a feladat határidőre történő teljesítésének kritikus
tevékenységei.
A költségtervezés: Belátható, hogy a tevékenységek időigénye és a kapcsolódó költségek
között szoros összefüggés van. A kivitelezési idő csökkentése különböző szervezési
megoldásokkal is realizálható, ezek azonban költségnövekedést eredményeznek. A
költségterv elkészítésével kalkulálható, hogy a kivitelezési idő csökkentése milyen
költségtöbblettel jár együtt. Az előnyök és hátrányok ismeretében dönthetünk az egyik vagy
másik megoldásról, hogy pl. a tervezett beruházásnál a kivitelezési idő csökkentésének
milyen hatásaival kell számolnunk stb.
Az erőforrás allokáció: Olyan eljárások tartoznak ebbe a csoportba, amelyek az erőforrások
korlátait, mint az egész háló, mint pedig az egyes tevékenységek vonatkozásában figyelembe
veszik. Alkalmazásuk választ ad arra a kérdésre, hogy az egyes tevékenységekhez mikor,
mekkora erőforrás kapacitást kell rendelni.
Az ERALL- módszer megadja a választ arra, hogy milyen erőforrás-szintek kellenek
ahhoz, hogy a határidős feladatok teljesíthetők legyenek.
A RAMPS- módszer a felhasználható kapacitások elosztására és párhuzamos
tervezésére irányuló eljárás. A költségek minimalizálása mellett biztosítja az
erőforrások kapacitásának optimális elosztását.
Az elméleti ismeretanyag könnyebb elsajátítását segíti az alábbiakban ismertetett egyszerű
példa, amely egy beruházásra vonatkozóan tartalmazza a logikai háló és időtervezés
ismeretanyagát. A megvalósítandó beruházásra vonatkozó alapadatokat a 10. táblázat
tartalmazza. A megadott adatok alapján a logikai hálót és időtervezést a 37. ábra szemlélteti.
A módszer elemei, illetve struktúrájának ismerete alapján megállapítható, hogy a projekt
sajátosságai, ismérvei az előzőekben tárgyalt eljárások elemeinek, a köztük fennálló
összefüggéseknek megfeleltethetők. Mindezek alapján e tervezési eljárások alkalmazhatók a
projekt tervezésénél is, pontosabban annak megvalósítási folyamatában. Megjegyezzük,
hogy a módszer alkalmazásához, nagyon felhasználó barát szoftverek állnak rendelkezésre.
A logikai háló alapján a kezdő eseménytől (0) a befejező eseményig (12) különböző utakon
lehet eljutni. Az egyes tevékenységek eltérő időtartama miatt az egyes utaknak is eltérő
időtartama lesz. Az alapadatok alapján határozzuk meg néhány út időtartamát! Az egyes utak
időtartamát úgy számítjuk ki, hogy az úton szereplő tevékenységek időtartamát összegezzük.
I. 0 → 4 → 8 → 10 → 11 → 12 = 15 + 10 + 30 + 10 + 5 = 70 nap
II. 0 → 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 → 9 → 12 = 30 + 0 + 25 + 50 + 25 +20 + 15 + 0
= 165 nap
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III. 0 → 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 12 = 30 + 0 + 25 + 50 + 25
+20 + 0 + 30 + 10 + 5 = 195 nap
10. táblázat: A beruházásra vonatkozó fontosabb alapadatok
Tev.
jele

A tevékenység megnevezése

Tereprendezés
A
Építési anyagok beszerzése
B
Épület alapozása
C
Gépek beszerzése
D
Gépi berendezések alapozása
E
Falazás
F
Tetőkészítés és tetőfedés
G
Víz-és villanyszerelési munkák
H
Épület vakolása és festése
I
Gépi berendezések szerelése
J
Gépi berendezések festése
K
Gépi berendezések beüzemelése
L
Forrás: Saját szerkesztés

A tev.
időtartama
(nap)
15
30
25
15
15
50
25
20
15
30
10
5

Ha valamennyi lehetséges út időtartamát kiszámítjuk, a III. út időtartama lesz a legnagyobb.
A kezdő eseménytől számítva tehát 195 nap szükséges a beruházás aktiválásáig. Ez az út
jelenti a kritikus utat. Az egyes tevékenységek lehető legkorábbi befejezési időpontját az
esemény mellett lévő négyzetben szereplő felső szám, míg az adott eseményből induló
tevékenység lehető legkésőbbi kezdési időpontját az alsó szám jelenti. A két szám különbsége
adja a tartalékidőket. Ahogy ez a tartalékidők alapján megállapítható, a kritikus úton
tartalékidő nincs.
A Gantt- diagram a projekt tevékenységeit egy-egy sorban jeleníti meg úgy, hogy a sorok
hossza arányos az adott tevékenység időtartamával. Elkészítésének folyamata nagy átfedést
mutat az előzőekben ismertetett háló, és időtervezéssel. Elkészítésének lépései az alábbiakban
foglalható össze:





A tevékenységek definiálása.
A tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása.
Az egyes tevékenységek időtartamának meghatározása.
A Gantt- diagram elkészítése.

A diagram elkészítéséhez számítógépes szoftver áll rendelkezésre. A hálótervezésnél használt
példa Gantt- diagramját a 38. ábra szemlélteti.
4.1.2.7. Az indikátorok, mint mérő és mutatószámok
A projekt megvalósítása során a projektmenedzsment egyik fontos feladatát jelenti, a projekt
megvalósítási folyamatának figyelemmel kísérése. A mindennapi szóhasználatban a
monitoring, értékelés és ellenőrzés kifejezéseket gyakran szinonima fogalmakként használják.
Ezek a fogalmak azonban eltérő tevékenységeket takarnak és a projekt életciklusában is jól
elhatárolható szerepük, és funkciójuk van. A projekt életciklusában betöltött szerepük alapján
az alábbi megfogalmazásokat tehetjük (Ex Ante, 2004).
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30

15
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3

5

15
55

6

105
105

7

9
165
195

150
180

130
130

1
0
0
0

30
30
4
15
55

8
150
150

12

10
180
180

11
190
190

195
195

3. ábra: A beruházási terv logikai és idő hálója
Forrás: Saját szerkesztés
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Azonosító

Tevékenység neve

Időtartam
/nap/

Beruházási tevékenység

195

1

Építési anyagok beszerzése

30

2

Tereprendezés

15

3

Épület alapozása

25

4

Falazás

50

5

Tetőkészítés és tetőfedés

25

6

Víz- és villanyszerelés

20

7

Épület vakolása, festése

15

8

Gépek beszerzése

15

9

Gépi berendezések alapozása

10

10

Gépi berendezések szerelése

30

11

Gépi berendezések festése

10

12

Gépi berendezések beüzemelése

5

2. n.év
Április

Május

Kritikus tevékenységek

3. n.év
Június

Július

Aug.

Összefoglalás

4.n.év
Szept.

Október

Nov.

1. n.év
Dec.

Január

Tevékenység

38. ábra: A beruházás Gannt-diagramja
Forrás: Saját szerkesztés
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A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapul, amely alapján nyomon követhető a
tevékenységek előrehaladása a kitűzött célhoz viszonyítva.



Az ellenőrzés a megvalósítás állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a mindennemű
szabálytalanság kiiktatása, illetve megelőzése.

Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a projekt hatásának vizsgálata a megoldani
kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában. Tehát a projekt az átfogó, stratégiai
célokhoz való viszonya az értékelés központi kérdése. A fogalmak tartalma alapján a
monitoring és az ellenőrzés tehát operatív jellegű, ennek megfelelően a projekt megvalósítási
szakaszában jelennek meg. Az értékelés viszont nem folyamatos, a projekt megvalósítása után
elvégzendő feladat. Az egyes tevékenységek dimenzióját a 39. ábra szemlélteti.

Input

Output

Eredmény

Hatás

Jogi és adminisztratív
előírások
Ellenőrzés

Eredményesség
Monitoring
Társadalmi elvárások,
problémamegoldás

Értékelés

39. ábra: Az egyes tevékenységek hatókörének alakulása
Forrás: Ex Ante,(2004)

Hangsúlyozni kell, hogy a monitoring tevékenység végzése nem nélkülözheti az azt támogató
mutatószámokat, indikátorokat. Az indikátor olyan mutató, amely a valóságról szóló
információkat leegyszerűsített formában közli. A leegyszerűsítés ebben az értelemben azt
jelenti, hogy mutatószámokat képzünk. A mutatószámokon kívül az indikátor logikai,
minőségi változó is lehet. A különböző szintű fejlesztési programokhoz, projektekhez
kötődően az indikátorok is több szinten többféle megvilágításban szerepelnek. Az indikátorok
csoportosítását az (Ex Anta, 2004) alapján tekintjük át. Ennek megfelelően az indikátorok az
alábbi szempontok alapján csoportosíthatók:


Program /projekt és kontextus indikátorok: A programindikátorok a programot,
annak tevékenységeit, outputjait, eredményeit, hatásait írják le. Ugyanígy
értelmezhetjük a projektindikátorokat is. A kontextus indikátorok a program vagy a
projekt, társadalmi-gazdasági környezetéről adnak információkat.
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Monitoring és értékelési indikátorok:. Ezek, a projekt megvalósításáról
tájékoztatnak, a projekt eredményeit, és annak közvetlen céljait számszerűsítik. Az
értékelési indikátorok képzésénél – összhangban a tevékenység tartalmával – a
kontextus – indikátorok egyben értékelési indikátoroknak is tekinthetők.



Program- és projektindikátorok: Ezek az indikátorok a fejlesztési szinteknek
megfelelően, bármilyen fejlesztési tevékenységnél képezhetők és alkalmazhatók,
mivel a mérendő, leírandó szempontok, például. outputok, eredmények, stb. ugyanúgy
értelmezhetők.

Mennyiségi, minőségi és skalárindikátorok a standardizálás jellegével vannak
összefüggésben. Ismert, hogy a standardizálás leggyakoribb formája a számszerűsítés.
Ugyanakkor előfordulnak olyan projektek, amelyekhez nem tudunk hozzárendelni
számszerűsített értékeket. Ilyen esetben minőségi jellegű indikátor alkalmazására
kényszerülünk, azaz az indikátor csak logikai értékeket vehet fel, például a projekt hatása
„pozitív”, „negatív” vagy „semleges”. A minőségi indikátorok számszerűsített formáját
jelentik a skalárindikátorok. Ilyen skalárindikátoroknak tekinthetők az érdemjegyek, amelyek
egy ötfokozatú skálán mérik a hallgatók teljesítményét.


Az egyszerű, számított és összetett indikátorok a statisztika tantárgy keretében
tanultak alapján könnyen értelmezhetők.



Pénzügyi és fizikai indikátorok: A pénzügyi indikátorok a célirányos pénzügyi
mutatószámokat jelentik. A fizikai indikátorok az eredmények, outputok természetes
mértékegységek, gazdaságtechnikai mérőszámok, vagy számított mértékegységek
lehetnek, például a profitráta, 5 db bio-etanol üzem, vagy 100 vendégéjszaka.



Input, output vagy eredményindikátorok csoportosítás a hatásmechanizmushoz,
illetve a célhierarchiához való illeszkedés szerinti csoportosítást jelentik.

A fenti csoportosítás természetesen nem teljes körű, de az elsajátítandó ismeretanyaghoz
elegendő. Talán nem kell bizonyítani, részletesen indokolni, hogy az indikátorok csak akkor
használhatók, amennyiben azok tartalma megfelel a célnak. Az indikátorokkal szemben tehát
különböző elvi követelmények kerültek kidolgozásra. Az elvi követelményeket a kapcsolódó
szakirodalom két kritériumrendszerben fogalmazza meg, és ezeket a SMART és a QQTTP
betűszavakkal illeti.
A SMART, az angol Specific (specifikus), Measurable (mérhető), Available/achievable
(elérhetők, rendelkezésre állnak), Relevant (relevánsak), Reliable (megbízhatóak) és Timely
(aktuálisak) szavak kezdőbetűit jelenti. Az egyes követelmények lényege az alábbiakban
foglalható össze:




Specifikusak, arra a jellemzőre kell, hogy vonatkozzanak az indikátorok, amelyhez
hozzárendeljük, és arról a jellemzőről megfelelő mélységű és részletezettségű
információt nyújtsanak.
Mérhetőek, a kifejezés azt a követelményt fogalmazza meg, hogy lehetőleg
számszerűsített indikátort alkalmazzanak.
Elérhetőek, rendelkezésre állnak, azt fejezi ki, hogy létezzen, vagy létre lehessen
hozni olyan információs rendszert, amelyből az adott indikátorra vonatkozó
információk hozzáférhetők és kinyerhetők.
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Relevánsak, azt fogalmazza meg, hogy az indikátorok valóban fontos és hasznos
információt hordozzanak.
Megbízhatók kell, hogy legyenek az indikátorok, tehát a valós tényállapotot kell,
hogy tükrözzék.
Aktuálisak követelménye az indikátorok időhöz való viszonyának fontosságát
hordozza. Az indikátornak tükröznie kell, hogy milyen időpontra, vagy időtávra
vonatkozik.

A QQTTP követelmény az előzőnél specifikusabb, a fejlesztési tevékenységhez jobban
kötődő elvárásokat rögzíti. Ez a követelmény az indikátor tartalmát helyezi előtérbe. A
betűszó szintén az angol szavak kezdőbetűiből áll össze.


Mennyit? (Quality), követelmény olyan indikátorok alkalmazását igényli, amelyek a
mennyiségi változókat számszerűsíti, illetve fejezi ki, például megépült 10 km út.



Mit? – minőség (Quality) követelménye a projekt eredményének pontos definiálását
követeli meg, például a megépült 10 km út kifogástalan minőségű.



Mikor? – idő (Time): mely időszakra vonatkozik a bekövetkezett változás, hogyan
alakult az idő függvényében.



Kinek? – célcsoport (Target group): a fejlesztés célcsoportjait kell egyértelműen
meghatározni, ha lehetséges.



Hol? – hely (Place): a térbeli, földrajzi elhelyezkedés pontos definiálásának a
követelménye, például, hogy a 10 km út, mely kistérségben, településen épült meg.

Az indikátor típusai, a velük szemben megfogalmazott elvi követelmények összhangban
vannak a már említett vidékfejlesztési tervezés sajátosságaival is. A tervezés tehát egy
komplex rendszert kell, hogy alkosson, amelyben az indikátoroknak is nagyon fontos
szerepük van. Ex Ante (2004) szerint: „A QQTTP kritériumrendszert úgy is felfoghatjuk,
mint a SMART feltételek közül a specifikusság kibontását a fejlesztési programok
kontextusában. Xxx egy indikátorrendszerek minden elemében SMART- nak kell lennie, a
QQTTP feltételeknek azonban csak az egyes jellemzők, illetve a rendszer egésze szintjén kell
teljesülnie, vagyis nem kell feltétlenül arra törekedni, hogy egyetlen mutatóba tömörítjük a
QQTTP indikátoroktól megkövetelt valamennyi információt, amennyiben egy néhány
mutatóból álló készlet sokkal hatékonyabb és átláthatóbb formában képes ennek eleget tenni.”
A logikai keretmátrix, az indikátorok képzésére vegyük alapul a „Források hazája”
fejlesztési tervében szereplő Lovas turisztikai központ létrehozása c. projektet.
A projekt címe: Lovas turisztikai központ a lovas turizmus és gyógyturizmus
szolgálatában
A projekt célja: Egész évben üzemelő panzió és lovas turisztikai központ létrehozása a
„Források hazája” kistérségben, „Lovason”, az egyre markánsabban jelentkező különböző
lovas turisztikai szolgáltatások és programcsomagok kielégítése céljából, ez által is növelve a
település és a kistérség, mint desztináció jelentőségét. .
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A projekt strukturálása, a tevékenységek és feladatok
A projekt struktúráját a 40. ábra szemlélteti.
A célok számszerűsítésének indikátorait a 11. táblázatban foglaltuk össze. A projekt
tervezett költségeit a 12. táblázat tartalmazza.
11. táblázat: A projektcél számszerűsített indikátorai
Mért.
egys.

Év
2011

fő
fő

2012
véj
%
2013

2014
2016
2016

fő
véj
%
véj
%
véj
%
véj
%

értéke
0
5
2
1
350
5
3
1
1000
15
1550
23
1960
28
2400
35

neve
+ Munkahely/férfi/
+ Munkahely/nő
+ Munkahely/fogy./
vendégéjszaka
Kap. kihasználás
Munkahely/férfi/
Munkahely/nő
vendégéjszaka
Kap. kihasználás
vendégéjszaka
Kap. kihasználás
vendégéjszaka
Kap. kihasználás
vendégéjszaka
Kap. kihasználás

A mutató
típusa

forrása

gyakorisága

eredmény

saját dok.

évi egy

eredmény

saját dok.

évi egy

eredmény

saját dok.

évi egy

eredmény

saját dok.

évi egy

eredmény

saját dok.

évi egy

A vendégéjszaka (véj), a panzióban eltöltött éjszakák száma. Számítása:
Vendégéjszaka = vendégek száma * tartózkodási idő (nap)

4.2. A megvalósíthatósági tanulmány elemei, készítésének folyamata
A megvalósíthatósági tanulmány – a továbbiakban – MT - a tervezés rendszerében alapvetően
kettő szempont alapján vizsgálható. Egyrészt, elhelyezhető a stratégia tervezés folyamatában.
Ebben az esetben azt a dokumentációt tartalmazza, amely a kiválasztott projekt
megvalósíthatóságának értékeléséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez a szint a projektgazda
szintje. A második szempont az értékelők szempontját jelenti. Ennek lényege, hogy az
értékelők számára elegendő információt szolgáltasson az elbíráshoz. E szempontok közül az
alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni:






A projekt alkalmas – mint eszköz – a fennálló valós probléma megoldására.
Illeszkedik a releváns operatív programok cél hierarchiájába.
Műszaki és szakmai tartalma megfelel az elvárásoknak.
Haszna – társadalmi szempontból – egyértelműen kimutatható.
Fenntartható, azaz pénzügyi szempontból is végig gondolt és megfelel a kapcsolódó
támogatási szabályoknak.
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12. táblázat: A projekt tervezett költsége
me.: ezer Ft
Megnevezés
Projektmenedzsment
1. Előkészítés
1.1. Engedélyezési tervek elkészítése
1.2. Engedélyezési eljárások
1.3. Műszaki megvalósíthatósági tanulmány
1.4. Kiviteli tervdokumentáció készítése
2. Odaítélési szakasz
3. Megvalósítási szakasz
3.1. Építési költségek I.
3.2. Építési költségek II.
3.3. Nyilvánosság biztosítása I.
3.4. Egyéb kivitelezési munkák
Rehabilitációs mérnök szakértő
Műszaki ellenőr
3.5. Beszerzések
Eszközbeszerzés
Ártartalék
4. Projekt zárása
4.1. Műszaki átadás
4.2.Projekt befejezése
4.3. Záró PEJ elkészítése
ÖSSZESEN
Forrás: Saját szerkesztés

2010.
2.

2011.
1.

1 442 1 861
3 480 3 200
2 100
1 000
380
3 200

2.
félév
1 890

2012
1.
2. Összesen
1 875 72

148 351 176 797
89 432 125 205
29 810 41 735
83
117
990
990
60
60
930
930
28 036
8 750
26 786
1 250
8 750
0
3 000
3 000

4 922 5 061 150 241 181 672 72

7 140
6 680
2 100
1 000
380
3 200
0
325 148
214 637
71 545
200
1 980
120
1 860
36 786
26 786
10 000
3 000
3 000
0
0
341 968

A MT a tartalmi szempontok mellett, meg kell, hogy feleljen a formai követelményeknek is. E
követelmények az alábbiakban foglalhatók össze:



A címoldalon szerepeljen; a „Megvalósíthatóság tanulmány”, alatta a projekt címe,
amire a MT vonatkozik.
A következő oldal a tartalomjegyzék a MT struktúrájának megfelelően, az
oldalszámok feltüntetésével. A mellékletek külön oldalszámot kapnak, Ezért a
tartalomjegyzékben a „Mellékletek” megnevezést önállóan fel kell tüntetni. Az egyes
mellékletek külön sorszámot kapnak.

A MT struktúrája – a fentiekben megfogalmazott szempontokat figyelembe véve az
alábbiakban foglalható össze:
Tartalomjegyzék
1. Összefoglaló
2. A projektgazda bemutatása
3. A projekt háttere
3.1. Gazdasági, társadalmi folyamatok
3.2. Műszaki infrastruktúra helyzete
3.4. Az adott szakterület bemutatása
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40. ábra: A projekt Gannt-diagramja /Forrás: Saját szerkesztés/
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4. A projekt szakmai indoklása
4.1. A projekthez kapcsolódó, azaz a szakterület helyzet elemzése
/ Kereslelet-kínálat, piaci szegmens illetve célcsoport, korlátozó tényezők stb./
4.2. Projekt cél hierarchiájának bemutatása
5. A megoldási alternatívák elemzése
5.1. A megfelelő alternatíva kiválasztásának módszere
5.2. A megvalósítható alternatívák fölvázolása
5.3. A jelenlegi helyzet jellemzése
5.3.1.Műszaki, szakmai leírás
5.3.2. Üzemeltetés feltételeinek prognózisa
5.3.3. Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok prognózisa
5.4. Az I. változat, mint megvalósítható alternatíva
5.4.1. A projekt céljának meghatározása
5.4.2. A műszaki szakmai ismertetés, a kapcsolódó tartalmi kérdések közlése
5.4.3. Az üzemeltetetés feltétteleinek előrejelzése
5.4.4. A pénzügyi és gazdasági mutatószámok előrejelzése
5….A legmegfelelőbb alternatíva kiválasztási módszere
6. A megvalósítási javaslat kidolgozása/A kiválasztott alternatívára vonatkozik/
6.1. Részletes műszaki leírás
6.2. Részletes működési javaslat ismertetése
6.2.1. Személyi és technikai feltételrendszer
6.2.2. A tervezett szolgáltatások bemutatása
6.2.3. A tervezett kontrolling és ellenőrzési rendszer
6.3. Az üzleti terv
6.4. Marketing terv
6.5. Megvalósítási ütemterv
6.5.1. Műszaki megvalósítás ütemterve
6.5.2. A kapcsolódó egyéb tevékenységek ütemezése
6.5.3. A pénzügyi ütemterv
6.6. A projekt környezeti hatásvizsgálata
6.7. A horizontális szempontok érvényesítése
7. Pénzügyi elemezés
7.1. A beruházási költség és a kapcsolódó mutatószámok
7.2. A megítélhető támogatási összeg számszerűsítése
8. Kockázatelemzés
9. Kommunikációs terv
9.1. Nyilvánosság, tájékoztatás, megjelenés
9.2. Kommunikációs ütemterv
9.3. A kommunikáció tervezett költsége
Mellékletek
A konkrét projekt sajátosságai természetesen hatással vannak a MT struktúrájára, illetve
annak egyes elemeire. Egy beruházási projekt esetében a vázolt struktúra maradéktalanul
megvalósítható. Egy templom felújítása, mint projekt esetében azonban már több nehézséggel
is számolnunk kell, pl. a kereslet-kínálat számszerűsítése valós adatokkal, a beruházás
pénzügyi és gazdasági mutatószámainak számszerűsítése stb. azonban már problémát jelent
stb. Tehát lehetnek olyan projektek, amelyekre még elméletileg sem tudunk, illetve adott
esetben nincs értelme e mutatószámok számításának. Ha megfigyeljük a vázolt struktúrát,
annak egyes fejezetei végső soron egy adott tantárgy ismeretanyagához köthetők. Egy
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tehát, úgy is felfogható, mint a tanult ismeretanyag
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szintézise, adott projektre vonatkozóan. Ezért a továbbiakba csak azokat a szempontokat
emeljük ki, amelyeket célszerű figyelembe venni, betartani az ott leírtakat.
1. Vezetői összefoglaló
A MT valamennyi fejezetének kidolgozása után, tehát a munka végén célszerű ezt a részt
elkészíteni. Végső soron a MT szintézisét adja. Tömören, lényegre törően, a MT legfontosabb
szempontjaira kell fókuszálni és azokat röviden, lényegre törően leírni. Végső soron a feltárt
probléma, és annak megszüntetésére kiválasztott projekt megvalósíthatóságának a tömör
összefoglalása. Tehát egyértelmű választ kell, hogy kapjon az olvasó arra vonatkozóan, hogy
Miért van szükség a projektre? és Miért kell azt támogatni?Terjedelme ½-1 oldal, lényeg,
hogy nem szabad, hogy fölöslegesen terjengős legyen.
2. A projektgazda bemutatása
A projektgazdára vonatkozó legfontosabb információk tömör összefoglalását tartalmazza;





A megalakulás körülményei, vállalkozási forma, telephely, székhely
A fő tevékenységek ismertetése, a kapcsolódó referenciák
A projekt illeszkedése a tevékenységekhez.
A projektgazda korábbi fejlesztéseinek bemutatása, a kapcsolódó célok
megvalósulásának helyzete, tapasztalatok stb.
 A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában /A projekt céljainak
illeszkedése a projektgazda stratégiai céljainak rendszerébe, és a stratégiai
dokumentumokban megfogalmazott célokhoz./
 Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása /pl.
társulás, konzorcium stb./
 A projekt menedzsment szervezet bemutatása/A lebonyolítást irányító
szervezet jellemzőinek részletes kifejtése; jogi forma, felügyeleti szerve,
szervezeti struktúra, feladatkörök, vezetők és beosztottak munkatársak –
végzettségük és szakképzettségük feltüntetése, szakmai tapasztalatuk
bemutatása -, a szervezet működésének időtartama stb./. A projektüzemeltető
szervezet bemutatása.
3. A projekt háttere
Olyan részletezettséggel és tartalommal kell elkészíteni, amely megalapozza a megvalósítani
tervezett projekt jogosságát. Kiemelt szempontjai az alábbiak lehetnek:
 A projekt gazdasági, társadalmi, környezeti hátterének bemutatása./Gazdaságitársadalmi háttér: A kialakult helyzet bemutatására alkalmas mutatószámok
közlése. A földrajzi értelemben vett területi egység bemutatása: projekt
megvalósulási helyének bemutatása, valamint azt a tágabb környezetet is
jellemezni kell, ahol a projekt várható hatásai jelentkezni fognak/.


A projekt szakterületének jellemzése./ A szakterület jellemzése az EU és hazai
szinteken. A szakterület jellemzésére specifikus mutatókat kell alkalmazni, Be
kell mutatni a szakterület jellemző folyamatait, a tapasztalható és várható
tendenciákat az egyes szinteken. A kapcsolódó jogforrások ismertetése. A
hasonló korábban megvalósult projektek tapasztalatai, azok összehasonlítása a
tervezett projekttel.

4. A projekt szakmai indoklása
A fejezet célja, legfőbb funkciója, bemutatni a kiinduló helyzetet és azt a folyamatot, amelyek
a projekt célrendszerének meghatározásakor fontos szerepet kaptak, úgymond életre hívták a
projektet. Az egyes tantárgyak ismeretanyag alapján nem kell részletezni és értelmezni a
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kapcsolódó feladatokat. E főfejezetet belül kiemelt szempont A projekt cél hierarchiájának
bemutatása. Amellett, hogy egyértelműen definiálni kell a projekt céljait és várható hatásait és
ezeket indikátorokkal is alá kell támasztani, be kell mutatni e célok kapcsolódósát a
különböző fejlesztési stratégiák céljaihoz is. Az egyes célok megvalósulása esetén jelentkező
hatások részletezettségét célszerű az alábbi tagolásban elkészíteni:
 A társadalmi csoportokra gyakorolt hatások, kiemelten a hátrányos
helyzetűeket.
 Az érintett térbeli egységre /lokális, régió/gyakorolt hatások
 A környezet fenntarthatóságára gyakorolt hatás
 Az országon belül a terület társadalmi-gazdasági különbségének
mérsékeléséhez való hozzájárulás
Célszerű a feltüntetett hatásokat számadatokkal is alátámasztani, és az esetleges negatív
hatásokat sem szabad, illetve nem célszerű elhallgatni, pl. a turizmus környezetre gyakorolt
hatásai stb. Célszerű a célokat, indikátorokat táblázatos formában, összegző jelleggel is
közölni. A táblázat struktúrája az alábbi is lehet:
MérBázis
Elvárt
Célérték
A mutató
Mutató
tékegy- /kiindulási/
célérték
forrása,
ség
érték
/Minimum/ elérésének alkalmazott
megnevezése típusa
időpontja
módszer

5. A megoldási alternatívák elemzése
E fő fejezet annak igazolására szolgál, hogy a kitűzött célok eléréséhez a projektgazda
valóban a legmegfelelőbb projektet kívánja megvalósítani. Ennek biztosítása úgy lehetséges,
hogy a különböző alternatívákat – amelyek a döntésnél figyelembe vételre kerültek –
tartalomjegyzékben vázolt struktúra szerint - bemutassuk, jellemzzük. A kiemelt
szempontként kezelt A legmegfelelőbb alternatíva kiválasztási módszere alfejezetben kell
bemutatni a megvalósítási projekt kiválasztásánál alkalmazott módszereket. /Lásd: Költséghaszonelemzés, a pénz időértékén alapuló módszerek, dinamikus hatékonysági mutatók, többszempontú értékelés, stb. módszerei/ A több-szempontú értékelés módszerénél nem csak
számszerűsíthető tényezőket tudunk figyelembe venni. A szempontrendszer szerinti
összehasonlításnak egy algoritmusa lehet:
 Társadalmi hasznosság: A nettó társadalmi haszon pénzértékben kifejezve, környezeti
hatások, munkahelyekre gyakorolt hatás stb.


Gazdasági életképesség: a projekt szakmai tevékenységeinek piaci fenntarthatóságát
kell elemezni.



Intézményi és működési kockázatok: A szervezeti, jogi háttér mennyire biztosított és
alkalmas változatnak tekinthető-e a megvalósítás szempontjából, milyen mértékűek a
kockázatok és kezelhetők-e, stb.



Pénzügy kockázat: A fenntarthatóság és finanszírozhatóság kapcsolódó kérdéseit kell
bemutatni.

6. A megvalósítási javaslat kidolgozása
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A megvalósításra elfogadott projekt részletes kidolgozását jelenti. Hangsúlyozni kell, hogy az
adott pályázat szempontjait ehhez kötődően is be kell tartani. Az Üzleti terv és a Marketing
terv kiemelt szempontja e főfejezetnek.(Lásd: Kapcsolódó tantárgyak ismeretanyaga,
valamint az adott pályázat előírásai).További kiemelt figyelmet érdemel az Ütemterv
készítése. Kiemelt szerepe alapvetően a tervezett határidők tartásában, a támogatások
lehívhatóságában jelölhető meg. Elkészítésének módszerei ismertek, fontos szerepe van a
legfontosabb csomópontok, a kritikus tevékenységek feltárásában is. (Lásd: Gantt diagramm,
PERT háló stb.)
7. Pénzügyi elemezés
A pénzügyi elemzés célját és struktúráját alapvetően az határozza meg, hogy a projekt milyen
kategóriába esik, az EU általános támogatási szabályainak szempontjából. Az adott pályázati
konstrukció részletes útmutatást ad, a tervezett költségek bontásának mélységéről, az
elszámolható költségekről, az ÁFA kezelésének módjáról stb. (Lásd: Pályázati útmutatók
releváns pontja stb./ Kiemelten kell megemlíteni, hogy a projekt megvalósításának teljes
költségét kell tervezni, tehát azokat a költségtételeket is, amelyek – adott esetben – nem
minősülnek elszámolható költségnek. Az elszámolhatóság tehát azt jelenti, hogy e tételek nem
képezhetik az igényelt támogatás számszerűsítésének alapját. E költségek elkülönítése a
releváns pályázati útmutatóban rögzített költségstruktúrának megfelelően lehetséges
szempont kell, hogy legyen az Ütemterv elkészítése.
8. Kockázatelemzés
A kockázatelemzés elvégzése valamennyi projekt esetében követelmény. Az alábbi
tényezőkkel összefüggően kell a kockázatelemzést elvégezni:
 Műszaki kockázatok: A megvalósítás, kivitelezéssel kapcsolatos kockázatok. A
működés kockázatai pl. meghibásodások gyakorisága, kezelése stb.


Jogi szempontú kockázatok: Szabványok változása, jogszabályok változása stb.



Társadalmi szempontú kockázatok: A helyi közösségek, a lakósság reagálása stb.



Pénzügyi-gazdasági kockázat: Input árak alakulása, kapcsolódó jogi szabályozás,
adózás rendszerének változása stb.



Intézményi szempontú kockázatok: Új szereplők, versenytársak belépése, tervezett
üzemelési struktúra változása stb.

A fentiek felmérése után, össze kell állítani egy kockázatkezelési stratégiát, amely a
kockázatok mérséklésre, kivédésére stb. vonatkozó elképzeléseket, cselekvési programot
tartalmazza.
9. Kommunikációs terv
A támogatott projektek esetében fontos kötelezettsége a projektgazdának a tájékoztatással és
nyilvánossággal kapcsolatos feladatok elvégzése. A MT e fő fejezete azt a célt szolgálja, hogy
a projektgazda bemutathassa, hogyan kíván ennek eleget tenni, milyen eszközökkel kívánja
ezt biztosítani. Az egyes pályázatok tartalmaznak erre vonatkozóan kötelező tartalmi és
formai előírásokat, pl. emlék-tábla, sajtó-hirdetések, prospektus stb. E tevékenységeket is
ütemezni kell, a kapcsolódó költségeket is meg kell tervezni a kommunikációs eszközöknek
megfelelő bontásban.
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5. A turisztikai projektek és turisztikai programok menedzsmentje
5.1. A projektek megvalósításának folyamata
Ahogy az a 3.4. fejezetben már kifejtésre került, a projektmenedzsment korszerű alapelve, a
projektciklus szerinti irányítás. A projekt menedzseléséhez szükséges irányítási módszereket
és technikákat célszerű annak időbeli lefolyása szerint rendezni. Látható, hogy a projekt
esetében az időnek nemcsak az elérendő cél, hanem a folyamat szempontjából is nagy
jelentősége van. A projekt egész folyamatát - a kezdettől, az ötlet felmerülésétől a végéig, a
célok eléréséig - projektciklusnak, vagy projekt-életciklusnak nevezzük. A projektciklus
menedzsment integrált szemléletű irányítás, amit a szakirodalom gyakran az angol
megnevezésből adódóan, PCM- nek rövidít (Project Cycle Management). Láttuk, hogy az
életciklus szakaszokra osztható, ami a projektmenedzsment alapjául szolgál. A szakirodalom
a projekt életciklusát alapvetően azonos módon tagolja, a fellelhető kisebb eltérések nem a
szakaszok logikai meghatározásában, és a szükséges tevékenységek és módszerekben
különböznek, hanem a szakaszok számában jelentkeznek. A projekt - mint fentebb
meghatároztuk - tevékenységek sorozata a kezdet és a végpont között, és a folyamat
menetében is meghatározhatók azok a csomópontok, az egyes szakaszok eredményei,
amelyek lehetővé teszik a fontosabb fázisok meghatározását. Találkozhatunk a projektciklus
hármas, ötös vagy még több szakaszra való bontásával.
A 41. ábrán a projektciklus hármas tagolású modelljét mutatjuk be, ami segíti a jobb
tájékozódást a mikor, mit, hogyan kérdések megválaszolását az esettanulmány alapján
kiválasztott projektre vonatkozóan is. Leegyszerűsítve, a projektciklus három főbb szakaszát
lehet megkülönböztetni:




Első szakasz: az előkészítés, a koncepció kidolgozása
Második szakasz: a tervezés, a projekt kidolgozása
Harmadik szakasz: a végrehajtás, a projekt gyakorlati megvalósítása.

A projektciklus szakaszait nem lehet mechanikusan szétválasztani, a tervezést sem lehet
végérvényesen lezárni. A végrehajtás során vissza kell térni újra és újra a célokhoz és a terv
által meghatározott feladatokhoz, hogy az eredmény érdekében szükségszerűen módosítsuk
azokat. A projektmenedzsmentnek figyelemmel kell kísérnie az egyes szakaszokhoz tartozó
feladatokat, amelyek teljesítését különböző módszerek és technikák segítik. A továbbiakban a
41. ábra alapján áttekintjük, és röviden jellemezzük az egyes szakaszokat, a szakaszokhoz
tartozó feladatokat.
5.1.1. Az előkészítés szakasza
Az első szakasz az úgynevezett előkészítés fázisa, ami a projektötlet felmerülésétől a
koncepció kidolgozásáig tart. A szakirodalomban ennek a szakasznak a megnevezése az
azonosítás, a meghatározás, definiálás vagy identifikáció, néha a célmeghatározással jelölik,
kiemelve a projekt általános modelljéből a cél fontosságát. A projektötlet egy válasz a
kezdeményező (lehetséges projektmenedzser és szervezete) részéről valamilyen
támogatáspolitikai célból született felhívásra, nyilvánosan megjelenő pályázati kiírásra. Mivel
a donorok által támogatott projektek általában nem egyéneknek, egyes szervezeteknek
szólnak, hanem szélesebb társadalmi csoportot érintenek, ezért a kezdeményező keresni fogja
azokat a partnereket, akikkel együttműködve közös projektet dolgoznak ki. Az előkészítő
szakasz legfontosabb feladatait az alábbiakban foglaljuk össze:
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Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

ELŐKÉSZÍTÉS

TERVEZÉS

VÉGREHAJTÁS

Kiindulópont

Koncepció

Zárópont
Végeredmény
(végtermék)

Terv

Ötlet
Önálló kezdeményezés

Elemzés
1. A résztvevők körének
meghatározása
2. Helyzetelemzés
3. Probléma meghatározása
4. Célkitűzések, célok hierarchiája
5. Lehetséges stratégiák elemzése








Műhelymunka, szeminárium
Ötletroham
SWOT elemzés
Problémafa
Célfa
Logframe mátrix

Projekt elemeinek meghatározása
1. Tevékenységi struktúra tervezése
2. Időterv készítése
3. Költségek és ráfordítások
tervezése
4. Terv lezárás, kockázatelemzés






Tevékenységfa
Gantt diagram
Logframe mátrix
Indikátorok

Megvalósítás

1.
2.
3.
4.
5.

Monitoring
Nyomkövetés
Beavatkozás
Kommunikáció
Projekt zárása

Gantt diagram
Visszacsatolás formális és
informális elemei
Kommunikációs módszerek

41. ábra: A PCM egyszerűsített folyamata
Forrás: http://www.tenegen.eu/tmoodle/mod/book/view.php?id=1069&chapterid=549
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A résztvevők körének meghatározása
Több partner együttműködésén alapuló, komplex projektek esetén szükség van a résztvevők
körének meghatározására. A projekt által érintett egyének, csoportok, intézmények vagy
gazdasági szervezetek meghatározását a résztvevők elemzésének nevezik. (Ezt az angol
terminológia Stakeholder Analysis-nek nevezik.) A résztvevők körének meghatározása a
projektciklus legkorábbi szakaszában kell, hogy megvalósuljon, mondhatnánk úgy is, hogy a
legelső lépésnek kell lennie. Fel kell mérni, hogy egy elképzelés megvalósítása kiket hogyan
(pozitívan, negatívan) érint, és kik lesznek az ötlet megvalósításának szereplői. Ideális esetben
a résztvevők körének meghatározása egy jól megszervezett értekezlet, műhelymunka alatt
végezhető el, ahová a kezdeményezők meghívják az érintettek legszélesebb körének
képviselőit.
Helyzetelemzés
Egy projekt koncepciójának kialakításához, majd később a tervezéshez is ismerni kell a
kiinduló állapotot. A helyzetértékelést többféle módszer is segíti; pl. siker-kudarc elemzés,
STEEP tényezők, SWOT elemzés, stb.. A nevezett módszerek az üzleti életben fejlődtek ki, de
alkalmasak más területek felmérésénél is. A STEEP tényezők a projekt tágabb elemzését
teszik lehetővé. A rövidítés a tényezők angol szavainak kezdőbetűiből származik, az alábbi
sorrendben: társadalmi (Social), technológiai, műszaki (Technological), környezeti
(Ecological), gazdasági (Economic) és politikai tényezők (Political). A SWOT ahogy ezt
láttuk, projekt külső és belső tényezőinek együttes vizsgálatát eredményezi. (A legfontosabb
tervezési, elemzési eljárásokat, módszereket a 4. fejezetben részletesen is bemutattuk.)
Problémák vagy új igények feltárása
A résztvevők körének meghatározása és az általános helyzetelemzés szorosan kapcsolódik a
problémák meghatározásához. Az érintettek véleménye nélkül nem lehet problémát vagy új
igényt meghatározni. A problémaelemzés nem más, mint a létező helyzet negatív kérdéseinek
megfogalmazása, ok-okozati összefüggések megállapítása a felmerülő gondok esetében. Ez
feladat három lépésre bontható:




Az elemzés keretének és témájának pontos meghatározása
A célcsoportot érintő legsúlyosabb problémák, vagy legfőbb igények
azonosítása
A problémák rangsorolása.

A feladat megoldásához az érintettek széles körét be kell vonni, részvételüket biztosítani kell.
Ennek kerete lehet egy projektet előkészítő értekezlet, műhelymunka, ami a résztvevők
nagyfokú aktivitásán alapul. A problémák halmazának meghatározásához hasznos módszer az
ötletbörze, ami a résztvevőket nem korlátozza véleményük kinyilvánításában. A problémák
rendezéséhez és vizuális megjelenítéséhez az úgynevezett "problémafa" szolgál módszerül.
Ennek segítségével a problémák ok-okozati összefüggésben kerülnek megvilágításra.
Célrendszer meghatározása
A leglényegesebb információ a projekt tömören megfogalmazott célkitűzése. Itt kell tisztázni
a projekt elvárásait és dönteni a célokról, amit sikeresen elő lehet készíteni az ötletbörze
módszerével. A céloknak különböző követelményeknek kell megfelelniük. Első sorban
reálisnak kell lennie minden célkitűzésnek, amelyek adott erőforrások és feltételek között
teljesíthetők. A projekt céljainak - külső finanszírozó esetén különösen- igazodnia kell más
célokhoz is, mint például a támogatását meghirdető szervezet, ügynökség céljaihoz. A
projektcélok meghatározása során, különösen fontos hogy azok tágabb, általános célokhoz
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igazodjanak. A célképzés folyamatának nem kellően körültekintő végrehajtása az EU
projektek elfogadását gyakorlatilag kizárja. A célok elemzése olyan módszer, ami az
alábbiakat szolgálja:
 A jövő helyzetének leírása, ami várhatóan projekt hatására változik
 A célok hierarchiájának felépítése
 A célok elérését, a várható eredményeket szolgáló eszközök, feladatok.
A fenti feladat eredményes megvalósítását segíti a "célfa" elkészítése. A problémafával jelzett
negatív helyzetet a célfa pozitív képpé alakítja át, és átfogó képet ad a kívánt jövőről. A
módszer hasznos abból a szempontból is, hogy megmutatja, melyek azok a célok, amelyek
nem reálisak, amelyeket esetleg más projekt keretében kell megvalósítani, vagy teljesen fel
kell adni.
A projekt koncepciója
Az első szakasz eredménye a projekt koncepciója, aminek alapját a problémák, és a célok
rendszerének kialakítása teremti meg. Különböző elemzésekkel és tanulmányok elkészítésével
azonban ellenőrizni kell, hogy elképzelésünk megvalósítható lesz-e. Meg kell válaszolni azt a
kérdést, hogy a projekt várható ráfordításaival arányos lesz-e annak haszna. Ezzel az
elemzéssel azt a döntést lehet előkészíteni, ami arra ad választ, hogy érdemes-e ezzel a
koncepcióval haladni. Az értékelés kvantitatív és kvalitatív mutatók (indikátorok) elemzésén
alapszik, melyek kifejezik a várható eredményt, hatásokat. Végül nézzük meg, hogy mit
tartalmazzon a projektet definiáló dokumentum. Itt csak felsoroljuk a dokumentum szükséges
elemeit, melyek a következők:
 résztvevők köre
 helyzetelemzés
 probléma meghatározása
 célok meghatározása
 gazdaságossági számítás.
Az előkészítő szakasz a résztvevők bevonásával és aktív részvételével valósulhat meg, ami
adott pontokon közösen elfogadott döntéseket eredményez, és a dokumentum része lesz.
5.1.2. A tervezési szakasz
A második szakasz a tervezés fázisa, amelynek eredménye a terv, a kidolgozott projekt
dokumentuma. Az EU által támogatott projektek tervezési szakaszában építik fel a logikai
keretmátrixot. A logikai keretmátrix olyan módszer, ami megjeleníti a projekt lényegét
(szubsztanciáját) átfogó jelleggel és közérthető módon. A módszert az 5. pontban részletesen
bemutattuk. A továbbiakban a tervezéshez kapcsolódó néhány alapkérdést foglalunk össze,
ami segíti a projektciklus általános folyamatának, valamint a koncepció tervvé való
átalakulási szakaszának áttekintését. A projekt sikere érdekében előrelátásra van szükség.
Tervezéssel biztosíthatjuk, hogy pontos képünk legyen a feladatokról és azok sorrendjéről,
időbeni ütemezéséről, a célok megvalósítását szolgáló szükséges erőforrásokról és a siker
esélyeiről. A tervezési szakasz fő feladatai:
Tevékenységi struktúra kialakítása
A célok teljesítését különböző tevékenységek biztosítják, amelyek figyelembe kell venni az
előkésztés szakaszában is, bár meghatározása a tervezés, részletes lebontása pedig a
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végrehajtás szakaszában történik. Tevékenység alatt feladatokat, a kijelölt cél érdekében
teendő konkrét lépéseket értjük, munka, amit személyek vagy az egész csapat teljesít. A
tevékenységi struktúra (tevékenységi fa) terv a projekt feladatainak megjelenítését szolgáló
eszköz, amely meghatározza azok logikai rendjét és függőségét, és lehetővé teszi a felelősség
és irányítás meghatározását az egyes tevékenységekhez rendelve. A szükséges tevékenységek
rendezése, alapvetően arra ad választ, hogy "mit kell tenni" ahhoz, hogy a kitűzött eredmény
elérhető legyen.
A tervezés – ebben az esetben - a koncepció kialakítása során meghatározott célok kis
részekre való lebontását jelenti, amelyek már lehetővé teszik a feladathoz való személyek
hozzárendelését, a munkaráfordítás és a végrehajtási idő meghatározását. (Az angol
terminológia az előbbi folyamatot Work breakdown structure -nek nevezi, aminek eredménye
a WBS.) Egyszerű projektek esetében ez csupán a tennivalók felsorolását jelenti, nagyobb
projektek esetében a tevékenységeket rendezni kell, és egy vagy több alcsoportot kell
létrehozni. Ennek módszere a tevékenységi struktúra felépítése, vagy más néven a
tevékenységfa. A tevékenységi struktúra alapján elvégezhető a feladatok közötti kapcsolatok,
függőségek (interdependencia) elemzés is. A tevékenységi struktúra kialakítása lehetővé teszi
a projekt rendelkezésére álló emberi erőforrások leltárának elkészítését, a feladat és
felelősségmátrix tervezését is.
Időtervezés
Az időterv elkészítési alapja a tevékenységi struktúra. Az időterv nem más, mint a
projekteredményt létrehozó tevékenységek időbeli összefüggéseinek meghatározása, és
kapcsolódásuk grafikai ábrázolása. A projektmenedzsmentben az időbeni tervezésnek sokféle
módszere alakult ki. A módszerek ábrázolás szempontjából lehetnek oszlopdiagramok, amit
neveznek sávdiagramnak is, és hálódiagramok. Az időtervezésnél használt módszerek közül a
Gannt- diagramot ismertettük. Ennek alkalmazása viszonylag egyszerű, és használatát az EU
PCM módszertani kézikönyvei is javasolják.
Költségtervezés
A költség meghatározása tűnik a tervezés legkritikusabb tevékenységének. A projektek a
gyakorlatban túllépik az eredeti költségtervet, aminek számtalan, már feltárt oka van. A EU
által támogatott projektekkel szemben elvárás, hogy azok reális költségterveken alapuljanak.
Nem érdemes több ráfordítást tervezni azért, hogy csökkentett támogatás mellett a projekt
megvalósítása még beleférjen a keretbe. A költségek alultervezése sem célszerű, arra
gondolva, hogy így a támogatásra jobb eséllyel lehet számítani. Ez a szemlélet a projekt
tényleges támogatásakor kritikussá válhat, mert nem lesz elegendő forrás a megvalósításhoz.
Egyébként az EU által támogatott projektek semmilyen költségtúllépést nem ismernek el,
annak következményeit a projekt gazdájának kell viselnie. A költségtervezés alapját a projekt
tevékenységi struktúrája és időterve határozza meg. A tevékenységi struktúra alapján a
közvetlen költségek részletesen meghatározhatók, és azok összegzése után az általános
költségek is kalkulálhatók. A tevékenységek költségeinek tervezése viszonylag egyszerűnek
tűnik az eszközök, a beszerzések tervezéséhez képest. Az emberi erőforrások viszonylag
homogén ráfordításnak tekinthetők, ennek tervezését számítógépes programok is segítik. Az
eszközök tervezés azonban nem egyszerű feladat, mivel azok nagyon specifikusak a projekt
jellegétől függően. A beszerzések tervezését körültekintően kell elvégezni, és a szükséges
információt, ha kell eszközönként külön-külön össze kell gyűjteni. Az eszközök
beszerzésének ütemezését az elérendő eredmények határozzák meg. A költségtervezés
bizonytalanságai miatt tartalékokat is célszerű kialakítani. A költségek tervezése az időtervet
figyelembe véve is elvégezhető. A tervezés szakaszának sok feladata van, amelyek egymással
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szoros kapcsolatban állnak. Ebben a szakaszban nemcsak a pályázati kiírásra beadandó
dokumentum készül el, hanem a projektciklus végrehajtási szakaszában is felhasználható terv
lesz a folyamat eredménye, különösen, ha a résztervek közötti összefüggéseket
következetesen figyelembe veszik.
A kockázatok elemzése
A projekt tervezése során kockázatokkal mindig kell számolni. Ezek lehetnek külső vagy
belső kockázati tényezők, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy magában a projektben és a
projekt környezetében léteznek. A belső kockázat táptalaja lehet, ha sok az ellenzője a
projektnek, a részt vevők nem tudnak azonosulni a célokkal, a projekt koncepciójával. Ennek
következményei majd a harmadik szakaszban válnak igazán nyilvánvalóvá. Az el nem végzet
feladatok jelentik a belső kockázat másik forrását, amit viszont arra lehet visszavezetni, hogy
a feladatokat nem reálisan tervezték. A közösen kialakított tervvel a belső kockázatokat
nagymértékben lehet csökkenteni. A külső kockázati tényezőket valószínűsíteni lehet, de nem
lehet pontosan előrelátni, hogy a külső környezet hogyan változik meg, és figyelembe kell
venni, hogy a külső körülmények alakulására a projekt gazdájának, partnereinek nincs
ráhatása.
5.1.3. A megvalósítás szakasza
A harmadik szakasz a terv elkészítése után kezdődik, és ahogy ez a 41. ábrán is látható, a
projekt céljának megvalósításáig tart, ami egyben a projekt végeredménye is. Az EU vagy
más szervezet által támogatott projektek esetében a végrehajtás szakasza a finanszírozó
szervezet kedvező döntésével indul, és a szerződés megkötésével veszi kezdetét. A projekt
megvalósítása tehát nem más, mint a terv végrehajtása. A megvalósítást a
projektmenedzsernek folyamatosa figyelemmel kell kísérnie, az elvégzett feladatot a tervhez
kell viszonyítania. Ezt a tevékenységet nevezik kontrollnak, amelyet a későbbiekben az 5.3
fejezetben részletesen is tárgyalunk.
Monitoring
A monitoring a projekt megvalósulásának folyamatos figyelése. Rendszeres
információgyűjtés a projekt helyzetéről, és visszacsatolás a projekt állapotáról az érintettek
felé (résztvevők és a támogatók) is. A visszacsatolásnak két formája van: a formális és az
informális jelzés, ami alkalmazható mind az együttműködők körében, mind a támogatókkal
való kapcsolattartásban. Mind a két formában sokféle technikát alkalmazva lehet elvégezni az
információk eljuttatását, a helyzet értékelését. A formális visszacsatolás módjai között
említhetők az értekezletek, a jegyzőkönyvek, jelentések, hivatalos megbeszélések, tárgyalások
stb. Az informális visszacsatolás: természetes számadás, jelzés a csoport és vezetője között, a
támogató képviselője és a kapcsolattartó, általában a projektmenedzser között, ezen kívül a
csoporton belül is, és megemlíthető a menedzser állandó érdeklődése is stb.
A hatékony monitoring sokféle technikát használ a projekt teljesítésének meghatározására.
Nem az a baj, ha a projekt megvalósítása eltér a tervtől, hanem az, ha erről a
projektmenedzsernek nincs tudomása, vagy nem akar róla tudomást venni. Napjainkban sem
az üzleti életben, sem a közösségi forrásokkal, adófizetők pénzével támogatott projekteknél
nem lehet a feladatok elvégzését halasztani, a határidőket figyelmen kívül hagyni. Sajnos a
határidők csúszásánál EU-s projekteknél még az sem lehet mentség, ha a közösségi
bürokrácia okozza a késlekedést.
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Nyomonkövetés (tracking)
A nyomonkövetés nem más, mint a terv és a tényleges helyzet összehasonlítása, ami lehetővé
teszi, hogy a projekt helyzetéről, annak ütemezéséről, az erőforrások felhasználásáról és a
tényleges kifizetésekről is pontos képet kapjunk. A nyomon követés egyik fő információja a
készültségi fok, amit a megvalósulás szakaszában lévő feladat, munka állapotát jelez. Az adott
feladat (alprojekt, munkacsomag) vezetője megbecsüli ezt az állapotot, ami a Gantt diagram
segítségével jól meghatározható. Következtetni lehet a hátralévő időtartamra és kiszámíthatók
a tényleges ráfordítások és kifizetések is. A nyomon követés feladatait számítógépes
szoftverek igen hatékonyan segítik.
Eltéréselemzés: az összehasonlítás során észlelt különbség meghatározása. Az eltérést két fő
ok váltja ki, az egyik az idő, a másik a költségek változásából adódik. Az időbeni ütemezés
eltérése a Gantt diagramon is jelezhető. A kontrolling meghatározza, hogy adott készültségi
fokhoz mennyi költséget kellett volna felhasználni. A költségeltérés meghatározásához
ismerni kell a teljesítéshez kapcsolódó tényleges költségeket is. Adott készültségi fokhoz
tartozó tényleges és tervezett költségek különbsége adja a költségeltérést.
Beavatkozás
A tervtől való eltérések csökkentésére irányuló lépések összessége. Beavatkozásra nincs
szükség, ha a terv megvalósítása az időbeli ütemterv, a ráfordítások és költségek szerint halad.
Be kell avatkozni, ha a határidőt nem lehet tartani, és ha a kifizetések meghaladják a tervezett
költségeket. Meg kell változtatni az alaptervet, ha jelentős eltérés adódik az ütemtervben, az
erőforrás és a költségtervben. Ha a körülmények lényegesen megváltoznak, szükség lehet az
alapterv megváltoztatására is, ami az EU által támogatott projektek esetében elkerülendő,
mivel a projekt egész fejlesztését újra kell kezdeni.
Projektmarketing, kommunikáció
A projekt egész ideje alatt szükség van hatékony és rendszeres kommunikációra. A projekt
résztvevői és támogatói között a kommunikációt a legkülönbözőbb eszközök biztosítják, de
nem szabad megfeledkezni a kapcsolatok emberi vonatkozásairól. Fokozott igénnyé válik a
kommunikáció, ha be kell avatkozni az alaptervbe. A kommunikáció gazdag eszköztára
használható mindig, de változtatás esetén a formális egyeztetések és megállapodások kerülnek
előtérbe. A projektmarketing témakörével – kiemelt szerepe miatt - részletesen az 5.4. fejezet
foglalkozik.
A projekt zárása
A projekt zárása a projektmenedzsment legutolsó feladata. A csapat teljesítette feladatát, a
projekt elkészült és azok rendelkezésére bocsátják, akik kedvezményezettjei lesznek a
végeredménynek, és részesei lesznek a változásoknak. Ezzel azonban végérvényesen nem
szűnik meg a kapcsolat a kedvezményezett és a támogató között. Nemcsak jelentésbeli és
elszámolási kötelezettségek vannak hátra, hanem a dokumentáció rendezése és archiválása is
kötelező. Gondoskodni kell a projekt fenntarthatóságáról is. Általában öt évig meg kell őrizni
a dokumentumokat az EU által finanszírozott projekteknél.
A projekt zárásának belső aspektusa az értékelés. Mivel minden projekt a maga nemében
egyedülálló, ezért tanulási folyamatnak is tekinthető. Az itt szerzett tudás és tapasztalat a
következő projektben felhasználható, még akkor is, ha mást kell, és másként kell tennünk. A
tanulságok levonására mindig kell időt szakítani.
A siker megünneplése sem fölösleges! Egy kézfogás, egy szál virág nem maradhat el a
sokéves közös munka befejezésekor.
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5.2. A megvalósítás szervezeti keretei
A projektmenedzsment klasszikus funkciói a projekttervezés, a projektszervezés, a
koordinálás és irányítás, valamint az ellenőrzés és monitoring funkciók. Amikor a projektötlet
kidolgozását elkezdjük, a lehetséges megoldási módokon túl, keressük azokat a személyeket,
akiket a munkára alkalmasnak találunk. A másodikként említett projektszervezés egyik
alapvető célja az egyes feladatokért felelős személyek kiválasztása, vagyis a projektcsapat
felépítése.
A projektben résztvevő személyek kiválasztása során, a munkafeladatok jellegének
megfelelően kell megtalálni azokat a személyeket, akik az egyes feladatok ellátására a
leginkább képesek. Ebből következik, hogy a feladatok megoldásához először nem a
résztvevők azon körét határozzuk meg, hogy esetleg ki ér rá, vagy kinek van kapacitása. Az a
helyes gyakorlat, ha sorrendben előbb a tennivalókat, a fontosabb mérföldköveket tisztázzuk,
majd megjelöljük azok határidőit és azokhoz keressük a megfelelő munkatársakat.
A projektben dolgozó személyek kiválasztásánál a projekt zökkenőmentes megvalósításához
szükséges bizonyos problémamegoldó készségek, szakmai kompetenciák megléte, de a
projektmegvalósítás során ezen túlmenően a hatékony együttműködést biztosító
személyiségjegyeket is meg kell vizsgálni. A projektcsapatban különösen fontos a tagok kellő
motiváltsága, együttműködési készsége, célra orientáltsága, és egyfajta magabiztossága.
A csapattagoknak képesnek kell lenniük együtt egy olyan motiváló környezet kialakítására,
amelyben mindannyian a leghatékonyabb munkát tudják végezni. A csapatépítés egyik fontos
célja, hogy a projekt tagjai személyesen is megismerjék egymást, a célokat, a
kulcsfeladatokat. Nagyobb projektek esetében, ahol a projektcsapat sok emberből áll,
lényeges, hogy az érintettek képesek legyenek egyféle modell szerint gondolkodni. Számukra
a munka megkezdése előtt un. csapatépítő tréninget tartanak, ahol a csapattagok játékos
formában oldhatnak meg valóság közeli helyzeteket. Ez azért is lényeges, - mint később látni
fogjuk - mivel a projektszervezet bizonyos formái esetén a tagokat csupán időlegesen
delegálják az adott projektszervezetbe. A projektcsapatban a tagok változatos szerepekben
jelennek meg, de a siker érdekében általában az alábbi szerepek szükségesek, illetve
fordulnak elő:
•
•
•
•
•

a motivátor – az a személy, aki a csapatszellem fenntartója,1
a precíz – aki a határidők felelőse, 2
a gyakorlatias – a problémák megoldásában játszik szerepet, 3
a kritikus – a csoport lelkiismerete, 4
az adminisztrátor – aki a projekttel kapcsolatos ügyintézést végzi.

A projektben közreműködő szakemberek szerepének egy másfajta csoportosítása szerint
alapvetően két típust különböztetnek meg. A szakemberek közötti egyik alapvető
különbségtétel a személyek generalistákra és specialistákra való felosztása.
A specialista egy adott területet nagyon mélyen ismer, a felmerülő kérdésekre a saját területén
jó válaszai vannak. A generalista viszonylag széleskörű ismeretekkel rendelkezik, kevésbé
elmélyült az egyes területeken, viszont érti a területek közti összefüggéseket, jó kérdéseket
tud feltenni a projektmegvalósításnak szinte bármely területén. Mindkét típusnak helye van a
projektcsapatban.
Az előzőekben utaltunk arra, hogy a projektek minden esetben önálló, a szervezethez
különböző módon kapcsolódó, meghatározott ideig fenntartott szervezeti egységek is egyben,
és ennek megfelelően az irányításuk önálló szervezeti környezetben történik. Az eredményes
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projektmegvalósítás feltétele a projektirányító egység, projektszervezet létrehozása. A
projektek irányítása, vezetése klasszikus vezetési funkciók közé tartozik. Éppen ezért a
projektek kialakítására és megvalósítására az ad hoc összeálló csapatokon, vagy az egy-egy
személyre bízott feladatmegoldásokon túl olyan projektirányító egységeket kell kialakítani,
amelyek:
 egyrészt képesek a sokrétű feladatkör hatékony szakmai ellátására egy adott projekt
esetében,
 másrészt képesek arra, hogy megszerzett tapasztalataikat továbbvigyék más, további
projektek előkészítésére, menedzselésére.
A projektek koordinálása, irányítása a klasszikus vezetési feladatok egyike. A szakirodalom
különböző vezetői típusokat különböztet meg, és a projektvezetői alaptípusok megegyeznek
az általános vezetéstudományban leírtakkal. Az alkalmazandó sikeres vezető stílust
elsősorban a vezetettek igénye szerint kell megválasztani, melyet döntően azok
felkészültsége, személyiségjegyeik, motiváltságuk határoz meg.
A vezetői stílusok közül a kapcsolatra koncentrálás, illetve a feladatra összpontosítás erőssége
szerint leginkább karakteres típusok az alábbiak:
 Irányító vezető: egyértelműen megmondja, hogy mit és hogyan kell teljesíteni. Ennek
a típusú vezetésnek fontos jellemzői a feladatok elmagyarázása, az instruálás, komoly
figyelmet fordít a felügyeletre és ellenőrzésre.
 Meggyőző vezető: a feladatorientáltság és a munkakapcsolatok egyaránt fontosak
számára, stílusára a meggyőzés a jellemző, nagy súlyt fektet a miért típusú kérdések
megválaszolására. Ennek érdekében felkészít a feladatra, meggyőz azok
célszerűségéről, értelmezi és tisztázza a nem egyértelmű helyzeteket, gyakorlatilag a
problémákat általában meg lehet vele beszélni.
 Konzultáló vezető: az előzőhöz hasonló módon arányaiban, nagyobb mértékben a
munkatársi kapcsolatokra koncentrál, törekszik a fokozott együttműködésre,
részvételre a beosztottak munkájában, fontos jellemzője bátorítás, és a megegyezés.
 Megbízó vezető: az eddigiek közül a legkisebb mértékben koncentrál a feladatokra, és
a kapcsolatokra, számára a cél elérése a fontos, melynek elérésének végrehajtását
segíti.
Mint később látni fogjuk, a projektirányítás szervezeti kérdésköre kapcsán, a szervezeti
formákat célszerű a projektek, és a szervezet egésze szempontjából is értelmezni. A gazdasági
szervezetek tagjai a munkamegosztás következtében a munkafolyamat egy-egy tevékenységét
teljesítik, térben, időben, és a feladataiknak megfelelő szakképzettségi igény szerint is
elkülönülten végzik munkájukat. Ezért lényeges, hogy a munkamegosztás alapján kialakítsuk
a különböző tevékenységet végzők közötti kölcsönös kapcsolatok sémáját, a szervezeti
struktúrát, és a koordinációs mechanizmust.
A szervezeti struktúra a tevékenységet végzők között kialakított hatás-, felelősségi-, és
feladatkörökön alapul (42. ábra).
A jól kialakított szervezetben ezek a körök fedik egymást, az ábrán bemutatott esetben az
adott feladatok egy részéhez biztosítva van azok eredményes elvégzéséhez szükséges
hatáskör, és a vele kapcsolatban felmerülő felelősség megállapítása is. A projektcsapat
kialakításakor arra kell törekedni, hogy a projektben felmerülő összes lényeges feladatnak
legyen szakértője. A feladatok felosztásánál pedig egyértelmű felelősségi körök kijelölésével,
minden feladatnak legyen felelőse. Természetesen biztosítani kell a szervezet tagjai számára a
feladatok elvégzéséhez szükséges jogosítványokat, hatásköröket.
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42. ábra: A szervezeti struktúrára ható tényezők és kölcsönhatásaik
Forrás: A szerző saját munka

A projektirányító egység személyi összetételénél a legfontosabb feladatokból kell kiindulni.
Elsősorban azt kell meghatározni, hogy mely feladatcsoportok igényelnek feltétlenül önálló
munkatársat. A munkamegosztás határozza meg a projektben betöltött szerepeket, a szakmaifüggelmi kapcsolatokat, melyet a szervezeti felépítés organogramjával ábrázolnak. A
vállalkozások szervezeti vezetési rendszerének tárgyalása során már megismertük a
legjelentősebb szervezeti típusokat, most a különböző szervezetek projektmenedzselési
gyakorlatában leginkább elterjedt formákkal foglalkozunk.
Az egyes projektek szintjén három alapvetőnek nevezhető szervezeti megoldásról
beszélhetünk, melyek az alábbiak:
 lineáris-funkcionális szervezetre épített projektirányítás,
 projektre orientált szervezetben történő projektirányítás,
 mátrix-szervezetben történő projektirányítás.
A lineáris-funkcionális szervezetre épített projektirányítás
A projektirányításnak ebben a formájában (43. ábra) a projekt megvalósulásával összefüggő
tevékenységeket az egyes vállalati funkcionális egységek végzik, melyek fölött a
projektmenedzser nem rendelkezik hatáskörrel. A projektmenedzser legfontosabb feladata a
projekt koordinálása, a funkcionális egységek közötti koordináció létrehozása, valamint a
projektkontroll és a felső szintű vezetés projekttel kapcsolatos döntéseinek előkészítése. A
szervezeti forma hátrányaként említhető, hogy a projektmenedzser hatásköre és felelőssége
nincs összhangban. Ez a projektirányítási szervezeti forma rendelkezik a legkisebb
koordinatív kapacitással, mivel az elkülönültség mindhárom formája fennállhat a funkcionális
egységek között (térben, időben, tevékenység szerint). Ebből adódóan e forma a viszonylag
jól standardizálható, tartalmuk alapján nem túlzottan összetett tevékenységekkel megvalósuló
projektek esetében lehet eredményes. A szervezeti forma a projektciklus egyes szakaszai
szerint is változhat, így ez a forma elsősorban a projektkialakítás és odaítélés szakaszában
működik hatékonyan. A szervezeti forma megválasztása csak abban az esetben lehetséges, ha
a szervezet rendelkezik a feltétlenül szükséges funkcionális szervezeti egységekkel. Az üzleti
életben a működő szervezetek többsége ilyen.
23
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43. ábra: A funkcionális szervezeti struktúra
Forrás: Saját szerkesztés

A projektre orientált szervezetben történő projektirányítás
Ebben a szervezeti struktúrában (44. ábra) a projektirányítást egy elkülönült szervezeti
egység végzi, a szervezet tagjai ide kerülnek összevonásra a funkcionális szervezeti
egységeitől a projekt időtartamára. A projekttel kapcsolatos funkcionális tevékenységek a
vállalati funkcionális tevékenységektől elkülönítve a projektszervezetbe vannak integrálva, a
projektmenedzsernek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van, a felelősséget teljes
mértékben viseli. Példaként a projekt és a vállalat pénzügyei külön szervezeti egységhez
vannak rendelve.
Vállalati felső
vezetőség

4
Projektmene
dzser 1.

Fejlesztés,
tervezés

Számvitel

Személyi
Pénzügy
ügyek

Pénzügy

Alaptevékenységek

Pénzügy

Építésszerelés

Termelésir
ányítás

Pénzügy

Függelmi, szakmai
kapcsolatok
Helyszíni
vezetés

Beszerzé
s

Munkatársak a projekt
időtartamára a projekt team
tagjai

44. ábra: A projektre orientált szervezeti struktúra
Forrás: Saját szerkesztés

A szervezeti forma előnyei közé tartozik, hogy a projektvezető kompetenciája és felelőssége
egyértelműen tisztázott, a kommunikációs csatornák egyértelműek és közvetlenek, a
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munkatársak bevonása célirányosan történik. Hátrányaként említhető, hogy a projekttagok
személyének kiválasztása során ellenérdekek alakulhatnak ki a funkcionális és projektvezető
között (helyettesítése, felkészültsége), a projekt zárását követően a tagok reintegrációja
számukra egzisztenciális veszteséget okozhat.
Projektirányítás mátrix szervezetben
Az irányítási rendszer a funkciók szerinti tagozódás, a megosztott hatáskörök elvére épül (45.
ábra). A projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket funkcionális egységek
teljesítik, de a teljesítési folyamatban a projektmenedzser is rendelkezik hatáskörrel, mely sok
esetben okoz feszültséget munkakapcsolatukban. A kompetenciák és felelősségek a
funkcionális részlegvezetők, és a projektvezető között kerülnek felosztásra. A projekt vezetője
a projektért teljes felelősséggel tartozik, de a közreműködő munkatársak munkája feletti teljes
irányítási jogkörrel nem jelentkezik. A problémák feloldása érdekében célszerű, ha a
projektmenedzser és a funkcionális egységek vezetői közötti hatáskörök megosztása
kulcskérdés. A szervezeti forma akkor működtethető eredményesen, ha a projekttel
kapcsolatos döntések kapcsán a projektmenedzser a mit és mikorra jellegű döntésekhez, a
funkcionális vezetők pedig a kik és hogyan jellegű döntésekhez rendelkeznek hatáskörrel.
A projektfeladatok, és a szervezeti feladatok közös tervezése a feltétele a projektcélok
teljesülésének, így a fent említett hatáskör megosztás kikényszeríti a közös egyeztetést, mely
jelentősen növeli a kétdimenziós mátrix szervezet koordinációs kapacitását. A
projektvezetőnek ennél a szervezeti megoldásnál, jó kommunikációs készségekkel, alapos
szervezési vezetési ismeretekkel kell rendelkeznie. A szervezeti típus sikeres lehet azoknál a
projekteknél, amelyek megvalósítási folyamatai összetettek, méretükben kiterjedtek, valamint
nagyfokú kockázattal terheltek.
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45. ábra: A mátrix típusú szervezeti struktúra
Forrás: Saját szerkesztés

A projektorientált szervezeti struktúra koncepciója
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Az előzőekben említett szervezeti megoldások a projekten belüli koordinációt biztosítják.
Ugyanakkor, mint már korábban említettük, a szervezeti formákat célszerű a szervezet egésze
szempontjából is értelmezni. Jellemző, hogy azoknál a szervezeteknél, melyek a
tevékenységeik döntő többségét projektként hajtják végre, már nem a projekten belüli
koordinációt helyezik előtérbe, hanem a projektek közötti koordináció szerepe válik fontossá
számukra (46. ábra) A szervezet irányítási struktúrájában a legfontosabb rendező elv a
projektek és a stratégiai célok közötti összhang biztosítása, ami ezért lényeges, mivel a
szervezet operatív működési folyamatai jelentősen eltérhetnek a projektek megvalósítási
tevékenységeitől. A gyors változásban lévő szervezetekben egy időben több, a stratégia
megvalósulását szolgáló projekt is folyamatban lehet. A köztük való koordináció érdekében a
projektmenedzserek feletti hatáskörrel rendelkező szerep is megjelenik, mely a
projektigazgató, a projektek menedzsere. A projektigazgató feladata a stratégiai célok
teljesíthető projektként történő megfogalmazása, a teljes körű (erőforrás, költség, ütemezés) a
projektek közti koordináció, a projekteredmények értékelése.
Projektmenedzser
Egy személyben felelős a projekt előrehaladásáért, végrehajtásáért. Aláírási,
kötelezettségvállalási jogkörét pontosan szabályozni kell. Célszerű olyan személyt választani
ere a feladatra, aki a projekt témájában átfogó tapasztalattal rendelkezik, átlátja a projekt
szakmai, technikai, pénzügyi folyamatait. Szükséges az, hogy képes legyen a
menedzsmenthez kapcsolódó munkatársak motiválására, irányítására, ellenőrzésére. Fontos,
hogy a projekt külső kontextusában érvényesíteni tudja a kedvezményezett érdekeit, lássa el a
projekt külső képviseletét. A projekt teljes időszakára hangsúlyos feladata a monitoring, a
munkák teljesítésének nyomon követése és igazolása, a szerződő felek munkájának
ellenőrzése. Felelősséget visel a projekt egészére vonatkozóan a jogszabályok betartásáért.

Stratégiai
vezetés

PRJEKT IGAZGATÓ

IGAZGATÓK

Funkcionális vezetők

Projektmenedzserek

Projekt tevékenységek

Funkcionális tevékenységek

46. ábra: A projekt szervezet struktúrája
Forrás: Saját szerkesztés

Szakmai menedzser(ek)
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A projektek összetettségének függvényében van szükség szakmai menedzserre, ill.
menedzserekre. Ez az a terület, ahol az állandó teamben feltétlenül kell egy – a projektben
folyamatosan dolgozó - szakmenedzser, de szükségszerűen egyes projektrészekre, speciális
feladatokra adott időtartamra célszerű specialistákat is bevonni. A szakmai hozzáértésen túl –
tekintettel arra, hogy ők lesznek közvetlen kapcsolatban a projekt megvalósításában
közreműködő vállalkozókkal, szervezetekkel -, nagyon fontos, hogy:




rendelkezzenek legalább alapfokú közbeszerzési ismeretekkel,
az építési vállalkozókkal, szállítókkal, szolgáltatásokat végző cégekkel képesek
legyenek megfelelő kommunikációra, és
a kedvezményezett érdekeinek érvényesítésére.

Pénzügyi menedzser
A források összehangolásának biztosítása (különösen több kedvezményezett esetén) a projekt
sikeressége szempontjából kardinális feladat. Fontos tudni azt, hogy a projekt pénzügyi
folyamatainak menedzselése, az általános pénzügyi folyamatoktól részben önálló feladat,
melynek ellátását meg kell különböztetni a „napi” pénzügyi feladatoktól még akkor is, ha
nincs mód külön személyt alkalmazni ezen feladat ellátására. A pénzügyi menedzser
feladatkörébe tartozik a projekttel kapcsolatos közbeszerzések és szerződéskötések pénzügyi
előkészítése, a költségvetési és közbeszerzési terv összeállítása, a szerződések pénzügyi
teljesülésének ellenőrzése, pénzügyi jelentések készítése, kapcsolattartás a finanszírozásban
közreműködőkkel, számlák befogadása, ellenőrzése és a kifizetés nyomon követése, a
támogatások lehívása, pénzügyi nyilvántartás vezetése, dokumentáció kezelése, ellenőrzési
nyomvonal készítése, pénzügyi információszolgáltatás.
Menedzserasszisztens, dokumentátor
A projekt monitoringgal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében az Európai Unió
támogatásával magvalósuló projekteket dokumentálni kell, és ez felerősíti a projekt
asszisztencia fontosságát. A projekt folyamatos dokumentálása teszi lehetővé, hogy a projekt
előrehaladása során áttekinthető módon biztosítsuk a projekt megvalósulásának nyomon
követését. A projekt előrehaladási jelentések hiányosságai, a negatív ellenőrzési jelentések
következményeként a támogatási szerződés felbontására, és ezzel együtt a támogatási összeg
visszafizetésére kerülhet sor. A legfontosabb feladatok az alábbiak: a projekt teljes
információs anyagának dokumentálása, iktatás, folyamatos információszolgáltatás hátterének
megteremtése, együttműködés a projektszervezet munkatársaival, szerződések és
adminisztratív kötelezettségek teljesülésének nyomon követése, monitoring jelentések
előkészítése, a projektmenedzser munkájához szükséges asszisztencia ellátása.
A projekt jellegétől függően szükség lehet még PR munkatársra, közbeszerzés-, minőségügyi
szakértőre. Mindezekről a projekt jellegének ismeretében és erőforrásaink függvényében
hozhatunk döntést.
Az EU csatlakozást követően a magyar a projektek hivatalos nyelve, az ellenőrzések során,
ill. a partnerkapcsolatok építésénél elengedhetetlen lesz a nyelvismeret, ezért általános
követelményként szükséges megfogalmazni az idegen nyelv ismeretének szükségességét.
A projekttel kapcsolatos személyi kockázatok csökkentése céljából alapkövetelmény a
projektirányító szervezet működésével kapcsolatban a helyettesítések rendszerének
kialakítása. A menedzsment team kialakításával kapcsolatban fontos, figyelembe veendő
szempont az, hogy az EU támogatással megvalósuló projektek zöménél mód van már a
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pályázati fázisban beépíteni a projekt támogatott költségei közé a projektmenedzsment
költségeit. Ez a tény újabb érv amellett, hogy erre a területre hangsúlyt fektessünk és
megteremtsük a megfelelő személyi feltételeket.
5.3. A projektmegvalósítás monitoringja, a projektkontroll
Az 5.1 alfejezetben leírt projektmegvalósítási folyamatot a projektmenedzsernek
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és az elvégzett feladatokat viszonyítania kell a
tervezetthez. A projekt teljesítésének nyomon követése, tervtől való eltérések kiigazítása
kulcsfontosságú feladat. Ezt a tevékenységet nevezik projektkontrollnak.
A szakirodalomban több helyütt a projektmonitoring kifejezést használják, amely a tartalmát
illetően a projektkontrollingnál szűkebb körű tevékenység. Az előző a folyamatok
megfigyelését, a második sokkal inkább elemző módon az értékelés, és a beavatkozás
folyamatát állítja előtérbe.
A projektek sajátosságaiból adódóan, az adott szervezet folyamatos tevékenységére kialakított
kontroll tevékenységtől eltérő a projektek kontrollingja, amely egy bizonyos behatárolt
feladat időbeli teljesítésére, az ahhoz szükséges erőforrásokra, továbbá a teljesítés
költségeinek alakulására irányulnak. A projektkontroll megalapozza azokat a szükséges
korrekciós döntéseket, melyek segítségével a menedzsment megakadályozhatja a kedvezőtlen
tendenciák felerősödését a projekt megvalósítása során.
A projektcélok megvalósulását számos külső és belső tényező térítheti el az eredeti
célkitűzésektől. Ezek lehetnek tudatosak, menet közbeni szándékos változtatások, illetve
valamilyen nem szándékolt különbözőségek a tervezett és tényleges állapotok között.
Bármelyikről legyen szó, mindegyik a projekt elsődleges céljait módosítják.
A nem szándékos- általában kedvezőtlen- eltéréseket akkor tudjuk minimalizálni, ha azokat
mihamarabb észleljük, az okait feltárjuk, a várható hatásokat értékeljük, és a szükséges
korrekciós intézkedéseket meghozzuk. Tulajdonképpen ezek a projektkontroll folyamat
elemei (47. ábra).

47. ábra: A projektkontroll folyamatelemei
Forrás: Saját szerkesztés
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A 47. ábra alapján látható, hogy a tervezettől való eltérések értékeléséhez ún. normarendszer
szükséges, amely meghatározza a szükséges információk körét, és amelyekhez viszonyítva
elvégezhető az elemzés. A projektkontroll magába foglalja a rendszeres információgyűjtést a
projekt helyzetéről, bizonyos elemzések elvégzését valamint a korrekciós intézkedések
meghozatalát. Az információs rendszer ilyen módon támogatja a projektmegvalósítás
folyamatát, amely alapvetően jövőre orientált szemléletű kell, hogy legyen. Terjedelmét
tekintve átfoghatja a projekt megvalósulásának teljes folyamatát, de szűkebben értelmezve
elsősorban a megvalósítás szakaszában a projekteredmény időarányos teljesítésére, a
szükséges erőforrásokra, és a teljesítés költségeire irányul. A projektkontrollal szemben
támasztott elvárások az alábbiakban foglalhatók össze:
1. Időben jelezze a normáktól való eltérést: a hatékony működéséhez gyors és pontos
információkat kell szolgáltatnia.
2. Mint folyamat, legyen összehangolt, rugalmasan reagáljon a szervezeti és környezeti
változásokra.
3. Eredményei legyenek könnyen értelmezhetőek, és áttekinthetőek.
4. Elsődleges célja ne a személyi felelősségre vonás legyen, bár a projektkontroll
motivációs célokra is alkalmas.
A projektkontroll eredményeire alapozva célszerű rendszeresen operatív- és áttekintő-értékelő
értekezleteket tartani, melyek hatékonyan egészítik ki az elemzési eredményeket. Az operatív
értekezletek a projektmenedzser hívja össze, és a gyors információcserén túl, alkalmasak az
újabb problémák feltárására, megoldási javaslatok kidolgozására, valamint a szükséges
utasítások közlésére. Az áttekintő értekezletek lényegesen ritkábbak, és a szervezeti
stratégiáért felelős irányítási szint kezdeményezi. Az áttekintő értekezletek összehívásának
leggyakoribb okai:
 mérföldköveket követő átfogó értékelés, további irányok kijelölése,
 a projektcélok stratégiai céloknak megfelelő módosítása,
 a teljesítés, technikai, pénzügyi problémái, stb.
A projektkontroll azokra a kérdésekre ad választ, hogy egy adott időpontig elért teljesítés
erőforrás és költségfelhasználása arányban áll-e a tervezettel. A kontrolling tevékenység
szervezése során az alábbi főbb kérdések tisztázása szükséges:
 az információgyűjtés mélysége, részletezettsége,
 az elemzések gyakorisága,
 az elemzési módszerek megválasztása,
 az elemzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, szervezeti keretének
meghatározása.
Az elemzés végrehajtását (lásd.: később a teljesítési grafikon x tengelyének léptéke) heti
illetve havi gyakorisággal célszerű. A rövidebb időtáv alkalmazása a kritikus
tevékenységeknél, a hosszú átfutási idejű, a költséges erőforrásokat igénylő tevékenységek
esetén célravezető. Ezek esetében várható a korrekciós intézkedésektől a legnagyobb
eredmény az időtartamokat, illetve a költségeket illetően. Napi gyakoriságú mérés és elemzés
ritkán indokolt. Természetesen a projekt megvalósítás egészének időtartama is befolyásolja a
gyakorisági értékeket. A tevékenységekben elért teljesítések időtartamának és költségeinek
nyomon követésében a norma szerepét a tevékenységalapú időterv, illetve a költségterv tölti
be. Az egyes tevékenységekben elért előrehaladás mérési eredményeit az un. teljesítmény
felmérési adatlapokon táblázatos formában rögzítjük. A felmérés a tárgyidőszaki adatokon túl
tartalmazza a kumulált adatokat is, valamint lehetőséget biztosít bizonyos trendextrapolációs
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elemzésekre is. Az elemzés információ igényét általában a számviteli rendszer szolgáltatja, és
leggyakrabban a projektmenedzser dolgozza fel a projekt terjedelmétől függően. Az
előzőekben már jeleztük, hogy a kontrolling általában a projekt teljesítési fázisára irányul. A
teljesítéskontroll információs bázisát azok az adatok alkotják, amelyek a projekt
előrehaladásával a teljesítmények elérésével kapcsolatosak. Az adatok egy-egy részfeladat
esetén lehetnek naturálisak, de a teljesítés egészére vonatkozóan – többféle erőforrásigény és
tevékenység esetében (eseményszerűen teljesülő tevékenységeknél) – a teljesítés folyamatos
mérése csak összevontan, ár- illetve költségarányosan mérhető. Ezek alapján teljesítési
arányok számíthatóak. Közülük a fontosabbak:




emberi erőforrás tervezett mennyisége alapján: teljesített tevékenységek
tervezett igénye/ a projekt egészének erőforrás igénye (óra, nap, hét, hónap).
emberi erőforrás tervezett költsége alapján: tervezett költség/ a projekt
egészének költsége (e Ft).
az egyes tevékenységek tervezett költsége alapján: teljesített tevékenységek
közvetlen költsége/projekt egészének költsége (e Ft).

A tervezett és tényleges teljesítés kumulált adatai alapján teljesítési grafikonok, költséggörbék
szerkeszthetők (48. ábra), ahol célszerűen, az „X” tengely az időt méri, az „Y” tengely pedig
az adott teljesítést leíró függő változó skáláját jelenti. Az adott időpontra vonatkoztatott
tényleges eltérés a két görbe azonos időpontra (x érték) értelmezett y értéke közti
különbségként adódik. A projekttervező számítógépes programokkal elkészített Ganttdiagramok közvetlenül is alkalmasak a tevékenység szemléletű időtervek ábrázolására, és
elemzésére. A grafikonok teljesítési és költséggörbéi jellemzően elnyújtott S – alakot vesznek
fel a teljesítés fázisában. Ennek az oka az, hogy a kezdeti, lassan emelkedő szakaszban
általában kevés tevékenység indul, alacsony erőforrás igénnyel, és ugyanez jellemző a projekt
teljesítés utolsó szakaszában is.

48. ábra: A projekt teljesítési grafikonja, az idő és költségeltérések alakulása
Forrás: Saját szerkesztés
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Az ilyen elemzések az eltelt időszak történéseit ábrázolják, önmagukban nem jelzik azt,
miként alakul a teljesítés időtartama, illetve költsége abban az esetben, ha a szükséges
korrekciós intézkedéseket nem teszik meg.
A trendextrapolációs eljárások alkalmazásával lehetővé válik a tervezett értékektől való
nagyobb eltérések előrejelzése, még mielőtt azok bekövetkeznének. A módszerek közül az
egyik leggyakrabban használt, a megtermelt érték elemzés (Earned Value Analysis )
legfontosabb kategóriáit a 49. ábrában foglaltuk össze.

49. ábra: A használt alapfogalmak közötti összefüggések
Forrás: Saját szerkesztés

Az ábra a trendextrapoláció eredményeit mutatja, ahol az „X” tengely a projekt előrehaladását
ábrázolja, az „Y” tengelyen pedig az ennek megfelelő tervezett, és tényleges költségadatok
láthatók. Az ábra alapján a teljesítés közbeni rendszeres trendszámítások alapján
megbecsülhető a költségek és az idő várható alakulása is. Információt nyerhetünk arról, hogy
jelenleg van-e jelentősnek nevezhető eltérés a tervhez viszonyítva, és arra is, hogy korrekciós
intézkedések nélkül hogyan alakulna a tényleges teljesítési idő, és költség. Mindezek
ismeretében dönthetünk a szükséges többleterőforrások bevonásáról, vagy végső esetben a
projekt újra definiálásáról. Az EVA eljárással készült elemzés és előrejelzés a 12.
táblázatban szereplő kategóriákra épül. Az elemzés számára az indexek az alábbi
információkat szolgáltatják:
A teljesítés időtervére vonatkozóan:
SPI > 1 => többletteljesítés,
SPI < 1 => elmaradás az időtervtől,
SPI = 1 => teljesítés az időterv szerint.
A teljesítés költségtervére vonatkozóan:
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CPI > 1 => költségmegtakarítás,
CPI < 1 => költségtúllépés,
CPI = 1 => költség a terv szerinti.
12. táblázat: Az EVA elemzés kategóriái
Rövidítés Angol megnevezés
BAC
BCWS
ACWP
BCWP
CV
CPI
SV
SPI

EAC
TF (1)

Budget at Completion
Budgeted Cost of Work
Scheduled
Actual Cost of Work
Performed
Budgeted Cost of Work
Performed
Cost Variance
Cost Performance Index
Schedule Variance
Schedule Performance
Index

Estimate at Completion

Képlete

CV=BCWP-ACWP
CPI=BCWP/ACWP
SV=BCWP-BCWS

Magyar megnevezés
Projekt
tervezett
összköltsége
tervezett ütemterv tervezett
költsége
tényleges
munkavégzés
tényleges költsége
tényleges teljesítmény terv
szerinti költsége
Költségeltérés
költségindex
Időeltérés

SPI=BCWP/BCWS

időeltérés index

EAC=ACWP+(BACBCWP)*TF
várható költség
TF=CPI*SPI
teljesítményfaktor

Forrás: Görög (1999) alapján a szerző

Az időtartamra vonatkozó előrejelzés a projekt várható költségeire vonatkozóan az EAC érték
szerint alakul. Az EVA módszerrel készült elemzés adatait a 13 . táblázatban foglaltuk össze
és az 50. ábrával tesszük szemléletessé.
A projektkontroll kialakítása szempontjából meg kell különböztetni azt, hogy belső- vagy
külső projektről van-e szó. A belső projektek teljesítésért a tulajdonos felelős, a teljes körű
projektkontroll kialakításához fűződik az érdeke. Külső projektek esetén a projektstratégia
kialakítása határozza meg a projektkontroll szerepét. A költségbázisú elszámolások esetén a
projektkontroll a költségelszámolások területén döntő fontosságú, míg árbázisú elszámolások
esetén kisebb jelentőséggel bír. A projektstratégia másik eleme, a szerződéstípus is
meghatározza a projektkontroll tartalmát. A tradicionális szerződéstípus esetén a
projekteredmény egészéért a projekttulajdonos a felelős, így megnő a kontroll szerepe a
teljesítés során. Kulcsrakész szerződés estén a kontroll lényegében a teljesítésre korlátozódik.
A tulajdonoson kívül, a teljesítésben közreműködők gyakorlatilag a projektkontroll minden
területén érdekeltek.
Monitoring, ellenőrzés, értékelés kapcsolata
A projektek terveinek körültekintő kidolgozása mellett fontos, hogy a végrehajtás során
kövessük annak előrehaladását, és folyamatosan értékeljük az eredményeket. A címben
említett mindhárom tevékenység a tervezett és az elért eredmények összehasonlításán alapul,
de más-más területeket vizsgálnak.
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13. táblázat: Az EVA elemzés eredményeinek alakulása
havi
Kezdés dátuma
félhavi
Mérföldkövek
szabályta
lan
Időintervallum száma

BCWS
ACWP
BCWP
CPI
SPI
TF (1)
BAC
EAC

2011.
03.26
heti
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dátum
Tervezett teljesítés /%/
Tényleges teljesítés/%/
napok száma
napok halmozott száma
Időeltérés (nap)
Teljesítésarányos dátum

04.02
3
4
7
7
4
04.05

04.09
5
6
7
14
4
04.12

04.16
7
8
7
21
1
04.17

04.23
12
9
7
28
-4
04.18

04.30
18
11
7
35
-9
04.21

05.07
27
17
7
42
-9
04.27

05.14
39
45
7
49
2
05.16

05.21
56
62
7
56
2
05.23

05.28
75
75
7
63
0
05.28

06.04
90
88
7
70
-1
06.03

06.11
98
95
7
77
-3
06.08

06.18
100
100
7
84
0
06.18

Tervezett költség /e Ft/
Tényleges költség /e Ft/

100
220

200
210

200
210

200
210

200
210

200
210

200
230

200
340

200
180

200
225

200
210

200
240

Tervezett költség halmozva /e Ft/
Tényleges költség halmozva /e Ft/
Tényleges teljesítmény tervköltsége
/eFt/
Költségeltérés (névleges eFt)
Költségindex
Költségek időeltérése /e Ft/
Időeltérés index
Teljesítményfaktor
Tervezett összköltség /e Ft/
Várható összköltség /e Ft/

100
220

300
430

500
640

700
850

900
1 060

1 100
1 270

1 300
1 500

1 500
1 840

1 700
2 020

1 900
2 245

2 100
2 455

2 300
2 695

200 t
-20
0,91
100
2,00
1,82
2 300
4 038

400 t
-30
0,93
100
1,33
1,24

540
-100
0,84
40
1,08
0,91

580
-270
0,68
-120
0,83
0,57

785
-275
0,74
-115
0,87
0,65

983
-287
0,77
-117
0,89
0,69

1 371
-129
0,91
71
1,05
0,96

1 563
-277
0,85
63
1,04
0,89

1 700
-320
0,84
0
1,00
0,84

1 873
-372
0,83
-27
0,99
0,82

2 025
-430
0,82
-75
0,96
0,80

2 300
-395
0,85
0
1,00
0,85

2 787

2 244

1 822

2 039

2 181

2 395

2 492

2 525

2 596

2 674

2 695

Forrás: Saját szerkesztés
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50. ábra: Az SPI és a CPI indexek alakulásának jellege a 13. táblázat szerinti teljesítési
és költségszituáció alapján
Forrás:Saját szerkesztés

A monitoring folyamatos ugyancsak operatív jellegű megfigyelést, adatgyűjtést jelent,
melyek birtokában vizsgálható a tevékenységek előrehaladása, és az eredmények
teljesülésének alakulása.
Az ellenőrzés a tevékenységek operatív jellegű felülvizsgálatát jelenti a szabályoknak,
előírásoknak való megfelelés, a szabálytalanságok felderítése céljából. Az inputok és az
outputok vizsgálatát egy bizonyos normarendszer szerint végzi, a tevékenység végzője külső
vagy belső szervezet lehet, a visszacsatolás módja valamely szankció foganatosítása.
Az értékelés a projekt, illetve az egész program egészének áttekintése. A projektfolyamat
végén (ex-post) azt vizsgálja, hogy a felhasznált inputokkal milyen hatás érhető el. Általában
külső szervezet végzi az értékelést, eredménye elősegíti a részvevők tanulási folyamatát.
5.3.1. A projektek monitoringja
Valamennyi projekt esetében, de különösen az EU által finanszírozott fejlesztési projektek
esetén, a támogatásért folyamodó pályázók elsőrendű értékelési szempontjai között szerepel,
hogy a projekt jól kialakított működési mechanizmussal, végrehajtási rendszerrel
rendelkezzen. Fontos szempont tehát a projektmenedzsment színvonala. Annak érdekében,
hogy a projekt vezetői folyamatosan megfigyelt adatokra alapozva hozhassák meg
döntéseiket, nélkülözhetetlen az átgondolt, rendszeres és következetes belső projekt
monitoring, az előrehaladás, az elért eredmények folyamatos nyomon követése. A projekt
monitoring rendszer kiépítése és alkalmazása a projektgazda feladata, és felelőssége.
Támogatott projektek esetén, ez alapján képes megfelelni rendszeres előrehaladási jelentési
kötelezettségének. A monitoring beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségeket a támogatási
szerződés rögzíti, mely kötelező formátumú Monitoring Adatlapot tartalmaz. A
leggyakrabban negyedéves gyakorisággal készül előrehaladási jelentés, de természetesen a
projekt támogatási konstrukciójától függően ez eltéréseket mutathat. A beszámolási
kötelezettség egyben a támogatás folyósításának a feltétele, a kifizetési kérelmek csak a
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jelentésekhez csatolva adhatók be, illetve a folyamatos pénzlehívás esetén az adatszolgáltatás
elmulasztása esetén leállítják a folyamatban levő kifizetést.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási szerződésben foglalt jogilag is érvényesíthető
fő kötelezettségvállalás, melynek elmulasztása szerződésszegésének minősül, és végső
esetben az addig folyósított támogatás visszafizetését vonhatja maga után.
A projekt monitoring beszámoló elkészítésének célja:




információszolgáltatás, a projekt előrehaladásáról, fejleményeiről,
eredményeiről, és egyes kötelezettségek teljesítéséről;
megmutatja az eltéréseket az eredeti projekttervhez, ütemezéshez képest, és
ehhez kapcsolódóan feltárja azok hátterét;
a kifizetési kérelmek alátámasztására szolgál.

A monitoring beszámoló a projekt kitűzött céljaihoz képest való előrehaladást számszerű
formában prezentálja és ehhez szolgáltat alapot a projekttervezés során alkalmazott logikai
keretmátrix. Az ebben rögzített indikátorok segítségével a megvalósulás mérhető. A
keretmátrix egyben meghatározza az információk forrásait is, amelyekből az elért értékek
igazolhatóak. Az indikátoroknak illeszkednie kell a projektünkhöz, valamint a pályázatban
meghatározott követelményekhez. A tervezett mutatókat a projekt monitoring beszámolóban
az időarányos tervadataival vetjük össze, és így tárjuk fel eltéréseket, mutatjuk be ezek okát,
hátterét, és a problémák lehetséges megoldási módját is. A projekt előrehaladásáról szóló
beszámoló természetesen részletezi a pénzügyi megvalósulást is, bemutatva a
tárgyidőszakban felmerült kiadásokat, a lehívott támogatási összegeket, összevetve a
költségeket az ezek által megvalósult fejlesztésekkel. A monitoring jelentésben számolunk be
támogatási szerződésben előírt egyes kötelezettségeink teljesítéséről is. Ilyen lehet például a
lebonyolított közbeszerzés eljárások a részletei, eredményei.
Hasonló beszámolási kötelezettségünk áll fenn a projektmarketing tevékenység,
tájékoztatással, nyilvánosságokkal kapcsolatos kötelezettségei kapcsán is. Be kell számolni a
tájékoztató táblák kihelyezéséről, vagy az uniós arculati elemek használatáról.
A jelentések tartalmának alátámasztása céljából bizonyos mellékleteket is csatolnunk kell e
dokumentumhoz, ilyenek lehetnek:





fizikai megvalósulás kapcsán az előrehaladást igazoló dokumentum lehet az
építési napló, jelenléti ív, aktiválási jegyzőkönyv, használatbavételi
engedélyek;
a közbeszerzési eljárások dokumentumai;
a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését
igazoló fotók;
a pénzügyi megvalósulást igazoló eredeti számlák vagy hitelesített számla
másolatok, és azok kifizetését igazoló dokumentumok abban az esetben, ha a
monitoring beszámoló támogatás-lehívás célokat is szolgál.
5.3.2. Az ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés biztosítja a közpénzek felhasználásának szabályszerűségét, amely
kiegészítik a dokumentumbekérés alapján történő ellenőrzéseket. A dokumentumbekérés
alapján történő ellenőrzések teljes körűek, helyszíni ellenőrzések végzésére általában
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mintavétel alapján kerül sor. A közpénzekből támogatott projektek esetében a helyszíni
ellenőrzésvégzésére jogosult szervezetek az alábbiak:
 a támogatást nyújtó szervezet (pl. minisztérium, közreműködő szervezet), vagy
az általa megbízott szervezet,
 a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI),
 az Állami Számvevőszék (ÁSZ).
 Az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási rendszerek esetében
helyszíni ellenőrzést végeznek:
 Pénzügyminisztérium (felelős az Európai Bizottság számára benyújtott
kifizetési kérelmek hitelességének igazolásáért,
 az Európai Bizottság érintett főigazgatósága,
 az Európai Számvevőszék.
Előzetes helyszíni szemlére a támogató/elutasító döntés meghozatala előtt, azt megalapozandó
kerül sor, az ellenőrzés célja:
 a pályázatban megadott információk helytállóságának vizsgálata,
 a projekt támogatásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalának
segítése,
 a pályázó szakmai felkészültségének és pénzügyi stabilitásának, a projekt
megalapozottságának elemzéséhez kiegészítő információk gyűjtése,
 amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt
kerül sor, ennek vizsgálata
Közbenső helyszíni ellenőrzésre a finanszírozás szakaszában kerül sor. A közbenső helyszíni
ellenőrzés célja:
 a kifizetési kérelemben illetve a projekt előrehaladási jelentésekben megadott
információk helytállóságának vizsgálata, a pénzügyi és a fizikai teljesítés
ellenőrzése,
 a felajánlott biztosítékok vizsgálata,
 a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata,
 valamilyen konkrét probléma felmerülése esetén, ennek vizsgálata.
Utólagos helyszíni ellenőrzésre a finanszírozást követően, a működtetési kötelezettség
szakaszában kerül sor (működtetési kötelezettség pl.: beruházások esetében), melynek célja:
 a projekt előrehaladási jelentésekben megadott információk helytállóságának
vizsgálata,
 a működtetés ellenőrzése,
 a felajánlott biztosítékok vizsgálata,
 a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata,
 a projekt eredményeinek és hatásainak elemzéséhez információk gyűjtése,
 amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül
sor, ennek vizsgálata.
A helyszíni ellenőrzéseket rendelet szabályozza, lépései az alábbiak:
1. A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban
szóban, vagy írásban értesíteni kell az ellenőrzendő kedvezményezettet az
ellenőrzés céljáról és formájáról, az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi
felhatalmazásról, az ellenőrzés várható időtartamáról. Az előzetes értesítést csak
abban az esetben nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását. A helyszíni ellenőrzés
megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a megbízólevelét.
2. A projekt hátterének, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges általános információk
megismerése.
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3. A pénzügyi-számviteli dokumentumok, a könyvelés vizsgálata.
4. A fizikai teljesítés ellenőrzése.
5. Az Európai Unió speciális előírásai teljesítésének ellenőrzése (pl. nagy
beruházások esetén el van-e helyezve az EU támogatását ismertető tábla).
6. A helyszíni ellenőrzésről az ellenőr ellenőrzési jelentést készít, amely tartalmazza
az ellenőrzés megállapításait, a következtetéseket és a javaslatokat, záradékot,
melyben az ellenőrzött kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a jelentésben
foglaltakat megismerte és azokkal kapcsolatban észrevételt nem kíván-e tenni.
A helyszíni ellenőrzések során feltárt hibák legnagyobb része dokumentumok, bizonyítékok
hiányából fakad. A Strukturális Alapok esetében az Európai Unió a program (nem a projekt!)
utolsó kifizetését követően 5 évig végezhet helyszíni ellenőrzést, eddig kell megőrizni minden
dokumentumot.
5.3.3. A projektek értékelése
A közpénzek szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználását az Európai Unió az
előrehaladás nyomon követésén, és a helyszíni ellenőrzéseken túl értékelésekkel biztosítja.
Míg az előrehaladás nyomon követése a célok elérését, a helyszíni ellenőrzés pedig a
szabályok betartását vizsgálja, addig az értékelések azt elemzik, hogy a közpénzek
felhasználásával megvalósult projekt mennyiben járul hozzá a problémák csökkentéséhez,
vagy a lehetőségek kihasználásához (pl. milyen mértékben csökkent az elmaradott térségek
hátránya, milyen mértékben nőtt a turizmusból származó jövedelem stb.).
A programozás alapelvének megfelelően a Strukturális Alapok esetében az értékeléseket
jellemzően nem egyes projektekre, hanem teljes programokra vonatkozóan végzik. A
problémák megoldása, a lehetőségek kihasználása általában nem várható egy-egy külön
projekttől, ugyanakkor a program szintű értékeléshez is az egyes projektek eredményeit
összegzik (pl. összesen hány munkahelyet teremtettek a projektek, összesen hány turista
érkezett a projektek eredményeként, stb.). A program szintű értékelés nem egy-egy projekt
eredményességét ítéli meg, hanem a teljes programét, az egyes projektek eredményei alapján.
A támogatást nyújtó szervezetek azért kérnek be bizonyos adatokat a kedvezményezettektől,
hogy ez alapján tudják elvégezni az ilyen típusú értékeléseket. Az adatbekérés történhet a
projekt előrehaladási jelentésekben, vagy külön kérdőívekben. Nagy értékű és összetett
projektek esetében indokolt lehet, hogy a támogatást nyújtó szervezet a projekt befejezésekor
értékelje a projekt eredményeit, és foglalja írásba a projekt tanulságait.
5.3.4. A disszemináció funkciói
A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által
kiváltott hatás és ez által a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető
legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek, mind
a projektmegvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment, együttműködés, módszertan
stb.) átadását. A hazai szakirodalomban egyelőre nem született olyan magyar szakkifejezés,
amely kellő pontossággal adná vissza a jelentését, így az angolból átvett szó látszik
meggyökeresedni. Tekintettel arra, hogy a disszemináció teljes mértékben projektfüggő,
minden egyes projekt esetében saját disszeminációs stratégiát és cselekvési tervet kell
kidolgozni. Az EU alapok igénybevételével megvalósult fejlesztések során külön útmutató
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szolgál segítségül a médiakommunikációs és disszeminációs kötelezettségek teljesítéséhez. A
disszeminációval kapcsolatos alapkérédések az alábbiak szerint összegezhetők:









Milyen szinten kívánják a projekttel kapcsolatos információkat terjeszteni?
Miért van szükség disszeminációra? Milyen hatást várok el tőle a projekt egyes
szakaszainak és az egyes célcsoportoknak a vonatkozásában? Hogyan erősítheti a
disszemináció a projekt minőségét?
Kiknek, milyen célcsoportoknak akarják eljuttatni a projekttel kapcsolatos
információkat?
Mit, milyen jellegű információkat akarnak terjeszteni?
Hogyan, milyen eszközök és kommunikációs csatornák révén, milyen módszerrel
akarnak disszeminálni?
Mikor kerüljön sor az egyes disszeminációs lépésekre?
Ki vegyen részt benne (mely partnerintézmények, illetve személyek)?
Mennyibe kerül?

A korábbi, hagyományos értelmezése szerint a disszemináció a projekt megvalósításának
utolsó, elkülönült szakasza, akkor kerül rá sor, amikor a projekt lezárult, funkciója pedig a
projekt eredményeinek eljuttatása a szélesebb szakmai közönséghez, a leendő
felhasználókhoz. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az a felfogás, mely
szerint a disszeminációt kezdettől a projekt szerves részének kell tekinteni: a
projekttevékenység megtervezésével együtt szisztematikusan meg kell tervezni a
disszeminációt is, és valamennyi projektszakaszban meg lehet és meg kell találni a
disszemináció szerepét, hogy a projekt minőségének javítását szolgáló eszközzé válhasson.
A tervezés során érdemes számításba venni a disszeminációt gátló esetleges tényezőket: mint
például; a célcsoportok alacsony érdekeltségi szintje, a szükséges szakértelem hiánya,
elzárkózó magatartás, forráshiány stb. A disszemináció lényeges eleme az interaktivitás: nem
egyoldalú tájékoztatásról van szó, hanem a disszeminációra érkező reakciók
visszacsatolásáról, beépítéséről
A disszemináció tehát a projektciklus egyes szakaszaiban más és más tevékenységeket kíván
meg. Az igényfelmérés és a célmeghatározás időszakában magára a projektötletre is
kiterjedhet. Ha a leendő felhasználói csoportot (pl. egy szakmai vagy érdekvédelmi szervezet
bevonása révén) tájékoztatjuk a tervezett projekt alapötletéről, igen korai stádiumban választ
kaphatunk arra a kérdésre, hogy valóban releváns-e a projektötletünk az ő hátterük,
előképzettségük, képességeik, igényeik, céljaik szempontjából. A döntéshozói körrel
(minisztérium, regionális fejlesztési tanács, önkormányzat) való előzetes kapcsolatfelvétel a
projektnek a regionális, illetve nemzeti fejlesztési tervekkel való konzisztenciáját erősítheti
(vagy cáfolhatja) meg. Valamennyi projekt hozhat értékes, terjesztésre érdemes
részeredményeket is. A projekt megvalósítása alatt sort kell keríteni a részeredmények és a
tapasztalatok folyamatos nyilvánosságra hozatalára, ezáltal már viszonylag korai stádiumban
lehetővé válik a széles szakmai közönség számára a tapasztalatok és az eredmények
felhasználása. Ez az időmegtakarítás a humánerőforrás fejlesztés gyorsan változó világában
rendkívül értékes.
A projekt befejeztével nyílik lehetőség valamennyi eredmény és tapasztalat rendszerezett
megfogalmazására. Lényeges, hogy az intézmények először önmaguk számára fogalmazzák
meg a projekt legfontosabb pozitív és negatív tanulságait: mi az, ami valóban érdemes arra,
hogy megosszák másokkal, melyek a mások által is követendő jó megoldások, illetve melyek
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azok az esetleges csapdahelyzetek, buktatók, amelyeket könnyebb elkerülni, ha előzetesen fel
tudunk rájuk készülni.
A disszemináció során a lehető legváltozatosabb kommunikációs csatornákat lehet igénybe
venni:
 Az interperszonális kapcsolatok előnye, hogy lehetőséget teremtenek az
interakcióra is, vagyis a projektről közvetlen visszajelzés nyerhető (személyes
kapcsolatok, találkozók, előadások stb.). Ezekre elsősorban jól behatárolt
célcsoportok (intézményi vezetők, döntéshozók, szakértők) esetében érdemes
építeni. Nagy előnye ennek a formának, hogy támpontokat ad a disszemináció
értékeléséhez.
 Gyakori megoldás önálló kiadványok megjelentetése – a lehető legalapvetőbb
információkra szorítkozó, figyelemfelkeltő szerepű szórólapoktól kezdve a több
részletnek is teret adó brosúrákon át a tudományos alaposságú jelentésekig vagy
tanulmánykötetekig. A projekt önálló hírlevelet is indíthat, rendszeres
időközönként beszámolva a projekt előrehaladásáról. Olcsó és megfelelő címlista
esetén hatékony változata lehet az e-mailben terjesztett elektronikus hírlevél.
 Viszonylag széleskörű disszeminációs lehetőséget jelentenek a visszacsatolásnak
is tág teret engedve a különböző rendezvények: szakkiállítások, konferenciák és
szemináriumok – ezeket a projekt népszerűsítésére akár maguk a partnerek is
szervezhetik, vagy szerepet kérhetnek a projekt témájához kapcsolódó, mások által
szervezett rendezvényeken (pl. tudományos konferenciákon).
 A tömegkommunikációs eszközök igénybevétele jól szolgálhatja a
projekteredmények terjesztését, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az
adott sajtóorgánum profilját és közönségét. A napilapok és magazinok révén
ugyan szélesebb kört lehet elérni, azonban ebben az esetben az információt a
projekt lényegére kell korlátozni. A strukturális alapok vonatkozásában nagyon jó
lehetőséget kínálnak az eredmények terjesztésére a regionális vagy helyi
sajtótermékek, televízió vagy rádióadók, hiszen ők különösen fogékonyak a helyi
vonatkozású hírekre.

5.4. A projektmarketing
Mint korábban már kifejtettük, a projektet valamilyen stratégiai célkitűzések hívják életre. A
projekt sikerességének mértékét elsősorban az határozza meg, hogy annak megvalósítása
milyen mértékben járult hozzá az adott szervezet stratégiai céljainak megvalósulásához,
illetve miként teljesülnek a projekt jellemzői (teljesség, funkcióképesség, minőség).
Amennyiben a célkitűzések eleve hibásnak bizonyulnak, vagy azok időközben érvényüket
vesztik, a tervezett projektcélok szerinti megvalósítás a szervezet szempontjából kidobott
pénzt jelent, mivel nem szolgálja az adott szervezet valós stratégiai céljait. Amennyiben
ebből a szempontból a projekt megfelel az elvárásoknak, még mindig nyitva marad az a
kérdés, hogy a projekt teljesítésében, illetve a kitűzött eredmény megvalósításában érdekelt
különféle ún. érdekcsoportok elfogadják-e azokat. A sikeresség mértékét tehát az előbbiek
alapján legalább három szempontból célszerű vizsgálni:


a projektet leíró karakterisztikák alapján: az előre definiált eredmény a rögzített
idő- és költségkorlátok között jött-e létre,
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a szervezeti stratégia szempontjából: sikerült-e létrehozni a projekteredménnyel a
stratégiai célokat, vagy azok elemeit,
a projektben érintett érdekcsoportok szintjén: a projektben érintett érdekcsoportok
jelentős része a létrejövő eredményt esetleg nem fogadja el, vagy egyenesen
károsnak tartja.

A fenti csoportosítás szerint alakulnak a projekt sikertényezői is, és ebből adódóan hibás
következtetésre jutnánk, ha a sikerességet csupán a projekt teljesítését irányító
projektmenedzser személyéhez kötnénk. A sikert, vagy sikertelenséget ezért célszerű
valamennyi dimenziójában értékelni. A projektkontroll kialakítása során, ezért, rendkívül
fontos a vezetésnek megfogalmaznia a projekt sikeres megvalósításának kritériumait.
A projekteredmény alakulását számtalan, szervezeten belüli, és azon kívüli körülmény
befolyásolja a célkitűzéstől, a idő és költségkeretek betartásáig, de minden esetben
számolnunk kell a külső és belső érdekcsoportok magatartásával. A teljesség igénye nélkül a
sikeres projektmegvalósítás feltételei az alábbiak lehetnek:







a stratégiai akciók projektekké alakítása során megalapozott projektbehatárolásra
kell törekedni mind az idő-, a terjedelem-, valamint a költségek vonatkozásában,
a megvalósítás során folyamatos egyeztetés a stratégiai célokkal, különösen a
projektciklus döntési pontjait megelőzően,
a felelősség, kockázatkezelés összhangban legyen a projekttulajdonos szervezeti
sajátosságaival,
a teljesítés alatt biztosítani kell a projektmódosítás (törlés) lehetőségét,
a megvalósult projekteredmény elfogadása, integrálása az operatív folyamatokba,
folyamatos projektmarketing alkalmazásával a projekt és projekteredmény
elfogadtatása a külső és belső érdekcsoportokkal.

Az érintettek magatartásának befolyásolása a stakeholder menedzsment feladataihoz nyúlik
vissza. A projekt külső- és belső érintettekkel való elfogadtatása a projektmarketing kertében
valósul meg, és a projektsiker, illetve a hosszú távú szervezeti siker szempontjából napjainkra
kulcskérdéssé vált. Különösen érzékenyek ilyen vonatkozásban a közpénzeken megvalósított
költséges az életminőséget is jelentősen befolyásoló turisztikai projektek.
Az egyes érdekcsoportok ellenséges magatartása önmagában is kudarcra ítélhet egy projektet,
de egy ésszerűségi szempontból törlendő projekt törlését is megakadályozhatja.
A szakirodalmi meghatározások szerint érdekcsoportnak tartunk minden olyan alkalmi, vagy
szervezetszerűen működő közösséget, amelyek a projekt megvalósításával, a létrehozott
eredmény operatív működésével kapcsolatban a csoporton belül valamiféle közös érdekkel
rendelkeznek.
Az érdekeltség megnyilvánulása a projektmegvalósítás szempontjából lehet támogató, vagy
ellenséges jellegű (lásd az érintettek elemzése: konfliktus-partnerség mátrix). Az előzetes
elemzéseket követően is jelenhetnek meg korábban még nem létező érdekcsoportok is. Az
elemzésük alapján azt is figyelembe kell venni, hogy az érdekeltségnek a különböző
irányultságon túl eltérő lehet az intenzitása, és természetesen az indíttatások okai is. A
konfliktusok nem csupán az érdekcsoportok között, hanem az azonos érdekcsoportokon belül
is kialakulhatnak.
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A helyi turisztikai fejlesztések kapcsán például könnyű belátni, hogy a vonzerő fejlesztése,
vagy az újabb szolgáltatások nyújtása különbözőképpen érinti a helyi lakósságot, a
vállalkozókat, az önkormányzatot, a természetvédő aktivistákat, vagy éppen az odalátogató
turistákat.
Nemcsak indokolt, hanem szükséges is a projektmarketing tevékenység, a projektigény
megfogalmazásától a projektciklus végső szakaszáig. A megvalósíthatósági tanulmány részét
képező társadalmi-politikai hatástanulmányban kellő hangsúlyt kell fektetni erre a kérdésre.
A projektmarketing szemlélet szerint a marketingtevékenységgel nem csupán eladjuk a
projektet az érdekcsoportoknak, hanem sokkal inkább arra irányul, hogy növeljük annak
elfogadottságát, támogatási hajlandóságát.
Ennek érdekében meg kell ismerni az egyes érdekcsoportok elvárásait, a projekttel
kapcsolatos emócióit, melyek birtokában már elejét veheti a projekt irányítója a felesleges
konfliktusoknak. A jogszerű és ésszerű igények figyelembe vétele mellett ennek során
rendkívül nagy szerepe van a célirányos, valóságnak megfelelő információknak, és a
tájékoztatásnak.
Az érdekcsoportokkal kapcsolatos magatartás kialakítása feladatainak megvalósítása
lényegében a stakeholder menedzsment feladatait jelentik. Ennek szakaszai az alábbiak:
 az érdekcsoportok meghatározása, az általuk képviselt érdekek azonosítása,
 az érdekcsoportok szervezettségi szintjének megismerése,
 az érdekcsoportnak a projekttel, illetve annak eredménye kapcsán várható
magatartásának feltárása,
 az alkalmazandó projektmarketing eszközök kialakítása.
Az érdekcsoportok elkülönítése során célszerű belső-, és külső érdekcsoportokat
(projekttulajdonos szervezete szempontjából) megkülönböztetni. Belső érintettek:
 tulajdonosok,
 projekt irányítói, teljesítésben résztvevők,
 a szervezet munkavállalói, szakmai hovatartozás szerint,
 a szervezet irányítói a hierarchia és szakmai hovatartozás szerint.
A belső érintettek nem feltétlenül támogatói az adott projektnek, sőt tagjai lehetnek valamely
külső, ellenséges magatartást tanúsító csoportnak is. Külső érdekcsoportok:
 hatósági jellegű érdekcsoportok: engedélyező, adó, stb.
 üzleti alapon működő vállalkozások, bankok, beszállítók, stb.
 politikai szervezetek,
 mozgalmak, egyesületek, civil szervezetek,
 szakmai szervezetek, szakszervezetek,
 fogyasztói érdekvédelem szervezetei,
 köznyilvánosság, média,
 helyi közösségek.
A különböző potenciális érdekcsoportok fenti strukturálása megkönnyíti az általuk képviselt
érdekek meghatározását. Különböző projektekben természetesen eltérő érdekekkel, és azok
eltérő intenzitásával kell velük számolni.
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Az egyes
lehetnek:








érdekcsoportok által képviselt érdekek a teljesség igénye nélkül az alábbiak
küldetést érintő érdekek,
gazdasági érdekek,
törvényes jogokhoz fűződő érdekek,
politikai támogatottság alapján motivált érdekek,
egészséghez, biztonsághoz fűződő érdekek,
életminőséghez fűződő érdekek,
érdekcsoport fennmaradásának érdekei.

A következő szakaszban az érintettek szervezettségének felméréséről célszerű információt
gyűjteni. Ez abból a szempontból lényeges, hogy ennek alapján megítélhetővé válik az
érdekcsoportok potenciális érdekérvényesítő képessége.
A fenti tényezők azonosítását követően már értékelhetővé válik a csoportok támogató vagy
elutasító magatartásának jellege. Arra is következtethetünk, hogy az ilyenfajta magatartás
milyen intenzitással nyilvánul meg. És ami talán a legfontosabb – különösen ellenséges
magatartás esetén -, hogy az, milyen formában nyilvánul meg, hogyan reagálnak az
érdekcsoportok a projekttel kapcsolatos eseményekre.
A fenti elemzések közvetlen támpontot adnak a projektmarketing eszközök kialakítására,
megválasztásuk szempontjaira, listák állíthatók össze a legjelentősebb támogatók, és ellenzők
vonatkozásában. A projektmarketing eszközök megválasztásának fontosabb szempontjai:






a marketingtevékenység során általában a külső érdekcsoportok igénylik a
nagyobb figyelmet, bár a szervezeten belüli ellenséges csoportok, külső
csoportokhoz kapcsolódva is figyelmet érdemelnek,
a hatósági jellegű érdekcsoportok kiszámíthatósága nem igényli az említett
elemzéseket, kivéve a törvényben nem szabályozott eseteket,
a média sajátos módon bármelyik érdekcsoport érdekeit kinyilváníthatja, az
információforrás közvetítésével befolyásol,
gyakran előfordul, hogy az adott projektben hasonló érdekkel megjelenő csoportok
egymás érdekeit felerősíthetik, újabb érdekcsoportok megjelenését válthatják ki,
végül, mint már említettük, igen érzékenyek marketing szempontjából, a
közpénzpénzből megvalósult, vagy az adott érdekcsoport küldetését, valamely
alapvető érdekét befolyásoló projektek.

A marketingeszközök megválasztását tehát meghatározza az, hogy ellenző, vagy támogató
csoportról, intenzív vagy kevésbé intenzív magatartásáról van-e szó. Ezen túlmenően a
konkrét forma szempontjából lényegesek az érdekcsoportok sajátosságai, az általuk képviselt
érdekek természete, és végül az érdekérvényesítés várható cselekvési módja.
A projekttulajdonosok a projektmarketing eszközök közül az alábbi megoldásokkal élhetnek:



Konzultációk: jó hatásfokkal alkalmazhatóak különösen a projektkialakítás
szakaszában, különösen a törvényben szabályozott jogokhoz fűződő érdekű
csoportok esetén. A legtöbb hatóság ebbe a csoportba tartozik.
Projektkialakításba való bevonás: a belső érdekcsoportok esetén használható
eredményesen, különösen abban az esetben, ha a csoport tagjai egyben a projekt
eredményének leendő használói is egyben. A bevonással növelhető a
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támogatottság, akár a projektindító, vagy projektzáró tevékenységbe való bevonás
által is.
Kommunikációs eszközök: az érdekcsoportokkal folytatott kommunikáció
többféle módon is megvalósulhat. A médiaeszközök különböző típusai, a
projektekről, azok megvalósulásáról kiadott kiadványok által, az érdekcsoportok
részére szervezett szimpóziumok, helyszíni látogatások.

A fenti eszközök valamennyi érdekcsoportnál alkalmazhatók, de hatékonyságuk azok
kombinálásával még fokozható is.
A projektmarketing kétirányú folyamat, mely során egyrészt tájékoztatja az érintetteket a
projekttel kapcsolatos lényeges körülményről, másrészt reagál a projekttel kapcsolatos
hírekre. Nem válhat azonban a manipuláció eszközévé, tehát a projekttulajdonos nem
befolyásolhatja egyoldalúan a saját érdekei szerint az érdekcsoportokat. A projektmarketing
során arra is törekedni kell, hogy feltárjuk az érdekcsoportok azon elvárásait, amelyek
kielégíthetőek a projekt megvalósítása, illetve működése során.
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