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ELŐSZÓ 
 
 
 

A  turisztikai  vállalkozások  és  nonprofit  szervezetek  menedzsmentje  című  tantárgy  a 

turisztikai vállalkozások alapítási és működtetési szabályainak elsajátítását célozza. A 

turisztikai vállalkozások életképessége, versenyképessége nagymértékben függ a vállalkozást 

menedzselő személy felkészültségétől, amely mind a mikro, mind a makro környezeti elemek 

alapos ismeretére ki kell, hogy terjedjen. 

 
A jegyzet a magyar turizmus profitorientált és nonprofit szektorának minél alaposabb 

bemutatására törekszik. A vállalkozások, nonprofit szervezetek piaci szerepének tárgyalása 

mellett kitér azok alapítási, működtetési kérdéseire, a menedzsment feladatok turisztikai 

vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket érintő speciális kérdéseire. Részletes képet ad a 

turizmus szektor minőségmenedzsmentjéről, illetve a versenyképességi tényezők szerepéről. 

 
A jegyzet célja, hogy a jól hasznosítható ismeretek átadása mellett, azokat a kompetenciákat 

is fejlessze, amelyek a turisztikai vállalkozások, nonprofit szervezetek létrehozásához, 

működtetéséhez szükségesek. 

 
A jegyzetben használt szakkifejezések részletes definiálására, magyarázatára törekedtek a 

szerzők annak érdekében, hogy az olvasó pontos képet kapjon azon vállalkozásokhoz 

kapcsolódó fogalmak tartalmáról, melyeket a mai vállalkozási életben sokan és gyakran nem 

helyesen alkalmaznak. 
 

A jegyzet forgatásához kellemes időtöltést kívánnak, 
 

 

A SZERZŐK 
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1.  A vállalat, mint gazdasági rendszer és a nemzetgazdaság alapegysége 
 

 
 

1.1. Az üzleti vállalkozás működése 
 

 

Az üzleti szervezet, üzleti vállalkozás, a vállalkozás és vállalat szavakat a mindennapi életben 

igen gyakran használjuk, sokszor nem is helyesen. Szakmai környezetben azonban 

mindenképpen szükséges ezek megfelelő használata. 

 
Üzleti szervezetek: azok a fogyasztói igényt kielégítő szervezetek, amelyek gazdasági 

erőforrásaikkal gazdálkodnak. A gazdálkodás azt jelenti, hogy igyekeznek a rendelkezésre 

álló erőforrásokat ésszerűen hasznosítani. Az üzleti szervezetek lehetnek: 

- üzleti vállalkozások, 

- nonprofit szervezetek. 

 
Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenységet jelent, amelynek alapvető célja fogyasztói 

igények kielégítése nyereség elérésével. Az üzleti vállalkozás tehát egy tevékenységet jelöl, 

melynek fontos ismérve a profitorientáltság és az, hogy fogyasztói igények kielégítésére 

törekszik. Mi is az a fogyasztói igény? A fogyasztói igény olyan termék vagy szol gáltatás 

iránti szükséglet, amely iránt fizetőképes kereslet jelenik meg a piacon. 

 
Az üzleti vállalkozás fogalmával szemben önmagában a vállalkozás szó már a gazdaság 

mikro-egységét jelenti. A vállalkozás alatt saját vagy idegen eszközzel és munkaerővel, 

jövedelemszerzési céllal, hosszútávon végzett gazdasági tevékenységet értjük. 

 
A vállalat az – általában jogi személyiséggel rendelkező – üzleti vállalkozás szervezeti kerete. 

A hétköznapi életben vállalatnak szoktuk hívni azokat a vállalkozásokat, melyek 

alkalmazottainak létszáma és üzleti forgalma ezt az elnevezést indokolja. 

 
Az üzleti vállalkozások tehát nyereségszerzési céllal működnek. A nonprofit szervezetek – 

nonprofit tevékenységeik esetében – nem nyereségszerzés céljából, hanem valamilyen 

társadalmi, szociális vagy szakmai közfeladat ellátásának érdekében végzik tevékenységüket. 

Esetlegesen képződő nyereségüket tevékenységükbe visszaforgatják, annak fejlesztésére 

fordítják. 

 
A   vállalkozások   hosszú   távú   célja   a   profitszerzés,   más   néven   nyereség   előállítás. 

A nyereségből képződik a tőke a megtakarításon és felhalmozáson keresztül, a tőkéből pedig 

a nyereség származik. Ezt a folyamatot ismerteti az 1. ábra. A vállalkozások az árupiacról, a 

tőkepiacról illetve a munkapiacról szerzik be a tevékenységükhöz szükséges erőforrásokat 

annak érdekében, hogy ezeket különböző kombinációkban felhasználva fogyasztói igényeket 

kielégítő termékeket, szolgáltatásokat állítsanak elő, profit elérése céljából. 

 
A vállalkozás alapvető célját mindig az jelenti, ami miatt a vállalkozás létrejött. Egy 

vállalkozás többféle motivációval alakulhat, de az alábbi feltételnek mindig teljesülnie kell: 

- legyen fogyasztói igény, fizetőképes kereslet, 

- befektetésre alkalmas tőke álljon rendelkezésre. 

 
A fogyasztói igény olyan igény, amely megjelenik a piacon, azaz ezeket az egyes szereplők 

nem  saját  szervezetükön  belül,  de  nem  is  közösségi,  állami  intézmények  útján  kívánják 
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kielégíteni.  A  fogyasztói  igény  mögött  mindig  valamiféle  –  vélt  vagy  valós  –  emberi 

szükséglet húzódik meg. 

A fogyasztói igénnyel kapcsolatosan négy fogalmat kell megismernünk: 

- Szükséglet: amely valamilyen hiányérzetet jelent, mely céltudatos cselekvésre ösztönöz. 

Például, éhesnek érzem magam, ennem kell. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy 

szükségleteink hierarchikus rendszert képeznek, egyes szükségleteinket az adott 

pillanatban fontosabbnak érezzük más szükségleteinknél. A szükségletek rendszerét a 

Maslow-féle piramis magyarázza és foglalja össze. 

- Igény: a már megfogalmazott szükséglet. Például, szükségem van egy kiadós ebédre. 
- Kereslet:  az  igényt  megfogalmazó  vásárlási  hajlandósága  (csak  akarat).  Például, 

étteremben szeretnék ebédelni. 

- Fogyasztói igény: valamely termék vagy szolgáltatás iránti fizetőképes keresletet jelent, 

azaz egy konkrét termék/szolgáltatás iránti igény, amely mögött vásárlóképesség és 

vásárlási hajlandóság áll. A példát tovább folytatva, ez azt jelenti, hogy van pénzem, 

ezért elmegyek az étterembe ebédelni. 
 

 
 

1.ábra: Az üzleti vállalkozások körforgása 
 
 

 

Input Tranzakció Output 
 
 
 
 
 
 

Tőke-, 
áru-, 

munkapiac 

 

Árbevétel 
(profit) 

 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
A fogyasztói igények kielégítése érdekében az üzleti vállalkozás különböző folyamatokat 

generál. Ezeknek a folyamatoknak a rendszerét szemlélteti a 2. ábra. A tőkepiacról tőkét 

szerez be annak érdekében, hogy a fogyasztói igényeket kielégítő termékeket, szolgáltatásoka t 

állítson  elő,  ezt  nevezzük  az  értékteremtés  folyamatának.  A  vállalkozás  működésének 

bevétele (árbevétel és egyéb bevételek) biztosítják a vállalkozó számára a befektetett tőke 

megtérülését,   amelynek   folyamatát   érték   realizálási   ciklusnak   nevezzük.   A   tőké t 

tulajdonképpen maga a vállalkozó biztosítja – saját vagy idegen forrásból-, hogy azt az anyagi 

javak  további  termeléséhez  felhasználja.  Abban  az  esetben,  ha  nem  áll  rendelkezésre 

megfelelő mennyiségű és szerkezetű tőke, nem indulhat el az értékképzési ciklus sem. 

 
A vállalkozás alapvető céljából következik a vállalkozás küldetése, amely tulajdonképpen 

annak megfogalmazása, hogy a vállalkozás milyen módon kívánja a céljait elérni. Ezek a 

módok, tényezők: 
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- meghatározzák a vállalkozás működési körét (fogyasztók, fogyasztói igényeik, és  

 

ezek kielégítésének módja), 

- befolyásolják a vállalat belső működési elveit (hatáskörök, felelősségek, munkaköri 

leírás, szervezeti- és működési szabályzat), 

- illetve  meghatározzák  azokat  az  elveket  is,  amelyek  alapján  a  vállalkozás 

kapcsolatait építi, a működése által érintett személyekkel, szervezetekkel viszonyát 

kialakítja. 

2.ábra: Az értékképzés és realizálás menedzselése 

 

 

 
Forrás: MACZÓ-HORVÁTH, 2001 

 
Az üzleti vállalkozás értékképzésének folyamata a 3. ábrán részletezett gazdasági döntéseket, 

lépéseket követeli meg. Az ábrán szereplő folyamatokat az ábrán szereplő számozásoknak 

megfelelőn ismertetjük: 

1.    A vállalkozás pénzt gyűjt a tőkepiacon elérhető befektetőktől. 

2. A vállalkozás beruház: a tartós működéséhez szükséges eszközöket (épületeket, gépeket, 

szabadalmakat stb.) vesz vagy bérel beszállítóitól. 

3.    A  vállalkozás  a  folyó  termeléshez  (gyártáshoz,  szolgáltatáshoz)  szükséges  javakat 

(nyersanyagot, energiát, szolgáltatást stb.) vásárol a beszállítóitól. 

4. A  vállalkozás  kifizeti  beszállítóinak  a  fenti  két  pontban  vett  eszközök  és  javak 

ellenértékét. 

5.    A vállalkozás termel (gyárt, szolgáltat). 

6.    A vállalkozás eladja termékeit vevőinek. 

7.    A vevők kifizetik a termékek ellenértékét a vállalatnak. 

8.    Ideális esetben nyereség képződik az árbevétel és a költségek különbözeteként. 

8/a. A vállalat adót fizet az adóhivatalnak. 

8/b. A vállalat osztalékot fizet tulajdonosainak és kamatot fizet tőkehitelezőinek. 
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8/c. A  vállalat  nyereségének  egy részét  visszaforgatja  a  vállalkozásba,  és  beruházásra,  a  

 

 
 

vállalkozás fejlesztésére költi, vagy tartalékolja. 

 
3.ábra: Az üzleti vállalkozás működése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: DICKIN-WHITE, 1989, kiegészítve a termeléssel 

 
Milyen    tevékenységeket    végezhetnek    a    vállalkozások    céljuk    elérése    érdekében? 

A vállalkozási szabadság egyik alapelve, hogy egy vállalkozás minden olyan gazdasági 

tevékenységet végezhet, amelyet a törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A végezhető 

tevékenységeket a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) gyűjti 

össze, amelyben minden egyes tevékenységhez egy négy számjegyű azonosító kód van 

hozzárendelve. 

 
A vállalkozások által végezhető tevékenységeknek három nagy csoportja van: 

- Korlátozás  nélkül,  szabadon  gyakorolható  tevékenységek:  végzésük   semmilyen 
feltételhez nem kötött. 

- Tilos   tevékenységek:  törvény   által   tiltott   tevékenységek,   melyekre   nem   lehet 

gazdasági társaságot létrehozni (pl. kábítószer-kereskedelem). 
- Feltételhez kötött tevékenységek: bizonyos feltételek, engedélyek teljesülése esetén 

végezhető tevékenységek (ilyen feltételhez kötött tevékenység például a szervezett 

idegenvezetés, vagy a vendéglátóhelyek üzemeltetése, stb.). 
 

 
 

1.2. Az üzleti vállalkozás környezete 
 

 

Az egyes üzleti vállalkozások működése, az ismertetett folyamatok jellegéből következően 

nem tekinthető egymástól függetlennek, a vállalkozás környezete jelentős hatással bír annak 

működésére. Egy vállalkozás környezete számos tényezőből áll. Vannak közöttük olyanok, 

amelyek közvetlen hatással bírnak a vállalkozás működésére, de vannak olyanok is, amelyek 

közvetetten fejtik ki hatásukat. 
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A vállalkozások közvetlen vagy akciókörnyezetét (ún. belső vagy mikrokörnyezet) azok a 

tényezők   alkotják,   amelyek   közvetlen   hatást   gyakorolnak   a   szervezet   működésére, 

teljesítésére.  Ez  tulajdonképpen  az  üzleti  vállalkozás  szűkebb  környezete,  amely 

meghatározza a vállalat piaci jelenlétét. Ezeknek a tényezőknek egy része a vállalkozások 

versenykörnyezetét is jelenti, amelyet jegyzetünk későbbi fejezetében bővebben tárgyalunk. 

 
A mikrokörnyezet elemeihez soroljuk: 

- Alkalmazottak: A vállalkozásnál  dolgozó  alkalmazottak,  képzettsége,  képessége 

nagyban befolyásolja a vállalkozás működését, az előállított termékek és 

szolgáltatások körét, minőségét. 

- Tulajdonosok, igazgatóság: Ez a csoport vesz részt a vállalkozás menedzsment 

feladatainak ellátásában. A döntéseik eredményessége a vállalkozás működésének 

sikerességében közvetlenül realizálódik. 

- Fogyasztók: A fogyasztók értékelik a vállalkozást és a versenytársakat a hírnév, 

termékminőség, árak stb. alapján és az így hozott döntéseikkel a vállalkozás 

terméke/szolgáltatása iránti keresleten keresztül hatnak magára a vállalkozásra. 

- Szállítók: Az alapanyag-ellátáson keresztül a vállalkozás által előállított termék 

minőségére, árára stb. hatnak. 

- Piaci  közvetítők:  Segítik  a  vállalatot  a  vásárlókhoz  való  eljutásban,  termékeik 

eladásában, terítésében. 

- Közvélemény:   Azok   a   személyek,   szervezetek,   akikkel   nem   áll   közvetlen 

kapcsolatban az üzleti vállalkozás, de véleményükkel közvetlen hatást gyakorolnak 

az üzleti vállalkozás működésére. 

- Versenytársak: ide soroljuk azokat a piacon működő más üzleti vállalkozásokat, 

amelyeknek tevékenységi köre, fogyasztói azonosak az adott vállalkozáséval. 

- Pénzügyi szervezetek: A monetáris folyamatokon keresztül hatnak a vállalkozásra. 

- Érdekcsoportok, érdekképviseletek: Jelentőségük eltérő lehet az egyes ágazatokban, 

a   turizmus   szektorban   számos   szakmai   érdekképviseletet   ellátó   szervezetet 

mutatunk majd be a későbbi fejezetekben. 

 
A vállalkozás, közvetlen környezetén túlmenően, kölcsönhatásban áll tágabb környezetével is. 

A tágabb környezet, az úgynevezett makro-környezet az a szélesebb társadalmi erő, amely a 

mikrokörnyezet   valamennyi   tényezőjére   hatással   van,   közvetve   megszabja   az   üzleti 

vállalkozás   működési   kereteit.   Ezeknek   a   tényezőknek   nagy   részét   a   vállalkozások 

kénytelenek adottságként kezelni, mert rövidtávon egyáltalán nem befolyásolhatóak. 

 
A makro-környezet az alábbi elemekből áll: 

- Politikai-jogi  környezet:  ide  soroljuk  többek  között  az  üzleti  életet  formáló 

jogszabályi hátteret, az egyes lobbi erőket, az Uniós és nemzeti szintű stratégiai 

döntéseket,  de  olyan  szabályozási  területeket  is  (pl.  fogyasztói  érdekvédelem), 

amely közvetett hatással van az üzleti vállalkozás működésére. 

- Gazdasági  környezet:  igen  széles  a  vállalkozások  működésére  ható  gazdasági 

tényezők   köre.   Olyan   tényezőket   sorolunk   ide,   mint   a   gazdaság  általános 

fejlettsége, az adott piacon jelentkező fizetőképes kereslet nagysága, az import - 

export nagyságrendje, aránya, az állami gazdaságpolitika szabályozása, az éves 

infláció mértéke, az általános infrastruktúra fejlettsége, stb. 

- Szociális - kulturális környezet: az üzleti vállalkozás működési terében fellelhető, 

társadalmi   és   kulturális   fejlettséget   meghatározó   tények,   például   kulturális 

szokások, nemzeti hagyományok, társadalmi rend, az egyes szubkultúrák eltérései. 
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- Technológiai   környezet   (K+F+I):   ide   soroljuk   az   adott   szektor   termelési, 

szolgáltatási tevékenységét lehetővé tevő technológiai fejlettséget. Gondoljunk 

például arra, hogy a kereskedelmi célú légi közlekedés megjelenésétől kezdve, 

illetve   annak   elterjedésével   hogyan   fejlődött   a   turizmus,   az   utaztatás.   A 

technológiai környezet fejlettségét a kutatás – fejlesztés –innováció (rövidítve 

K+F+I vagy KFI) szektor működése határozza meg. 

- Természeti   környezet:   természeti   környezetünk   adottságnak   tekinthető.   A 

természeti  környezet  adta  lehetőségeket  a  turizmus  nagymértékben  hasznosítja. 

Nem csupán természeti kincseink megléte, turisztikai célú hasznosítása fontos, de 

természeti értékeink minőségének, állapotának megőrzése legalább annyira. A 

környezetvédelem szabályozását minden üzleti vállalkozásnak be kell tartania 

tevékenysége végzése közben. 

 
A vállalkozás környezetének ismertetésekor ki kell térnünk a vállalkozás érintettjeire is. A 

vállalkozás érintettjei (úgynevezett stakeholderek vagy érdekcsoportok) azon szervezetek, 

csoportok, egyének összessége, akik kapcsolatba kerülve a vállalkozással annak működését 

befolyásolhatják, vagy érdekeltek annak eredményességében. Ilyen formán tulajdonképpen 

szintén az üzleti vállalkozás környezetében tárgyaljuk, csak abból a megközelítésből, hogy az 

egyes csoportoknak milyen érdeke fűződik az adott üzleti vállalkozáshoz. A vállalkozás 

érintettjei belső és külső érintettek csoportjába sorolhatóak. 

 
Belső érintettek csoportjai: 

- Tulajdonosok:   céljuk   az   értéknövelés,   profitszerzés,   érdekeltségük   a   tőke 

jövedelmezősége. 

- Menedzserek:  szerepük   a   tulajdonosok   érdekeinek   védelme,   a   működéshez 

szükséges döntések meghozatala, a felelősségvállalás. Céljuk a rábízott feladat 

eredményes elvégzése. Munkavállalói mivoltukból adódóan a szervezet folyamatos 

fenntartásában, stabil működésében érdekeltek. 

- Alkalmazottak (beosztottak): szerepük a döntések végrehajtása, ezért fontos, hogy a 

döntések végrehajtásához megfelelő képzettséggel rendelkezzen. A vállalkozás 

érdeke,     hogy     ehhez     folyamatos     tréningeket,     képzéseket     biztosítson 

alkalmazottainak. Az alkalmazottak célja, hogy személyes jövedelmüket 

maximalizálják. 

 
Külső érintettek csoportjai: 

- Fogyasztók: céljuk az, hogy szükségleteiket, igényeiket kielégítsék. 

- Versenytársak: a részben azonos működési kör miatt kölcsönös kapcsolatban állnak 

egymással. A versenytársak osztoznak a nyereségen, másrészt kényszerítik egymást 

az innovációra. 

- Szállítók, beszállítók: a függés itt is kölcsönös, a vállalkozásunk számára a szállítók 

biztosítják   az  erőforrás-ellátás  stabilitását,   a   szállítók   pedig  tisztes  profitot 

remélnek. 

- Stratégiai  partnerek:  azok  a  vállalkozások,  intézmények,  amelyeknek  küldetése 

átfedésben van az adott üzleti vállalkozáséval, azzal összekapcsolódó, részben 

azonos tevékenységgel rendelkeznek. 

- Állami  intézmények:  szerepük  történelmileg  és  földrajzilag  igen  eltérő  attól 

függően, hogy mennyire avatkoznak bele a piaci viszonyokba. Azokat az 

intézményeket  jelenti,  amelyek  az  államot  a  vállalatokkal  való  kapcsolatában 

képviselik. A gazdaság működésének szabályozásában a piac és az állam egyaránt 

részt vesz. 
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- Helyi és önkéntes közösségek (társadalmi szervezetek). 

- Természeti környezet: a vállalkozások szoros kapcsolatban állnak a természettel., 

tevékenységüktől függően szorosabb vagy lazább kapcsolatban. 
 

 
 

1.3. Az üzleti vállalkozás formái és megválasztásuk szempontjai 
 

 

Az üzleti vállalkozások számos közös és több különböző tulajdonsággal rendelkeznek. A 

következőkben  először  azokat  jellemzőket  tekintjük  át,  amelyek  az  üzleti  vállalkozás 

formáitól   függetlenek,   tehát   valamennyi   üzleti   vállalkozás   közös   jellemzői.   Ezek   a 

következők: 

- Szervezeti elkülönültség 

A szervezeti elkülönültség azt jelenti, hogy maga a vállalkozás nem azonos annak 

tulajdonosával,  vezetőjével.  A vállalkozás önálló  bevételekkel  és költségekkel, 

saját  vagyonnal  rendelkezik,  még  akkor  is,  ha  ez  a  mindennapokban  nem  is 

különül el ilyen élesen (pl. egyéni vállalkozó). 

- Önállóság 

Az önállóság számos területen megmutatkozik. A vállalkozás saját maga dönti el, 
hogy milyen terméket állít elő, milyen szolgáltatásokat nyújt. Ehhez saját maga 

biztosítja az erőforrásokat és viseli a döntései kockázatát is. Minden egyes 

vállalkozás saját névvel rendelkezik, amely nem lehet azonos egyetlen más 

vállalkozáséval sem. A vállalkozás önálló tulajdont szerezhet, szerződést köthet, 

perelhet és perelhető. 

- Profitorientáltság 

Rövidtávon  minden  üzleti  vállalkozás célja  a  piacon  való  maradás,  közép-  és 
hosszú távon azonban a legfőbb cél a nyereség elérése. Átmeneti zavarok, 

nehézségek természetesen minden vállalkozás életében előfordulhatnak, azonban 

hosszú távon mindenképpen szükséges az, hogy a bevételek meghaladják a 

költségeket, azaz a vállalkozás nyereségesen termeljen. 

- Kockázatviselés 

A nyereség eléréséhez a vállalkozások több tényezőt kockáztatnak: a befektetők, 
alapítók tőkéjét, a vállalkozásban résztvevők vagyonát. 

- Felelősségvállalás 

A felelősségvállalásnak három formáját ismerjük: anyagi, jogi és erkölcsi. Az 

anyagi felelősségvállalás, mint a vállalkozások közös ismérve azt jelenti, hogy 

minden vállalkozásnak vállalnia kell a tevékenységéből eredő anyagi 

következményeket. Az egyes vállalkozási formák között azonban különbség 

figyelhető   meg   abban,   hogy   az   alapító   tagoknak   milyen   mértékben   kell 

felelősséget vállalniuk a vállalkozás tevékenységéért. Ha az alapító tag teljes 

vagyonával felel a vállalkozásért, korlátlan felelősségről beszélhetünk. 

Egyetemleges a felelősség akkor, ha minden egyes alapító tag teljes vagyonával 

felel. Korlátolt felelősségről van szó abban az esetben, ha az alapítók csak a 

vállalkozásba  fektetett  vagyonukkal  felelnek  a  vállalkozás 

kötelezettségvállalásáért. A jogi felelősségvállalás az anyagiból ered, hiszen az 

anyagi kártérítés akár jogi úton is érvényesíthető a vállalkozásokkal szemben. Az 

erkölcsi felelősségvállalás abban rejlik, hogy a vállalkozások a társadalom 

részeként, annak elvárásai alapján végzik tevékenységüket. 

 
A felsorolt tényezők tehát minden üzleti vállalkozásra jellemzőek, függetlenül attól, hogy 

milyen vállalkozási formát választunk vállalkozási céljaink eléréséhez. A vállalkozási forma 
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megválasztása egyéb tényezőktől függ, amelyeket mérlegelnünk kell. Ezek és a hatályos 

magyar jogszabályok alapján a következő vállalkozási formák közül választhatunk: 

 
-    Egyszemélyes vállalkozás 

Az egyszemélyes vállalkozást minden esetben egy fő magánszemély alapítja, mint az 

egyszemélyes vállalkozás tulajdonosa. A tulajdonos nem köteles a vállalkozás valamennyi 

tevékenységében személyesen közreműködni, alkalmazásra lehetősége van. Az egyszemélyes 

vállalkozás formái: 

- Egyéni vállalkozás, 
- Egyéni cég. 

 
-    Gazdasági társaság 

A gazdasági társaságokat legalább két személy – magán vagy jogi személy is lehet, ezt a 
konkrét társasági formák áttekintésénél tárgyaljuk – alapítja, akik a társaság tulajdonosai. A 

gazdaságok jogi formái lehetnek: 

- Közkereseti társaság (Kkt.), 

- Betéti társaság (Bt.), 

- Korlátolt felelősségű társaság (Kft.), 

- Részvénytársaság (Rt.), 

- Közös vállalat (Kv.), 

- Egyesülés. 

 
-    Szövetkezet. 

 
A felsorolt vállalkozási formák eltérő előnyökkel és hátrányokkal járnak. A jogi formák 

között eltérés mutatkozik az alapítók számát, a befektetés jellegét, formáját, a tevékenység 

jellegét, a vállalkozás szervezeti struktúráját, a keletkezett eredmény szétosztását vagy akár a 

felelősségek és kötelezettségek megoszlását tekintve.   Mik azok a szempontok, amelyek 

alapján konkrét vállalkozási jogi formát választunk? Tekintsük át a következőkben. 

 
-    Az induláshoz szükséges tőke nagysága 

Az  egyes  vállalkozási  formák  alapításához  szükséges  tőkét  jogszabály  határozza  meg. 

Némely esetben egyáltalán nem szükséges vagy igen alacsony összegű tőke szükséges a 

vállalkozás megalapításához (pl. egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti 

társaság esetében). Ha a vállalkozás megalapításakor viszonylag kis tőke áll rendelkezésre, 

célszerű ilyen vállalkozásba fogni. 

 
-    A vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke 

Vállalkozás alapításakor döntő fontosságú lehet, hogy korlátolt, korlátlan vagy egyetemleges- 

e a tagoknak a vállalkozás kötelezettségeiért vállalt felelőssége. Az egyéni vállalkozó, a 

közkereseti társaság tagjai és a betéti társaság beltagjának korlátlan felelőssége van a 

vállalkozással  szemben,  így  ők  akár  a  magánvagyonukkal   is  kötelesek  helytállni  a 

vállalkozás kötelezettségeiért. Az egyéni cég tagja választhat, hogy korlátlan vagy korlátozott 

mögöttes felelősséget vállal a cég kötelezettségeiért. A többi vállalkozási forma esetében 

korlátozott a felelősség. 

 
-    A vállalkozás irányításában való részvétel lehetősége vagy kényszere 

A vállalkozások irányítása esetében meg kell különböztetnünk két területet: a képviseletet és 
az üzletvezetést. Az egyéni vállalkozónál a két terület egybeesik, hiszen a vállalkozás 

irányítására és képviseletére kizárólag a vállalkozás tulajdonosa, maga az egyéni vállalkozó 
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jogosult. A betéti társaságoknál eltérő a helyzet a beltag és a kültag között. A beltag képviseli 

a vállalkozást és számára a vállalkozásban való személyes közreműködés is kötelező. A 

kültag akár csendestárs is lehet, a fenti kötelezettségek vállalása nélkül. A közkereseti 

társaságoknál elvileg minden tag jogosult a vállalkozás képviseletére és az üzletvezetésre. 

Korlátolt felelősségű társaság esetében a két fenti kötelezettség elválhat egymástól, a 

vállalkozás  üzletvezetőjének  személye  eltérhet  a  vállalkozás  képviseletét  ellátó 

tulajdonosétól. Ugyanez a helyzet az egyéni cég esetében is. A részvénytársaságoknál már a 

vállalkozás mérete is indokolja a két terület éles különválását. Gondoljunk csak arra, hogy 

egy-egy nagyobb részvénytársaság részvényét hányan megvásárolhatják. 

 
-    Finanszírozási lehetőségek (saját tőkéből és idegen forrásokból) 

A vállalkozás vagyona a saját tőkéből és az idegen forrásokból tevődik össze. Az egyéni 

vállalkozások  és  egyéni  cégek  saját  tőkéjét  nagyban  behatárolja  a  vállalkozó  saját 

vagyonának mértéke, mely az idegen forrás (pl. hitel) bevonásának is korlátot szab. 

Közkereseti társaság esetében a saját tőke biztosítása már könnyebb, hiszen több tag járul 

hozzá a vállalkozás saját vagyonához. Ez a hitelfelvétel során is előnyt biztosít a kkt -nak az 

egyéni vállalkozáshoz képest, hiszen a közkereseti társaságok esetében már legalább két 

tagnak kell korlátlan felelősséget vállalnia. A finanszírozási lehetőségek szempo ntjából a 

közkereseti társaságot a betéti társaság követi a sorban. A vállalkozás kötelezettségeiért 

csupán   a   beltag   tartozik   korlátlan   felelősséggel,   a   kültag   kötelezettsége   csupán   a 

vállalkozásba bevitt vagyonának mértékéig tart. Mivel a kültagnak személyes közreműködést 

sem kell vállalnia, így viszonylag könnyű külső befektetőket találni. A korlátolt felelősségű 

társaságnál az üzletrészek adásvételével valósul meg a tőke mozgása illetve emelése. A 

részvénytársaságok  újabb  részvények  kibocsátásával  viszonylag  egyszerűen  növelhetik  a 

saját tőkéjüket. 

 
-    Adózási szabályok 

Az adózási szabályok tekintetében lényeges alapelv, hogy az adózás szervezet semleges, azaz 
egy adónem alá tartozó vállalkozások adózásában nincsen különbség, azaz pl. a társasági adó 

mértéke ugyanakkora akár betéti társaságnál, vagy a részvénytársaságnál stb. Különbség 

abban adódik, hogy az egyes vállalkozási formák eltérő adónem alá tartozhatnak. Személyi 

jövedelemadó hatálya alá tartozik az egyéni vállalkozás, míg az egyéni cég, a közkerese ti 

társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, a 

szövetkezet és a részvénytársaság társasági adót fizet. 

 
-    A külső ellenőrzés mértéke 

A külső ellenőrzés mértékéről jogszabály rendelkezik. Az egyéni vállalkozó nem köteles 
nyilvánosságra hozni a gazdálkodására vonatkozó adatokat, más vállalkozásoknak viszont le 

kell adnia a mérlegadatokat a Cégbíróságon. Bizonyos szervezeti formáknál törvény írja elő a 

felügyelő bizottság és független könyvvizsgáló általi ellenőrzést. A legerősebb külső 

ellenőrzés a részvénytársaságok esetében jellemző. 

 
-    A befektetési cél 

A   vállalkozások   között   különbséget   kell   tennünk   aszerint,   hogy   a   tőke-   vagy   a 
személyegyesítő jelleg dominánsabb-e. A tőkeegyesítési igény érvényesül a betéti társaság, a 

korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat és a részvénytársaság esetén, míg a személyes 

közreműködés is lényeges lehet az egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a közkereseti társaság, 

az egyesülés, a szövetkezet, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság esetén. 

 
-    Alapítási költségek, illetve a jogi formához kötődő költségek 
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Minden egyes vállalkozás megalapítása bizonyos költségekkel jár. További költségek 

származhatnak a törvényi előírások teljesítéséből is (pl. könyvvizsgáló, felügyelő bizottság). 

 
-    A tőkekivonás lehetősége 

A tőkekivonás legegyszerűbben a részvénytársaságnál és az egyéni vállalkozás esetében megy 

végbe, hiszen a részvényes bármikor értékesítheti a részvényeit, míg az egyéni vállalkozó 

tulajdonképpen egymaga dönt a saját vagyonának kivonásáról, vállalkozásának alakulásáról. 
 

 
 

1.4. A vállalati formák csoportosítása 
 

 

A vállalkozási formák többféle szempont szerint csoportosíthatóak. 

 
 Tulajdonlás alapján: 

- Állami tulajdonban lévő vállalatok 

- Szövetkezeti tulajdonban lévő vállalatok 

- Magántulajdonban lévő vállalatok 

• Egyéni vállalkozás 

• Társas vállalkozás 

 
Az állami vállalkozások száma a privatizáció során jelentősen csökkent. Az állam 

tulajdonában lévő vállalkozásokra jellemző, hogy általában tőkeigényesek és 

jövedelmezőségük alacsony. A szövetkezet főként a mezőgazdasági tevékenységre jellemző 

vállalkozási forma. Az egyéni vállalkozást egyetlen természetes személy hozza létre, míg a 

társas vállalkozások mindig több alapító taggal rendelkeznek. 

 
 Jogi megkülönböztetés szerint: 

- Jogi személyiségű vállalkozás 

- Jogi személyiség nélküli vállalkozás 

 
A jogi személyiségű vállalkozások az alapító tagoktól független, önálló szervezetek, melyek a 

tagok változása esetén is állandóak maradnak. Saját vagyonnal és jogképességgel 

rendelkeznek. Jogi személyiségű vállalkozás a korlátolt felelősségű társaság (Kft.), a 

részvénytársaság (Rt.), a közös vállalat, az egyesülés, az állami és önkormányzati vállalat, a 

szövetkezet. 

 
A jogi személyiség nélküli vállalkozások esetén a döntéshozatal a tulajdonos személyével 

összefügg, nincs önálló szervezeti keretük. A jogi személyiség nélküli vállalkozások 

kötelezettségeiért a tulajdonos saját vagyonával felel. Ilyen vállalkozások az egyéni 

vállalkozások, a betéti társaságok (Bt.) és a közkereseti társaságok (Kkt.). 

 
 Tevékenység jellege alapján: 

- Termelő tevékenységet folytató vállalkozás 

- Szolgáltatást végző vállalkozás 

- Kereskedelmi vállalkozás 

 
 Nagyságuk szerint: 

- Mikro vállalkozás 

- Kisvállalkozás 

- Középvállalkozás 
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- Makro vállalkozás 

 
A vállalkozás nagyság szerinti besorolása a vállalkozási formától független, csupán a 

foglalkoztatottak száma, az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg számít, azaz akár az 

egyéni vállalkozás is lehet mikro-, kis-, közép- vagy akár makro vállalkozás is. Mikro 

vállalkozásról beszélhetünk, ha az összes foglalkoztatott létszám 10 főnél kevesebb, és az 

éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió euró. Kisvállalkozás, ha az 

összes foglalkoztatott létszám 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétel vagy 

mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió euró. Középvállalkozás esetén az összes foglalkoztatott 

létszám 250 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió euró vagy a 

mérlegfőösszeg 43 millió euró. 

 
 Nyereséghez való viszony szerint: 

- Nyereségorientált (profitorientált) vállalkozás 

- Nonprofit vállalkozás 

 
A vállalkozások hosszú távú célja általában a nyereségszerzés (profitorientált vállalkozások). 

A nonprofit szervezetek elsődleges célja azonban nem a profit termelése, hanem elsősorban 

valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. Ide tartoznak a különböző költségvetési 

intézmények, alapítványok, közhasznú szervezetek. 

 
A profitorientált gazdasági szervezetek terméket állítanak elő, és azt a piacon pénzért kínálják 

fel, más szervezetekkel versenyeznek, és ez a verseny hatékony működésre kényszeríti az 

üzleti szervezeteket. 

 
4. ábra: Vállalkozások száma Magyarországon, 2009 (m.e.: darab) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: KSH, 2010 

 
Magyarországon a 2009. december 31-én a regisztrált üzleti szervezetek száma összesen 1 

millió 686 ezer volt. Az üzleti szervezetek jogi formái közül kiemelkedő az egyéni 

vállalkozások száma, mely meghaladja az 1 milliót. A sort a Kft és a Bt formák követik, majd 

egy nagyságrenddel kevesebb van Kkt-ból, Rt-ből és szövetkezetből. 
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Az egyes vállalkozási formák számbeli különbsége nem véletlen. A vállalkozások alapítására, 

működtetésére és esetleges megszüntetésére vonatkozó szabályozások többé-kevésbé 

különböznek egymástól, ezért az alapítók adottságai, lehetőségei, illetve a vállalkozási 

tevékenység jellege alapvetően meghatározza, hogy mely vállalkozási formát választjuk üzleti 

célunk megvalósítására. 

 
1.4.1. Az egyes vállalati formák főbb sajátosságai 

 
A fejezetben az egyszemélyes vállalkozások és a társas vállalkozások alapvető jellemzőit 

mutatjuk  be,  a  későbbi  2.2.  fejezetben  részletesen  tárgyaljuk  a  turizmus  szektorban 

dominánsan előforduló vállalkozási formák jellemzőit. 

 
Egyszemélyes vállalkozások 

 
Az egyszemélyes vállalkozáshoz sorolható az egyéni vállalkozás és az egyéni cég, amelyek 

létrehozásáról, működtetésének szabályozási kérdéseiről a 2009. évi CXV. törvény 

rendelkezik. Először tekintsük át az egyéni vállalkozás sajátosságait. 

 
Egyéni vállalkozó lehet minden természetes személy, aki: 

- cselekvőképes, 

- belföldi, állandó lakóhellyel rendelkezik (magyar és külföldi állampolgár egyaránt, ha 

magyarországi lakhatási engedéllyel rendelkezik), 

- gazdasági,  vagyon  elleni,  vagy  a  közélet  tisztaságát  sértő  bűncselekmény  miatt 

jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre nem ítélték, 

- akit  egyéb  szándékos  bűncselekmény  miatt  egy  évet  meghaladó  -  végrehajtandó  - 
szabadságvesztésre nem ítéltek, 

- akit valamely foglalkozástól nem tiltottak el, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt 

tevékenységre, 

- aki egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom 

alá nem esik, 

- aki nem tagja egyéni cégnek vagy nem korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak, 

- akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát nem vonták vissza , 

- akinek nincsen adó-, vám- vagy TB tartozása a kérelem benyújtásakor. 

 
Az egyéni vállalkozásnak a társas vállalkozásokkal összevetve vannak bizonyos előnyei, 

amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a statisztikai adatok alapján minden évben nagy számban 

alapítanak, illetve szüntetnek meg egyéni vállalkozásokat Magyarországon. Ezek az előnyök a 

következők: 

- létrehozása, szüneteltetése, megszüntetése egyszerű és ingyenes, 

- nincs meghatározva a létesítéshez szükséges minimális alaptőke, 

- a vállalkozásban elért teljes profit az egyéni vállalkozóé, 

- gyors, rugalmas döntéshozatal (a vállalkozó egymaga dönt), 

- nincs jogszabályban meghatározott külső ellenőrzés (könyvvizsgáló, felügyelőbizottság 

stb.). 

 
Az egyszemélyes vállalkozásnak azonban vannak hátrányai is, amelyek riasztóak lehetnek 

kockázatosabb, tőkeigényesebb üzleti tevékenység esetén: 

- A vállalkozó korlátlan felelősséget vállal a vállalkozása kötelezettségeiért, ami igen 

kockázatos lehet. 
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- A tőkeigényes ágazatok esetén nehéz egyetlen személynek biztosítani az induláshoz 

szükséges alaptőkét. A tőkeemelés nehézkes. 

- Az egyéni vállalkozó gyakran nem rendelkezik a vállalkozás működtetéséhez szükséges 

teljes ismeretanyaggal, így nincs kockázatmegosztás a döntésekkor. 

- Az egyéni vállalkozás nem értékesíthető. 

 
Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által 

alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő 

bejegyzéssel jön létre. Létrehozására 2010-től van lehetőség Magyarországon. Az egyéni cég 

jogképes,  cégneve  alatt  jogokat  szerezhet  és  kötelezettségeket  vállalhat,  így  tulajdont 

szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni cég a társasági törvény 

hatálya alá tartozik, míg az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó hatálya alá. Az egyéni 

cégnek kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni 

cég tagja (alapítója) lehet. 

 
Az egyéni vállalkozások egy speciális ágát képviselik a mezőgazdasági őstermelők, hiszen ez 

a vállalkozási forma csak a mezőgazdaságra jellemző, ezért csak definíció szintjén térünk ki 

rá. A személyi jövedelemadó törvény rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az, az e 

tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki betöltötte a 16. életévét, 

a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó-törvényben termékek előállítását végzi, és 

ennek   igazolására   őstermelői   igazolvánnyal   rendelkezik.   Mezőgazdasági   őstermelőnek 

minősül   a   mezőgazdasági   és   vidékfejlesztési   támogatási   szerv  által   vezetett   ügyfél - 

nyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő (regisztrációs számmal 

rendelkező) magánszemély is, továbbá a családi gazdálkodó és annak a családi gazdaságban 

nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is az szja-törvényben felsorolt termékek 

előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. 

 
Társas vállalakozások 

 
Gazdasági társaságokra (társas vállalkozások) a 2009. évi CXXI. törvénnyel módosított 2006. 

évi IV. törvény vonatkozik, gazdasági társaság csak a törvényben szabályozott formában 

alapítható. 

 
A Társasági törvény négy alapelve szabályozza a társas vállalkozások alapvető működési 

kereteit: 

-    Társulási szabadság elve 

A Társasági törvény nem kényszerít és nem korlátoz senkit, hogy vállalkozási 

tevékenységet folytasson, de bizonyos kérdésekben formakényszert alkalmaz, azaz csak a 

lehetséges szervezeti formákban lehet társas vállalkozást létrehozni. 

-    Társult tagok egyenlőségének elve 

A tulajdonosok között nem lehet különbséget tenni. Vannak korlátok, mely alapján a 
társaságot létrehozó tagokat két csoportba lehet sorolni: egyetemlegesen és korlátozottan 

felelős tagokra. 

-    Cégnyilvánosság elve 

Alapításkor a társas vállalkozás legfontosabb adatait nyilvánosságra hozzák, illetve az 
éves beszámoló adatai is nyilvánosak, bárki számára elérhetőek, ma már akár otthonról is, 

az internet segítségével. 

-    Bírói kontroll elve 

A társaság alapításáról, megszüntetéséről a cégbíróság dönt, törvényes működését is a 
cégbíróság felügyeli. Polgári peres ügyekben a bíróság illetékes. 
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Bizonyos tulajdonságokkal minden társas vállalkozás rendelkezik: 

- a tagok üzletszerű, közös gazdasági tevékenységet végeznek, 

- a  tagok  vagyoni  hozzájárulása  jelenti  az  alapvető  tőkét  a  működéshez  (kivéve  az 

egyesülést), 

- a tagok közös vagyoni hozzájárulásából következik, hogy közös a kockázatvállalás is, 

- a társas vállalkozások mindegyikére jellemző a saját cégnév alatti jogalanyiság, azaz a 

jogképesség. 

 
A társas vállalkozások jellemzői közül egyesek előnyként, míg mások hátrányként 

jelentkeznek, amikor társas vállalkozás alapításába, működtetésébe kezdünk. Az előnyök a 

következők: 

- egy társas vállalkozás jobb üzleti megítélés alá esik egy egyéni vállalkozásnál, 

- forgalomképes, szabadon átruházható, tehát a vállalkozás maga is értékesíthető, 

- könyvvezetése sokkal részletesebb, így a vállalkozás eredménye jobban látható, 

- nyereség  esetén  a  tagok,  azaz  a  tulajdonosok  döntésén  múlik,  hogy  az  osztalékot 

személyes jövedelmük növelése érdekében kifizetik, vagy visszaforgatva azt a 

vállalkozási tevékenységbe, a vállalkozás bővítésére, fejlesztésére fordítják, 

- adózási kötelezettségei kedvezőbb feltételek alá esnek, mint az egyéni váll alkozások 

esetében (kivéve az egyéni cég esetét, amely, ahogy már tárgyaltuk, a társasági adó 

hatálya alá esik), 

- könnyebb idegen forrásokat a vállalkozásba bevonni, pontosan az előzőekben felsorolt 

többi előny következtében. 

 
A törvény értelmében jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság a  közkereseti  társaság 

(Kkt.) és a betéti társaság (Bt.), jogi személyiségű gazdasági társaság a korlátolt felelősségű 

társaság  (Kft.)  és  a  részvénytársaság  (Rt.).  A  vállalkozási  forma  ezek  közül  általában 

szabadon választható, azonban némely esetben a törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági 

tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában folytathatók (például a 

pénzintézeti tevékenység csak részvénytársasági formában végezhető). 

 
A társas vállalkozások csoportján belül a leggyakoribbak a tulajdonosi társulási formák, azon 

belül is a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság, e két forma adja a jelenleg 

Magyarországon működő összes társas vállalkozás mintegy 98%-át. 

 
A vállalkozások megkülönböztethetők úgy is, hogy inkább személy vagy inkább tőkeegyesítő 

jellegű-e. A személyegyesítő jellegűek (tulajdonosi társulási formák) a kkt, a bt és a kft, míg 

az rt. leginkább tőkeegyesítő jellegű. A személyegyesítő társaság a tagok személyes 

közreműködésén alapul, Vagyonegyesítő társaságnak nem elsődleges célja a személyes 

közreműködés, a lényeg az egyes tagok betéteinek, vagyonának az egyesítése, a vagyoni 

érdekek  előmozdítása  a  cél.  A  tulajdonosi  társulási  formák  jellemzőit  (Kkt.,  Bt.,  Kft.) 

foglaljuk össze a következőkben. 

 
Előnyök: 

- Korlátozott    felelősség   (Kft,    Bt    kültag):   az   alapítók    nem    kockáztatják   a 

magánvagyonukat, csak a bevitt tőke erejéig felelősek a vállalkozás kötelezettségeiért. 

- Egyszerű alapítás: az alapításhoz szükséges tőke megszerzése igen egyszerű, hiszen 

általában csak néhány tag hozza létre a szervezetet. A vállalkozás fizikai megalapítása 

egy ügyvédi iroda által létrehozott társasági szerződésen és cégbírósági bejegyzésen 

keresztül valósul meg. 
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- Jogi védettség viták esetére: Többek között a társasági szerződésben megfogalmazott 

kötelező jogi előírások és nem kötelező elemek rendezik az esetleges vitás kérdéseket. 

Számos tényezőt - pl. felelősség – jogszabályok rendeznek. 

- Folytatás lehetősége tulajdonos váltásakor: tulajdonos váltáskor a társasági szerződés 

módosításával a vállalkozás zavartalanul folytathatja a tevékenységét. 

 
Hátrányok: 

- Világos menedzseri felelősség hiánya: több tulajdonos irányítása esetén a feladat és 

felelősségi körök tisztázatlanok lehetnek. 

- Megosztott  hatalom  –  személyi  konfliktusok:  az  előző  pontból  következően  a 

tisztázatlan helyzet személyi konfliktusokhoz vezethet, ami a vállalkozás működését 

megnehezítheti. 

- Korlátlan  felelősség  (Kkt,  Bt  beltag):  a  kkt.  tagjai  és  a  bt.  beltagja  korlátlan 

felelősséggel (saját magánvagyonával is) felel a vállalkozás kötelezettségeiért. 

- Egyetemleges  felelősség  (Kkt,  Bt  beltag):  a  kkt.  tagjai  és  a  bt.  beltagja(i)nak 

bármelyikétől követelhető a kötelezettség teljesítése. 

- Bevitt vagyon kivonható: lehetőség van a jegyzett tőke leszállítására. 

 
A társas vállalkozási formák további sajátosságokkal jellemezhetők. Tekintsük át az egyes 

specifikumokat, amelyek jól jellemzik az egyes gazdasági társaságokat. 

 
Közkereseti társaság 

A közkereseti társaság tipikusan személyegyesítő társasági forma, melynek tagjai korlátlan és 

egyetemleges felelősség mellett vállalnak személyes közreműködést a közös gazdasági 

tevékenység érdekében. Gyakorlatilag ez a jellemzője különbözteti meg a betéti társaságtól. A 

közkereseti társaság jogi személyiség nélküli vállalkozási forma, melynek képviseletét 

általában valamelyik alapító tag látja el. A közkereseti társaság minimális alaptőkéjére nincs 

jogszabályi előírás. Jellemzően a nem tőkeigényes vállalkozások szervezeti típusa. 

 
Betéti társaság 

A közkereseti társasághoz hasonlóan, szintén nem a tőkeigényes üzleti vállalkozások jogi 

formája. Abban is megegyezik a közkereseti társasággal, hogy nem rendelkezik jogi 

személyiséggel. Alapvető különbség azonban, hogy a betéti társaság alapításához legalább 

egy beltag és egy kültag szükséges. A beltag felelőssége mindig korlátlan, azaz teljes 

személyes vagyonával felel a vállalkozás üzleti tevékenységéért. Több beltag esetén 

egyetemleges is a felelősség, azaz mindannyian korlátlan felelősséggel tartoznak a vállalkozás 

működéséért. Ezzel szemben a kültagok csupán a vállalkozásba fektetett tőkéjük erejéig 

vállalnak   felelősséget.   Személyes   közreműködés   a   beltag   számára   kötelező,   azaz   a 

vállalkozási tevékenységben részt kell vennie, a kültag lehet ún. „csendestárs‖ is, azaz pusztán 

befektető. A betéti társaság számára nincs kötelező alapításkori tőke. 

 
Korlátolt felelősségű társaság 

A korlátolt felelősségű társaság jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyben a tagok 

felelőssége  csak  a  vállalkozásba  bevitt  vagyon  erejéig  terjed.  Magyarors zágon  a  Kft.  a 

leginkább kedvelt társas vállalkozási forma, pontosan azért, mert a tulajdonosok személyes 

vagyonukkal közvetlenül nem felelnek a társaság működéséért. Korlátolt felelősségű társaság 

már 500.000 forint tőkével alapítható, amely lehet pénzbeli hozzájárulás és apport (egyéb 

vagyoni hozzájárulás). A tulajdonosok vállalkozási tevékenységben való személyes részvétele 

nem kötelező. A korlátolt felelősségű társaság képviseletére az ügyvezető jogosult, mely 

feladatot elláthatja valamelyik tag vagy választhatnak megbízott ügyvezetőt is, akit a tagok 
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alkalmazásban  bíznak  meg  az  ügyvezetői  feladatok  ellátásával.  A  korlátolt  felelősségű 

társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a társaság legfőbb döntéshozó szerve. A 

taggyűlésen választják meg például a társaság ügyvezetőjét, döntenek a társaság 

tőkeemeléséről  vagy  az  éves  beszámoló  elfogadásáról.  A  taggyűlésen  a  tulajdonosok 

szavazati joggal rendelkeznek, amelynek tagok közötti megoszlása illetőleg a vállalkozás 

eredményének felosztása is a törzstőke arányában történik. Az egyszemélyes vállalkozási 

formáknál  már  ismertetett  egyéni  cég  tulajdonképpen  egyszemélyes  Kft -t  jelent.  Ennek 

egyetlen alapító tagja van tehát, akinek felelőssége korlátozott, azonban ennél a speciális 

formánál  minden  esetben  független  könyvvizsgálóval  kell  az  éves  beszámolót 

ellenjegyeztetni. 

 
A tulajdonosi társulási formák áttekintését követően térjünk át a társas vállalkozásokhoz 

tartozó  egyéb  vállalkozási  formákra,  amelyeknek  száma  –  ahogy  arra  már  korábban  is 

utaltunk – együttesen sem teszi ki az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás 

számának 2%-át. 

 
Közös vállalat 

A  közös  vállalatot  kizárólag  jogi  személyek  (azaz  alapítói  maguk  is  üzleti  szervezetek) 

hozzák létre közös gazdasági tevékenység végzése céljából, elsősorban tőkeegyesítő jelleggel. 

A közös vállalat tagjainak felelőssége korlátolt. A közös vállalat önálló jogi személynek 

tekinthető. A vállalkozás eredményének felosztása vagyonarányosan történik. Legfőbb szerve 

az igazgatótanács, amely a társaság legfontosabb döntéshozó szerve. A jelenleg hatályos 

jogszabályok értelmében nem alapítható, azonban a meglévő közös vállalatok, változatlan 

formában működhetnek. 

 
Részvénytársaság 

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű 

részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) 

kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási 

értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - törvényben 

meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel. 

 
Részvénytársaság kétféleképpen alapítható: zártkörűen (Zrt.) és nyilvánosan működő 

részvénytársaságként (Nyrt.). Zártkörű részvénytársaság már 5 millió forint tőkével 

létrehozható, nyílt részvénytársaság alapításához 20 millió forint alaptőkére van szükség, 

amelyet előre meghatározott összegű és névértékű részvények kibocsátásával biztosítanak. A 

tulajdonosi jogokat ez az értékpapír (részvény) testesíti meg. A részvényeknek több típusa 

van, ilyenek például a bemutatóra szóló, elsőbbségi, amortizálódó, dolgozói és a kamatra 

jogosító részvények, illetve az átváltoztatható és elővásárlási jogot biztosító kötvény. A 

vállalkozás  eredményes  működése  esetében  osztalék  fizetésére  van  lehetőség,  amelyet  a 

részvényesek kapnak részvényeik (azaz befektetésük) értékének arányában. A 

részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, mely többek között megválasztja a 

részvénytársaság ügyvezető szervét, az igazgatóságot. Az Rt. működését felügyelőbizottság 

ellenőrzi. 

 
A részvénytársaság előnyösnek tekinthető tulajdonságai, hogy: 

• Korlátozott  a  részvényesek  felelőssége:  csak  a  részvény  névértékéig  felelősek  a 

vállalkozás kötelezettségeiért. 

• A részvények adásvételén keresztül a tulajdonjog egyszerűen átadható: a részvény 

szabadon értékesíthető, ezáltal a tulajdonjog átkerül a részvény új tulajdonosára. 
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• Széleskörű    tőkebevonásra    van    lehetőség:    a    részvényeket    általában    bárki 

megvásárolhatja, ezáltal hozzájárulva az rt. tőkéjének növekedéséhez. 

• Mindezek következtében relatíve könnyű a társaság bővítése, növekedése. 

• A  részvényesek  nagy  száma  és  a  társasági  forma  adottságai  miatt  összességében 

korlátlan társasági élettartamra van lehetőség: a részvények továbbértékesítésével 

mindig változik a vállalkozás tulajdonosi összetétele, mindig lesznek újabb- és újabb 

részvényesek, akik továbbviszik a tulajdonjogot. 

 
Hátrányok: 

• Nehéz a  megszervezése: a  részvényjegyzés procedúrája  igen  nehézkes és hosszas 

lehet. 

• Előírt alaptőke: jogszabály írja elő az alapításhoz szükséges tőke minimumát, amel y 

pl. egy kft. alapításával összehasonlítva igen jelentős tétel. 

• Kötött   jogi   szabályozás:   a   részvénytársaság   működésére,   a   részvényjegyzés 

szabályairól jogszabály rendelkezik. 

• Nagyobb állami beavatkozás: a részvénytársaság tőkeegyesítő jellegében adódóan a 

tőkeigényes ágazatok általában rt-ként működnek. Ilyenek pl. a gyógyszergyárak, 

bankok, ahol a tevékenység jellegéből adódóan nagyobb lehet az állami beavatkozás 

szerepe. 

• Nyilvános adatszolgáltatás: az értékpapírok forgalmazása bizonyos nyilvánosságnak 

szóló adatszolgáltatási kötelezettséggel jár. Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 

(ÁPTF) engedélye szükséges ahhoz, hogy a zártkörű működésűvé átalakult társaság 

mentesüljön az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatban előírt, a 

nyilvánosságnak szóló adatszolgáltatási kötelezettség alól. 

• Adóhátrányok: egyes országokban eltérő adóval sújtják a részvénytársaságoktól ill. a 

korlátolt felelősségű társaságoktól kapott osztalékot. 

 
Egyesülés 

Az egyesülés tulajdonképpen kooperációs társaság, amelyet tagjai (jogi személyiséggel 

rendelkező vállalkozások) azért hoznak létre, hogy saját gazdálkodásuk eredményességét 

előmozdítsák, gazdasági tevékenységüket összehangolják, valamint szakmai érdekeiket 

közösen képviseljék. Az egyesülések száma Magyarországon meglehetősen alacsony, 100 

körülire tehető. Az egyesülés jogi személyiséggel rendelkezik, azonban sajátossága, hogy 

nyereségre nem törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért pedig a tagok korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek. 

 
Az egyesülés tipikus példája a személyegyesítő szerveknek. A tagok - ha a társasági szerződés 

másképp nem rendelkezik - ellenszolgáltatás nélkül jogosultak az egyesülés által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételére; a harmadik fél számára végzett szolgáltató és gazdálkodási 

tevékenység  adózott  eredményéből  részesülnek,  amelynek  felosztása   -  ha  a  társasági 

szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a vagyoni hozzájárulás arányában történik, 

egyébként  a  nyereség  a  tagok  között  egyenlő  arányban  oszlik  meg.  Legfőbb  szerve  a 

taggyűlés, irányító szerve az igazgatótanács, amelynek képviselőit a tagok delegálják vagyoni 

hozzájárulásuk arányában. 

 
Szövetkezet 

A szövetkezet többünk számára a mezőgazdaságból lehet ismerős, azonban léteznek egyéb 

típusú szövetkezetek is, úgymint lakásszövetkezet, iskolaszövetkezet, takarékszövetkezet, 

hitelszövetkezet stb. Az új típusú szövetkezetek alapításáról, működtetésének szabályairól a 

2006. évi X. törvény rendelkezik. A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű 
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részjegy-tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok 

saját gazdálkodása eredményességének előmozdítását - ideértve a természetes személy tagok 

fogyasztását is -, illetve esetenként tagjai, munkavállalói és azok hozzátartozói kulturális, 

oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező 

gazdálkodó szervezet. A szövetkezetek működésének alapelvei a következők: 

- Önkéntesség és nyitott tagság elve: 

A szövetkezetek önkéntes szervezetek, melyek nyitva állnak – nemi, társadalmi, faji, politikai, 

vagy vallási megkülönböztetés nélkül – mindenki számára, akinek hasznára lehetnek 

szolgáltatásai, és aki elfogadja a tagsággal járó felelősséget. A szövetkezet a tag részére 

lehetővé teszi az azonos jogok melletti csatlakozást azon esetben, ha a társulni szándékozó tag 

elfogadja a többség által kialakított együttműködési elveket, illetve annak írásos szabályait. 

- Korlátozott osztalék vagy "non-profit" jelleg elve: 
A szövetkezetbe fektetett tőke után a tagok nem kapnak osztalékot. Elsődlegesen nem 

profitorientált a szövetkezet, de ha mégis keletkezik eredmény, azt visszajuttatják a tagoknak. 

- Egy tag egy szavazat elve: 

Az esetek többségében, minden tagot azonos döntési hatáskör illet meg (részjegy). 

- Szövetkezetek közötti együttműködés elve: 

Az azonos profilú szövetkezetek nem versenyeznek egymással. 

- Demokratikusság elve: 

A szövetkezet maga választja meg alapszabályát (működési körét, szabályzatát), vezető 

testületét hatásköreit, kötelezettségeit és jogosultságait. A szövetkezet vagyonával felel 

tartozásaiért, míg a tagok személyes anyagi felelőssége korlátozott. 

 
A szövetkezet önálló jogi személy, melynek vagyona a tagok által megváltott részjegyekből 

áll. Az alaptőke nagysága nincs törvényileg szabályozva. A szövetkezet a vagyonával felel a 

kötelezettségeiért, de a tagok külön-külön nem felelnek a szövetkezet tartozásaiért saját 

vagyonukkal. A tagok a szövetkezetben személyesen is közreműködhetnek, azonban ez nem 

kötelező a vonatkozó jogszabály értelmében. 

 
A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés, mely alapításkor az alakuló 

közgyűlésen elfogadja az alapszabályt, megválasztja a vezető testületét, és tisztségviselőit.  A 

szövetkezet képviseletét az igazgatóság (vezető testület) elnöke, az ügyvezető elnök, vagy a 

vezető testület megbízottja látja el. Igazgatóság létrehozása csak 50 fő taglétszám fölött 

kötelező. Ha a szövetkezet tagjainak száma az ötszáz főt meghaladja, az alapszabály 

küldöttgyűlés működését írhatja elő. A közgyűlés az alapszabályban meghatározott lé tszámú, 

de legalább háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre. A szövetkezet közgyűlése - ha a 

számviteli törvény szerint könyvvizsgáló alkalmazása kötelező vagy az alapszabály előírja - 

határozott vagy határozatlan időre könyvvizsgálót választ. 

 
Az  egyes  vállalkozási  formák  sajátosságait  az  1.  táblázat  összegzi.  A  leggyakoribb 

vállalkozási formák jellemzőinek részletesebb kifejtésére a későbbi fejezetekben még 

visszatérünk. A vállalat, mint nemzetgazdasági egység, valamint a vállalkozási formák 

áttekintését követően, a továbbiakban a turizmus szektor piaci viszonyai között ismertetjük az 

üzleti szervezetek működési feltételeit, funkcióit, főbb jellemzőit. 



 

 

 
1. táblázat: A társas vállalkozási formák fontosabb sajátosságai 

 

 Kkt. Bt. Kft. Rt. egyesülés közös vállalat szövetkezet 

Alapító tagok  
Minimum 2 

Minimum 2 

(legalább 1 beltag 

és 1 kültag) 

 
Minimum 1 

 

Zrt: legalább 2; 

Nyrt: legalább 5 

 
Minimum 2 

Már nem alapítható, 

de a meglévők 

működhetnek 

Legalább 7 tag 

(bizonyos esetekben 

legalább 15 tag) 

Minimális alapító tőke  
Nincs 

 
Nincs 

 
500.000 forint 

Zrt: min. 5 millió 

forint; Nyrt: min. 20 

millió forint 

 
Nincs 

 
Nincs 

Nincs (Nyitott 

tagság és változó 

tőke elve) 

Jogi személyiség Nem Nem Igen Igen Igen Igen Igen 
Tagok felelőssége  

 
Korlátlan és 
egyetemleges 

Beltag(ok) 
korlátlan, több 

beltag esetén 

egyetemleges is 

Kültag: bevitt 

vagyon erejéig 

 

 
 

Korlátolt 

 
 

A részvény 
névértékéig 

 
 

Korlátlan és 
egyetemleges 

 
 

A bevitt vagyon 
erejéig 

 
Polgári jog 
általános szabályai 

szerint 

Személyes közreműködés  
Kötelező 
(személyegyesítő 

jelleg) 

Beltag: tőkével és 
munkával is köteles 

közreműködni 

Kültag: csak 

tőketárs 

 
 

Nem kötelező 

 
 

Nincs 

 
 

Van 

 
Minden tag 1 főt 
delegál az 

Igazgatótanácsba 

 
Alapszabály 

határozza meg 

Üzletvezetés/képviselet Vezető 
tisztségviselők által 

(üzletvezető) 

 

 
Beltag 

 

 
Ügyvezető 

 

 
Igazgatóság 

 

 
Igazgatótanács 

 

 
Igazgatótanács 

Az igazgatóság 
elnöke és tagjai, 

illetőleg az 

ügyvezető elnök 
Nyereség/veszteség 

felosztása 

 

 
Vagyonarányosan 

 
 

 
Üzletrész arányában 

 

Részvény 
névértékének 

arányában 

 

Nem profitorientált, 
egyébként 

vagyonarányosan 

 

 
Vagyonarányosan 

 

Korlátozott osztalék 
vagy "non-profit" 

jelleg elve 

Szavazati jog Azonos mértékű, 1 

tag 1 szavazat 
  Részvény 

névértékének 

arányában 

Azonos mértékű, 1 

tag 1 szavazat 

 
Vagyonarányosan Azonos mértékű, 1 

tag 1 szavazat 

Legfőbb szerv Tagok gyűlése Tagok gyűlése Taggyűlés Közgyűlés Taggyűlés Igazgatótanács Közgyűlés 
Felügyelőbizottság Alapesetben nem 

kötelező 
Alapesetben nem 

kötelező 

50 millió forintnál 

nagyobb törzstőke 

esetén kötelező 

Nyrt: kötelező 
Zrt: alapesetben 

nem kötelező 

 
Nem kötelező 

 
Nem kötelező Min. 3 főből álló 

bizottság 

Könyvvizsgáló Nem kötelező Nem kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Nem kötelező Számviteli törvény 
szerint 

Forrás: saját szerkesztés 
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Ellenőrző kérdések 

 
1.   Ismertesse az üzleti szervezet, az üzleti vállalkozás és a vállalat fogalombeli különbségeit! 

2.   Ismertesse a profitorientált vállalkozás célját és az értékképző és érték realizáló 

folyamatok lényegét! 

3.   A vállalkozás szempontjából milyen makro-környezeti tényezőket ismer? 

4.   Sorolja fel a mikrokörnyezet tényezőit! 

5.   Melyek az üzleti vállalkozás alapvető, minden üzleti vállalkozásra jellemző ismérvei? 

6.   Milyen vállalkozási formák közül választhatunk a hatályos magyar jogszabályok alapján? 

7.   Milyen szempontok alapján választunk vállalkozási formát? 

8.   Melyek a legfontosabb különbségek az egyes vállalkozási formák között? 
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2. A turizmus főbb sajátosságai, hatásuk a vállalati forma megválasztására 
 
A turisztikai vállalkozás nem új keletű üzleti forma. Mintegy 6000 évvel ezelőtt már 

kereskedők utazták be Babilont és Egyiptomot, amely az első turisztikai vállalkozások, a 

kereskedelmi szálláshelyek megjelenéséhez vezetett. Az i. e. 776-tól megrendezett ókori 

olimpiai játékokra a görögök szabályosan szervezték a közönséget, elindítva ezzel az 

utazásszervezés evolúcióját. Anélkül, hogy a turizmus fejlődésének egyes fázisait 

áttekintenénk, meg kell említenünk, hogy a turizmus piaca, már korai megjelenésétől kezdve 

a politikai adottságok, a kultúra, a hétköznapi életstílus és lehetőségek alakulásával együtt 

fejlődött. 
 

2.1. A turisztikai piac jellemzői 
 

 

A   turisztikai   piac   a   nemzetgazdaság   más   ágazataitól   eltérően   különleges,   mert   itt 

„látatlanban‖ történő vásárlásról van szó, a turisztikai szolgáltatást nem lehet előre megnézni, 

annak előállítása a fogyasztással egy időben és helyszínen történik. A turisztikai termékek sok 

esetben könnyen helyettesíthetőek, fogyasztásuk jelentős mértékben szezonális, a turisztikai 

szolgáltatásokat megvásárló emberek szubjektív döntési mechanizmusa, preferencia rendszere 

jelentős mértékben befolyásolja a piac működését. 

 
2.1.1. A turisztikai piac működése 

 
A turisztikai piac működése, minden más gazdasági alapon működő piachoz hasonlóan, 

valójában a kereslet és a kínálat találkozási pontjaként fogható fel. A turizmus piacán a 

keresletet a turista, azaz a turizmus alanyának turisztikai javak iránti szükséglete, fizetőképes 

kereslete jelenti. A turisztikai szektor kínálati oldalát pedig a turizmus tárgyaként azonosított 

turisztikai javak kínálata jelentik. Mindkét piaci oldalt számos jól azonosítható tényező 

befolyásolja (5. ábra), amelyek tárgyalására még kitérünk. Leegyszerűsítve a piac 

mechanizmusait, a kereslet és a kínálat, azaz a turista és a termék közvetlenül „kereskedik‖ 

vagy összekapcsolódásukat a közvetítő szektor vállalkozásai segítik, amelyek a turisztikai 

termékek piacra jutásában, forgalmazásában játszanak szerepet, de a keresleti oldalon 

megjelenő igények, szükségletek információit is továbbítják a kínálati oldal szereplőinek, 

segítve ezzel a piac hatékonyabb működését. 

 
5. ábra: A turisztikai piac és meghatározó tényezői 

 

 

KÖZVETÍTŐ SZEKTOR 
 

KERESLET 

 motiváció 

 diszkrecionális 

jövedelem 

 szabadidő 
 
 
 

Forrás: LENGYEL, 1994 alapján saját szerkesztés 

KÍNÁLAT 

 vonzerő 

 infrastruktúra 

 szállás és étkezés 

 higiéné és biztonság 

 turisztikai szervezetek, árak 

 kultúra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelmi_sz%C3%A1ll%C3%A1shely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelmi_sz%C3%A1ll%C3%A1shely
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._776
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
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A közvetítő szektor két alapvető szereplője: 

 Tour operator: a nagybani elosztásokkal foglalkozik, 

 Travel agency: a kis méretben értékesítő utazási iroda vagy ügynökség. 

 
A tour operator a légi közlekedés és a fogadóterület szolgáltatásait szervezi egybe csomagtúra 

formájában. A létrehozott terméket általában utazási irodán vagy ügynökségen keresztül 

juttatja  el  a  fogyasztókhoz.  Az  utazási  irodák  és  az  utazási  ügynökségek  a  különböző 

turisztikai szolgáltatások közvetítésére alakultak, jutalék ellenében értékesítik a különböző 

szolgáltatásokat a turisták számára. Az utazási irodák és az utazási ügynökségek között i döntő 

különbség az, hogy az utazási irodák utazásszervezői tevékenységet is végeznek, míg az 

ügynökségek csak értékesítenek. 

 
A turisztikai kereslet kiemelt tényezői 

 
A turisztikai kereslet a turista diszkrecionális jövedelemmel és szabadidővel alátámasztott 

turisztikai szükséglete, kifejezi a turizmus szabadidővel rendelkező alanyának (turista) azt a 

készségét, hogy különböző, meghatározott mennyiségű turisztikai szolgáltatást képes és 

hajlandó meghatározott pénzmennyiségért megvásárolni (TASNÁDI, 2003). A turisztikai 

kereslet igen sokféle és változatos lehet. A turisztikai kereslet alakulását befolyásoló 

legfontosabb tényezők a motiváció, a diszkrecionális jövedelem és a rendelkezésre álló 

szabadidő. 

 
A motiváció nem más, mint azon tényezők összessége, amelyek okként felmerülve 

befolyásolják az egyének, esetünkben a turisták döntéseit, magatartását. A turisták sokféle 

motiváció hatására választanak a turisztikai szolgáltatások közül. A különböző motivációk 

gyakran egy időben jelentkeznek, előfordul, hogy még ellentmondásosak is. Az egyes 

motiváció típusok rendszerezését, és az azoknak megfelelő turizmus fajtákat, csoportokat 

ismerteti a 2. táblázat. 

 
Csupán az a turisztikai motiváció jelenik meg a turisztikai piacon, tehát csak akkor „válik‖ 

keresletté, ha egyéb tényezők, így az egyén megfelelő jövedelmi helyzete, illetve a turisztikai 

szolgáltatások igénybevételéhez szükséges szabadidő rendelkezésre áll. 

 
Milyen jövedelmünket költjük turisztikai szolgáltatások vásárlására? A turisztikai 

szolgáltatások iránti szükségletet másodlagosnak tekintjük, mert nem alapvető szükségletek, 

kielégítésük nélkül is folytatható az életvitel (pl. étteremben étkezés, nyaralás, stb.). Ebből 

következően jövedelmünk azon részét költjük turisztikai javakra, mely az alapszükségletek 

kielégítése után megmarad, szabadon elkölthető a nem alapvető szükségletekre . A jövedelem 

nem alapvető szükségleteket fedező részét diszkrecionális jövedelemnek nevezzük. A 

diszkrecionális  jövedelem  fogalmából  és  a  turisztikai  keresletet  meghatározó  je llegéből 

adódóan,   a   turisztikai   kereslet   a   gazdasági   recesszióra   érzékenyen   reagál.   Amikor 

jövedelmünk csökken, vagy nagyobb hányadát kell alapvető szükségleteink kielégítésére 

fordítanunk, bizonytalanabb gazdasági körülmények között pedig a tartalékolásra is 

gondolnunk kell, diszkrecionális jövedelmünk tehát csökken. 

 
A turisztikai keresletet meghatározó tényezők közül még a rendelkezésre álló szabadidő 

kiemelt  fontosságú.  Az  1970-es  évektől  jelentős  mértékben  megnövekedett  a 

rendelkezésünkre álló szabadidő, amit többek között utazásra fordíthatunk. Ennek elsődleges 

oka a munka hatékonyságának növekedése, a növekvő bérek, amik lehetővé tették és teszik a 

magánszemélyek számára, hogy egységnyi idő alatt nagyobb mennyiségű munka jövedelemre 
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(bérre) tegyenek szert. Ez alapján adott mennyiségű jövedelem előállítása kevesebb időt 

igényel, a fennmaradó szabadidő – akár fizetett szabadság formájában – serkenti a turisztikai 

szolgáltatások iránti keresletet. 

 
2. táblázat: A motiváció és a turizmusfajták, - csoportok összefüggései 

 

Motivációs csoportok Turizmusfajta-csoportok, turizmus fajták 

Fiziológiai motivációk 

 pihenés (az erő fizikai regenerálása) 

 gyógyulás (a testi egészség 
helyreállítása) 

 sport (a testi tevékenység) 

  üdülőturizmus 

  gyógyturizmus 

  sportturizmus (a szó passzív 
értelmében is) 

Pszichikai motivációk 

 kitörés a mindennapi elszigeteltségből 

 szórakozás 

 élmény iránti vágy 

 tulajdonképpeni élményturizmus, 

ahogy a tanulási, üdülési és 
klubturizmusban előfordul 

Társadalmi motivációk 

 barátok és ismerősök meglátogatása 

 vidámság, társasági kapcsolatok 

 menekülés (a túlságosan civilizált 
mindennapokból, visszatérés a 

természethez) 

 rokoni turizmus 

 klubturizmus 

 élményturizmus, pl. kempingturizmus 

 stb. 

Kulturális motivációk 

 más országok  szokásainak, 
hagyományainak és  nyelvének 

megismerése 

 művészeti érdeklődés 

 utazás vallási okokból 

 tanulási célú turizmus 

Státusz- és presztízs motivációk 

 személyes kibontakozás (képzés, 
továbbképzés) 

 elismerés és értékbecslés iránti vágy 

 üzleti és kongresszusi turizmus 

 pl. élményturizmus, de a kongresszusi 

turizmus is 
Forrás: KASPAR, 1995 

 
A turisztikai kínálat fontosabb tényezői 

 
A  turizmus  alanya  –  a  turista  –  turisztikai  szükségleteit  csak  abban  az  esetben  tudja 

kielégíteni, ha a motivációinak megfelelő szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Ezeknek a 

turisztikai szolgáltatásoknak az összessége képezi a turisztikai kínálatot. A turisztikai kínálat 

két fontos csoportra bontható. Beszélhetünk eredeti és származtatott kínálatról. 

 
Az eredeti kínálat mindazon tényezők összessége, amelyek lényegüket tekintve nem 

vonatkoznak közvetlenül a turizmusra, de vonzerejük következtében a turizmusnak irányt 

adnak és alakítják. Az eredeti kínálathoz sorolhatók: 
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- a    természeti    adottságok    (földrajzi    fekvés,    geológiai    képződmények, 

geomorfológiai, vízrajzi formációk, klíma, topográfia, domborzat, táj, 

növényzet és állatvilág), 

- a társadalmi – kulturális viszonyok, mint kultúra, vallási és világi építmények, 

hagyományok, nyelv, mentalitás, vendégszeretet, népszokások, 

- az általános infrastruktúra, amely lehetővé teszi átfogó gazdasági és társadalmi 

tevékenységek kibontakozását (közlekedés, energia- és vízszolgáltatók, 

köztisztasági intézmények, pl. szennyvíztisztító berendezések). 

 
A származtatott kínálat ezzel szemben minden szolgáltatást tartalmaz, amelyet turisztikai 

felhasználás céljából készenlétben tartanak. Tehát a következőket foglalhatja magába: 

- a helyváltoztatást szolgáló létesítményeket, 

- a tartózkodást szolgáló létesítményeket, azaz 

•  a szálláshelyeket, az ellátást és szórakozást nyújtó, illetve a pihenés jellegű, 

rekreációs sporttevékenységeket szolgáló létesítményeket, 

•  a gazdasági tevékenységet szolgáló létesítményeket (kongresszus és 

tanfolyam lehetőségek, bevásárlási lehetőségek, stb.), 

- a közvetítő   létesítményeket,   amelyek szolgáltatásokat   és   információkat 
egyaránt  közvetíthetnek  (pl.  utazásközvetítő  irodák,  turisztikai  egyesületek, 

szövetségek, illetve a Tourinform hálózat). 

 
Az  általános  infrastruktúrával   szemben,   amely  ahogy  már   korábban  említettük   nem 

speciálisan turisztikai felhasználású és az eredeti kínálat része, a turisztikai infrastruktúra és 

szuprastruktúra a származtatott kínálathoz tartozik. A turisztikai infrastruktúra nem más, mint 

a turizmustól függő szűkebb infrastruktúra, azaz a turizmus miatt szükséges minden további, 

az ott lakók szükségleteit meghaladó ellátási és köztisztasági infrastruktúra. Ennek elemei a 

következők: 

- speciális közlekedési eszközök a turizmus céljára (pl. fogaskerekű vasút), 

- a vendégek pihenését és szabadidős tevékenységét szolgáló létesítmények (pl. 

uszoda, sípálya, kiállítóhelyek, látogatóközpontok), 

- gyógyhelyi létesítmények (pl. gyógyfürdők), 

- szórakozóhelyek (pl. olvasótermek, zenés szórakozóhelyek), 

- kongresszusi központok, 

- ellátási és információs szolgálatok. 

 
A turisztikai szuprastruktúrába tartoznak a következők: 

- szálláshelyek:   szállodák,   vendéglátók,   panziók,   apartman-szállók,   egyéb 

szállások, mint apartmanok, üdülő házak, kemping- és lakókocsi-helyek, 

tömegszállások, 

- ellátást  biztosító  helyek:  éttermek,  snack-  és  önkiszolgáló  létesítmények, 

továbbá a szabadidős vagy a hivatásturizmus, továbbá a rendezvényturizmus 

programszolgáltató létesítményeit és helyszíneit is ide sorolhatjuk ( FEKETE, 

2006). 

 
Az eredeti és a származtatott kereslet egymással szoros összefüggésben áll, mert a turista nem 

egy szolgáltatást, hanem egy komplett szolgáltatáscsomagot vásárol meg. 

 
A turisztikai kereslet sokféleségéből következik a turisztikai kínálat sokfélesége is. Az eredeti 

és a származtatott kínálat a motivációktól függően eltérő hangsúlyt kap. Példaként említjük, 
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hogy  a  fizikai  motiváció  az  eredeti  kínálatot  helyezi  előtérbe,  a  státusz-  és  presztízs 

motivációk ezzel szemben a származtatott kínálatot részesítik előnyben. 

 
A kínálatépítés egyes elemeinek magas tőkeigényéből fakadóan merev és rugalmatlan, mely 

ellentétben áll a kereslet érzékenységével és változékonyságával.  A kettő közötti ellentét 

feloldásában az árnak kitűntetett szerepe van, mint a piac szabályozására alkalmas eszköznek. 

A  turisztikai  kínálat  befolyásolásában  a  keresletnek  van  központi  szerepe,  a  turizmus 

résztvevőinek   indítékai,   a   turizmussal   szembeni   elvárásaik   meghatározzák   a   kínálat 

szerkezetét. Az állam befolyásoló szerepe is magas, esetében a hangsúly az aktív turizmus 

feltételeinek a javítására helyeződik. Eszközrendszere közül kiemelendő a turizmuspolitika 

közgazdasági eszközei, ágazatok közötti koordináció, részvétel az infrastruktúra kiépítésében, 

reklámkampányokban (TASNÁDI, 2003). 

 
A kínálat elemei közül alapvető jelentőségű a vonzerő, mely a turisztikai termék alapjául 

szolgál, illetve meghatározza a terméket alkotó többi szolgáltatást, így a turiszt ikai kínálatot 

is. A vonzerő és a motiváció szorosan összefüggő eleme a terméknek, mivel a turista a 

motivációjának megfelelő vonzerőt keresi vásárlási magatartása során. 

 
2.1.2. A turisztikai piac gazdasági szerepe 

 
A turizmus mára a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő szektorává vált. A Turizmus 

Világszervezete (World Tourism Organization) adatai szerint a turizmus szektor bruttó hazai 

termék (GDP) mutatója 2009-ben 852 milliárd USD értéket ért el. Ezzel mintegy 10%-kal 

járul hozzá a világgazdaság éves összesített teljesítményéhez. Az adat jelentőségét támasztja 

alá, hogy a teljes szolgáltatási szektor közel 40%-kal járul hozzá a világ GDP értékéhez. A 

turizmus GDP-ben kifejezett gazdasági teljesítményének regionális megoszlását a 3. táblázat 

foglalja össze. 

 
3.táblázat: A világ turizmusának gazdasági teljesítménye régiós bontásban, 2009 

M.e.: Mrd USD/év, % 
 

Turisztikai régió GDP GDP % 

Afrika 29 3 

Amerika 165 19 

Ázsia-Csendes óceáni régió 204 24 

Európa 413 49 

Közel-Kelet 41 5 

ÖSSZESEN 852 100 
Forrás: WTO, 2009 alapján saját szerkesztés 

 
Az adatokból látható, hogy Európa a világ első számú turisztikai régiója, a világ turizmus 

szektora éves gazdasági teljesítményének közel fele itt realizálódik. 

 
Európa turizmusa az utóbbi években többszörösen is nehéz gazdasági helyzetbe került: a 

2008-tól felerősödő gazdasági és pénzügyi válság, az izlandi Eyjafjöll vulkán kitörés okozta 

légi közlekedési zavarok 2010 áprilisában és májusában jelentős hatással bírtak az európai 

turisztikai szolgáltatások iránti keresletre. Végső soron a turizmus szektorában működő 

légitársaságok, utazási irodák, utazásszervezők és szálláshelyek forgalmában, árbevételében 

okozott mindez jelentős kiesést. 
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Az Európai Unióban mintegy 1,8 millió üzleti vállalkozás működik a turizmus szektorban. Az 

üzleti vállalkozások elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriájába tartoznak. A 

foglalkoztatáshoz az EU turizmus szektora 5,2%-kal járul hozzá, amely mintegy 9,7 millió 

betöltött állást jelent, ennek jelentős hányada a fiatalabb generáció számára jelent 

foglalkoztatást. Az EU szűkebb értelemben vett turizmus szektora több mint 5%-ot képvisel 

az EU teljes GDP értékéből, és ez az érték tovább növekszik. A turizmus mindezek alapján a 

harmadik legjelentősebb ágazat szociális és gazdasági súlyát tekintve, maga mögé utasítva a 

kereskedelmi és az építőipari szektorokat. Ha figyelembe vesszük, hogy a turizmushoz több 

szektor is kapcsolódik, a turizmus teljes, tág értelemben vett GDP hozzájárulása még 

jelentősebb, több mint 10%-os, foglalkoztatáshoz való hozzájárulása pedig eléri a 12%-ot. 

 
A magyar gazdaság teljesítménye – 2 évi stagnálás közeli állapot után – 2009-ben 6,3%-kal 

visszaesett,  a  lakosság  bruttó  reálkeresete  3,6%-kal  volt  alacsonyabb,  mint  egy  évvel 

korábban, a munkanélküliség meghaladta a 10,0%-ot, az infláció 4,2% volt. A változásokat 

alapvetően  befolyásolta  a  2008  őszén  kibontakozott  és  később  globálissá  vált  gazdasági 

válság és a belső keresletet szűkítő egyensúlyjavítás. Ezek a tényezők mind a hazai, mind a 

külföldi turisztikai keresletre is negatívan hatottak. 

 
A turizmus – interszektorális jellegéből adódóan – számos nemzetgazdasági ág 

teljesítményéhez járult hozzá különböző mértékben. A legjellemzőbb, legszorosabb 

kapcsolatban a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ággal van, amely 

gazdasági ág – bruttó hozzáadott értékkel mért teljesítménye – 2009-ben a 2008. évi 

kismértékű (2%-os) csökkenés után a világgazdasági válság hatására további 5,8%-kal 

csökkent. A recesszió a nemzetgazdasági átlagnál összességében mégis kisebb mértékben 

érintette ezt az ágazatot. 

 
A turizmus szatellit számlái (TSZSZ) legutóbb 2007-ről készültek el. Ezek alapján a 

turizmusra  jellemző  ágazatok  kibocsátása  2971  milliárd  forint,  nemzetgazdasági 

kibocsátáshoz  viszonyított  arányuk  5,3%  volt,  bruttó  hozzáadott  értékük  1322  milliárd 

forintot tett ki, ami 5,9%-os hozzájárulást jelentett a nemzetgazdaság összes hozzáadott 

értékéhez. Mindkét arány kismértékben magasabb, mint a TSZSZ első, 2004. évi 

összeállításánál volt. 

 
A turizmus szektor szerepe a magyar gazdaságban a következők szerint foglalható össze: 

 
 A  turisztikai  szektor  GDP-je  multiplikátor  hatásaival  együtt  1390  milliárd  Ft,  a 

nemzetgazdaság egészének 8,5%-a. 

 A foglalkoztatottak száma közvetlenül 398 ezer fő, közvetetten 490 ezer fő. 

 100 munkahelyből 12 közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban van a turizmussal. 

 A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat termelési kapcsolatokon keresztüli 

termelés-bővítő hatása átlag feletti, a 25 nemzetgazdasági ágat felsoroló rangsorban a 

nyolcadik helyen található. 

 A  turizmus  felé  irányuló  kereslet  erős  tovagyűrűző  hatásokat  generál,  vagyis  a 

különböző ágazatok felé megvalósuló költések közül a turizmus-szektor kiemelkedő e 

költések gazdaságélénkítő hatását tekintve. 

 A szűk értelemben vett turizmus területén megvalósuló minden 10 milliárd forintnyi 

többlet-beruházás a nemzetgazdasági GDP-termelést 0,2%-kal növeli, azaz 10%-os 

beruházás-növekedés ebben az ágazatban mintegy 1,5 tízezrelék nemzetgazdasági 

GDP-bővülést eredményez. Ezzel a magyar nemzetgazdaság ágazatainak rangsorában 

a  turizmus-szektor  a  negyedik  helyre  került,  viszonylag  kevéssé  lemaradva  az 



33 

építőipar, a gépipar és a pénzügyi szolgáltatások mögött. Elmondható tehát, hogy az  

 

idegenforgalmi szektor fejlesztésére fordított összegek – a tovagyűrűző hatások 

figyelembe vételével – a GDP-termelés tekintetében a nemzetgazdasági átlagnál jóval 

nagyobb hatékonysággal hasznosulnak. 

 A vállalati jövedelmezőséggel való kapcsolat tekintetében, azaz a generált bruttó profit 

esetében a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás a nemzetgazdasági átlag körüli éves 

átlagos növekedést produkál (a magyar gazdaság ágazatainak rangsorában a 8-11. 

helyet foglalja el). A munkavállalói jövedelmek generálása tekintetében a turizmus 

szektor egy kicsit jobban szerepel, mint a vállalati jövedelmek generálásában, az erre 

vonatkozó lista 7-10. helyét foglalva el. 

 A   magyar    turizmus   teljesítményére    jellemző,    hogy   a    hazánkban    eltöltött 

vendégéjszakák  száma  évente  mintegy  20  millió,  a  kereskedelmi  szálláshelyek 

belföldi vendégszáma 2008-ben meghaladta a 4,1 milliót, amely a 2007. évhez mért 

értékhez képest mintegy 2,8%-os növekedést jelent. A turizmusból származó 

devizabevétel meghaladja a 4 milliárd eurót. 

 
A turizmus gazdasági érték előállító folyamatában a turizmus piac kínálati oldalának szereplői 

végzik termelő és szolgáltató tevékenységüket. Kik a piac szereplői? Tekintsük át a következő 

fejezetben. 
 

2.2. A turisztikai piac szereplői 
 

 
 

A turisztikai piac szereplő egyrészt a keresleti oldalon megjelenő turista, aki turisztikai 

szolgáltatásokkal  igyekszik  szabadideje  eltöltését  biztosítani,  igényeinek  megfelelően,  és 

ennek érdekében fizetőképes keresletet támaszt a piac kínálati oldaláról érkező turisztikai 

termékekkel szemben. A kínálati oldalon szereplő szálláshelyek, vendéglátó- és 

szórakozóhelyek, a közlekedéshez kapcsolódó valamint a turisztikai attrakciókat üzeme ltető 

szervezetek alapvető célja ezeknek a fogyasztói igényeknek a minél magasabb szintű 

kielégítése. 

 
A turisztikai vállalkozások célja tárgyi és személyi vonatkozású szolgáltatások előkészítése, 

előállítása és értékesítése a megfelelő termelési tényezők (munka, tőke, föld) tartós 

összekapcsolásával a turizmus keretében. A turisztikai vállalkozások feladata többé -kevésbé 

kizárólag a dologi és személyi vonatkozású turisztikai szolgáltatások előállítása lehet. Ennek 

következtében jelentőségük a turizmus tárgya alrendszerében különböző. Alapvetően primer 

és szekunder turisztikai vállalkozásokat különböztethetünk meg. 

 
2.2.1. A turisztikai kisvállalatok tevékenységei és jellemző vállalati formái 

 
A turizmus a mikro-, kis- és középvállalkozások (röviden KKV szektor) egyik jellemző 

tevékenységi területe. A Központi Statisztikai Hivatal 2010-ben megjelent kiadványa jól 

összegzi a turisztikai szektorban működő profitorientált vállalkozások főbb jellemzőit, adatait. 

 
Az alapágazataiban működő vállalkozások 36%-a társas vállalkozás, ezen működő cégek 

97%-a kis létszámú (20 fő alatti), elsősorban korlátolt felelősségű társaságként vagy betéti 

társaságként regisztrált vállalkozás. A vállalkozások kétharmada többségében belföldi, nem 

közösségi tulajdonban, 5%-a pedig többségében vagy kizárólag külföldi tulajdonban van. (A 

fennmaradó 28% közösségi és egyéb vegyes tulajdonú.) A külföldi tulajdonlás elsősorban a 

szálláshely-szolgáltató vállalkozásokra jellemző (11–19%). A több mint 27 ezer vállalkozás 
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7%-a az utazásszervezés, 14%-a szálláshely-szolgáltatás, 79%-a a vendéglátási  

 

szakágazatokba tartozik. A tevékenység jellege miatt nagyobb alkalmazotti létszámú 

vállalkozások elsősorban a szállodai szolgáltatások, a rendezvényi étkeztetés, egyéb 

vendéglátás és az utazásszervezés szakágazatok területén működnek, míg a kis létszámú 

vállalkozások inkább az italszolgáltatás területét jellemezték. 

 
A turizmus alapágazataiban regisztrált 97 részvénytársaságból 54 szállodai szolgáltatásokat 

nyújt, 24 pedig az éttermi, mozgó vendéglátás szegmensben tevékenykedik. Bár a turizmus 

alapágazataiban meglehetősen nagy a megszűnő, felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló 

vállalkozások aránya (15%), a válság ellenére ugyanilyen arányban nőtt az új vállalkozások 

száma 2009-ben. 

 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a vállalkozások (kölcsönzött 

munkaerő nélkül) 2009-ben 153 ezer főt foglalkoztattak, ami a nemzetgazdaság egészében a 

foglalkoztatottak 4%-át jelentette. Az említett nemzetgazdasági ágban foglalkoztatottak száma 

2009  során  –a  nemzetgazdasági  csökkenéssel  azonos  arányban  –  3%-kal  (4000  fővel) 

csökkent, így az I. turizmus ágazat súlya 2005 óta gyakorlatilag változatlan. 

 
4. táblázat: A foglalkoztatottak számának alakulása Magyarországon, különös tekintettel 

a turisztikai szektorra 

(M.e.:ezer fő) 
 

Megnevezés 2004 2008 2009 

Nemzetgazdaság 3 900,4 3 879,4 3 781,9 

Ebből: szolgáltatási ágazatok 2 415,0 2 458,6 2 425,6 

Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

 

148,8 
 

157,2 
 

152,8 

Szálláshely-szolgáltatásban, 
vendéglátásban 

foglalkoztatottak aránya (%) 

 
3,8 

 
4,1 

 
4,0 

Forrás: KSH, 2010 alapján saját szerkesztés 

 
Mindössze 3 szállodai szolgáltató foglalkoztatott ezer főnél többet, és 29 esetben haladta csak 

meg a foglalkoztatottak száma a százat. 

 
2009-ben 1212 vállalkozás rendelkezett utazásszervezői és -közvetítői tevékenységi 

engedéllyel. Az egyes tevékenységek megoszlását ismerteti a 6. ábra. A vállalkozások 

többsége, 961 db utazásszervezői és -közvetítői engedéllyel egyaránt rendelkezett, 129 csupán 

utazásközvetítői, 122 pedig csak utazásszervezői engedélyt váltott ki. Az utazásszervezés és - 

közvetítés, valamint az egyéb foglalási tevékenység nettó árbevételeként 223 milliárd forintot 

számoltak  el  a  tevékenységgel  foglalkozó  gazdasági  szervezetek.  Ebből  az  „ágazaton 

kívüliek‖ részesedése 6%, „az ágazaton belülieké‖ 94%, ezen belül is az utazásszervezők 

képviselik a legnagyobb, 77%-os részarányt. 

 
Az utaztató szervezetek 24%-a az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet más 

főtevékenység mellett végezte. Ezek elsősorban olyan vállalkozások, amelyek főtevékenysége 

– bár utazáshoz kötődik – nem a szervezést vagy a közvetítést, hanem elsősorban csak annak 

egy-egy  elemét  érinti.  Így az  egyéb  szervezetek  között  jellemzően  kereskedelmi 

szálláshelyek,   személyszállítási   cégek,   egyéb   nagyobb   vállalkozások   találhatóak.   Az 

„ágazaton belüli‖,  tevékenységi engedéllyel rendelkezők 77%-os túlsúlya mellett a főként 
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ügynöki tevékenységet végzők aránya 20%-os, míg 4% azon cégek aránya, akik elsősorban 

egyéb utazással összefüggő tevékenységet folytatnak. 

 
6. ábra: Utazásszervezők, utazásközvetítők megoszlása az engedély típusa szerint, 

2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: KSH, 2010 

 
A korábbi évekhez hasonlóan az utaztató szervezetek 77%-a kft., 15%-a betéti társaság, 3%-a 

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás, 3% részvénytársasági, 2% pedig 

közkereseti társasági formában működött. Az utazásszervező és -közvetítő vállalkozások 

területi megoszlását tekintve a budapesti székhelyű vállalkozások aránya 2008-ban és 2009- 

ben is meghaladta az 50%-ot. Az utazásszervezés szakágazatba sorolt 718 vállalkozás 73%-a, 

az  utazásközvetítést  főtevékenységként  végző  182  vállalkozás  83%-a,  és  a  legfőképp 

utazással összefüggő egyéb foglalási tevékenységet végző 26 vállalkozás 88% -a kevesebb 

mint öt főt foglalkoztatott. 

 
A fejezetet áttekintve egyértelmű, hogy a turisztikai szektor döntő hányadát a KKV szektor 

képviseli, amelyen belül a leggyakoribb vállalkozási formák az egyéni vállalkozás, a társasági 

formák közül pedig a betéti és korlátolt felelősségű társaságok. 
 
 
 

 

Profitorientált kisvállalkozások szabályai 

 
Az  első  fejezetben  már  áttekintettük  az  egyszemélyes  és  a  társas  vállalkozási  formák 

fontosabb ismérveit, ebben a fejezetben a turisztikai szektor szempontjából legfontosabb 

vállalkozási formák alapítási, megszüntetési szabályozását tárgyaljuk. A vállalkozások 

alapításának folyamatát ismerteti a 7. ábra. 
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7. ábra: A vállalkozás-alapítás folyamatábrája 
 
 
 
 

Életképes ötlet 
 

 
 

Üzleti terv 
 
 

Feltételek megteremtése 

(engedélyek stb.) 
 
 

Vállalkozási forma kiválasztása 
 

 
 

Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás 
 

 
 

Ügyfélkapus regisztráció Ügyvéd felkeresése (társasági 

szerződés, aláírási címpéldány) 
 

 

Elektronikus ügyintézés Cégbírósági bejegyzés, közzététel 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A vállalkozás alapításának folyamata az életképes ötlet megfogalmazásával kezdődik. Ehhez 

ismerni kell az adott piaci környezetet, amelyben tevékenykedni kívánunk. A vállalkozások 

alapításakor a következő kérdések merülnek fel az alapítókban: Milyen tevékenységet fogunk 

az üzleti vállalkozásunk keretében végezni? Kiket kívánunk megcélozni ezzel a 

tevékenységgel? Milyen erőforrásaink (pénzbeli és egyéb, pl. munkaerő) állnak rendelkezésre 

az üzleti vállalkozás elindulásához, kezdeti működtetéséhez, stb.? Ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolására, részletes kifejtésére szolgálhat az üzleti terv készítése. 

 
Az üzleti terv felépítéséről ebben a fejezetben nem térünk ki részletesen, mégis fontos 

megjegyezni, hogy az üzleti terv becsléseken és részletes kalkulációkon alapuló működési 

terv. Amennyiben a kalkulációs alapadatok szakmailag igazolhatóak, pontosan kalkulálható 

az induló vállalkozás: 

 tőkeszükséglete, annak forrása (mekkora a saját tőke, és mekkora hitelre van szükség, 

stb.), 

 milyen tárgyi eszközökre van szükség, azok beszerzése mekkora beruházási költséget 

von maga után, 

 a beruházások mennyi idő alatt térülnek meg, 

 hogyan alakul majd a pénzforgalom, mekkora készpénz mennyiségre van szükség a 

vállalkozás indítási időszakában, 

 milyen értékesítési és marketingeszközöket vethetünk majd be piaci 

megjelenésünkkor, 

 kiket célzunk termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, 

 illetve kik a versenytársaink, stb. 
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Az üzleti terv készítése nem jogszabályi előírás, de fontos lépés, különösen abban az esetben, 

ha  vállalkozásunk  indításához külső  befektetőkre,  banki  hitelre  van  szükség.  Banki  hitel 

esetén a  bank elő is írja,  hogy milyen  információkra van  részletesen  szüksége  az üzleti 

tervben, mert a hitel bírálata döntő mértékben ezen múlik. Éppen ezért kiemelten fontos, 

üzleti tervünk megalapozott piaci információkon és reális kalkulációk alapján készüljön. 

 
Az  üzleti  terv  elkészítését  követően  döntünk  a  vállalkozás  formájának  megválasztásáról. 

Ekkor döntjük el, hogy egyéni vagy társas vállalkozásba kezdünk-e. Az egyéni vállalkozás 

elindítása elektronikus úton történik Ügyfélkapu regisztrációt követően. Társas vállalkozás 

esetében ügyvédet kell felkeresnünk, aki elkészíti a vállalkozás alapító okiratát, a társasági 

szerződést, és bejegyezteti a vállalkozást a cégbíróságon. A következőkben az egyéni 

vállalkozás és a társas vállalkozások alapítási kérdéseit külön-külön tárgyaljuk. 

 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, Ügyfélkapu 

rendszeren keresztül, vagy az illetékes okmányirodában (továbbiakban Hatóság) személyesen 

kezdeményezhető. Személyes kezdeményezés esetén a Hatóság hoz létre Ügyfélkapu 

regisztrációt a leendő egyéni vállalkozó számára. Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot 

megfelelően töltötte ki, a Hatóság haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített 

elektronikus rendszeren keresztül - a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes 

hatósághoz történő továbbítását követően - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az 

egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozó adatait 

haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. 

 
A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a 

nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, és 

egyidejűleg megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére. 2010. január 1-jétől egyéni 

vállalkozói igazolványt már csak az egyéni vállalkozó kérésére a Közigazgatási és 

Elektronikus  Közszolgáltatások  Központi  Hivatal  Okmányfelügyeleti  és  Ellenőrzési 

Főosztálya állítja ki, elektronikus kérelem benyújtása mellett, minimális illeték megfizetését 

követően. 

 
Az egyéni vállalkozónak legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell rendelkeznie. 

Az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15 napon bel ül kell 

megnyitni. 

 
Az egyéni vállalkozás nyilvántartása az alábbi fontosabb adatokat tartalmazza a hatályos 

jogszabály értelmében: 

 az     egyéni     vállalkozó     természetes     személyazonosító     adatait,     lakcímét, 

állampolgárságát, értesítési címét, szükség szerint a kézbesítési megbízott 

személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus levélcímét, 

 az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját, 

 az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit, 

 a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, 

 az egyéni vállalkozó adószámát, 

 az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát, 

 ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának 
helyét  és  keltét,  a  kiállító  hatóság  megnevezését,  az  igazolvány  cseréje,  pótlása 

megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét, 

valamint a törlés időpontját és okát. 
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Az adatok érvényességét a nyilvántartó szerv az egyéni vállalkozás működése során bármikor 

ellenőrizheti. 

 
Az egyéni vállalkozás árbevételének nyilvántartása céljából számla vagy nyugta kiállítására 

kötelezett, árbevételével szemben költségek elszámolására jogosult. A vállalkozás 

működéséből származó nyereség a személyi jövedelemadó (SZJA) hatályos jogszabálya 

alapján adózik. 

 
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység 

folytatásában. Az egyéni vállalkozás mellékállásban is végezhető, illetve az egyéni vállalkozó 

további személyeket megbízhat – szerződést kötve – feladatokkal vagy akár alkalmazhat is, 

amennyiben ezt tevékenysége megkívánja. 

 
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, 

valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, 

Ügyfélkapun  keresztül  kezdeményezhetők.  Az  egyéni  vállalkozói  tevékenység 

megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység 

szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Az egyéni vállalkozó 

egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti, 

ezt azonban elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes szerv felé. 

 
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik: 

 ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre 

rendszeresített elektronikus űrlapon - a nyilvántartó hatóságnak bejelenti, a bejelentés 

napján, 

 ha  az  egyéni  vállalkozó  egyéni  céget  alapított,  a  cégbejegyző  határozat  jogerőre 

emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással 

megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, 

 az egyéni vállalkozó halála napján, 

 az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét 

kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, 

 ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat 

jogerőre emelkedésének napján. 

 
A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: 

 az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

 a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett 
az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, 

 az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

 
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akár egyéni céget is 

alapíthat. Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a 

cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és 

kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat 

és perelhető. 

 
Az egyéni cégnek - az törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) 

lehet.  Egy  természetes  személy  kizárólag  egy  egyéni  cég  tagja  (alapítója)  lehet.  Az 

alapításhoz   közjegyző   által   készített   közokiratba   vagy   ügyvéd   által   ellenjegyzett 
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magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell 

írnia. Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, 

tartalmát a tag - jogszabályok keretei között - szabadon állapíthatja meg. 

 
Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül 

- bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég 

alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek 

és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 

bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni. Az egyéni 

cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre, a bejegyzés napját 

megelőzően nem kezdheti meg működését. Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a 

cégbíróság látja el. 

 
Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. A tag az egyéni cég 

tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt 

mögöttes felelősséget vállalhat. Erről, valamint korlátolt felelősség választása ese tén annak 

mértékéről az egyéni cég alapító okiratában köteles nyilatkozni. 

 
Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég 

vagyona  a  követelést  nem  fedezi,  a  tag  saját  vagyonával  korlátlanul  felel,  amennyiben 

korlátlan mögöttes felelősséget vállal alapító okiratában. A korlátlan mögöttes felelősséggel 

működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag. Korlátolt 

mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, 

amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni 

cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget 

köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. 

 
Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az egyéni cég megszűnik, ha: 

 az  alapító  okiratban  meghatározott  időtartam  eltelt  vagy  más  megszűnési  feltétel 

megvalósult, 

 elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 

 elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), 

 a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 

 a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, 

 a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályai. 

 
Az egyszemélyes vállalkozások alapítási, megszüntetési eljárását követően térjünk át a társas 

vállalkozási formákra, azon belül is először a betéti társaságokra. 

 
A betéti társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes együttműködését 

alapozza meg a társasági szerződés. Az ilyen társaságok általában alacsony tőkével és kisebb 

taglétszámmal működő, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a 

tagok  között  az  egyetértés,  a  kölcsönös  bizalom.  A  betéti  társaság  létesítésére  irányuló 

társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására 

vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a t ársasági 

vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg 

legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje 

szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott 
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kivétellel - nem felel. A betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - a társaság 

cégnevében fel kell tüntetni. A betéti társaság nem rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, de 

saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, így tulajdonszerzési, 

szerződéskötési és perképességgel, azaz jogalanyisággal rendelkezik. 

 
Gazdasági  társaságot  általában  bármely külföldi  és belföldi  természetes és jogi  személy, 

illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. A betéti társaság esetében 

azonban - éppen a korlátlan tagi felelősség miatt - vannak bizonyos korlátozások, illetve 

kizáró rendelkezések. Ezek a következők: 

 Természetes személy egyidejűleg csak egy betéti társaságnak lehet korlátlanul fel elős 

beltagja. 

 Betéti társaság nem lehet másik közkereseti társaságban tag, illetve betéti társaságban 
korlátlanul felelős beltag. 

 Kiskorú nem lehet beltagja, illetve korlátlanul felelős kültagja betéti társaságnak. 

 
A betéti társaság alapítása a gazdasági társaságok alapításának általános szabályai szerint 

történik: az alapítási folyamat első mozzanata a társasági szerződés megkötése. A betéti 

társaság esetén a társasági szerződés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) mellékletét képező 

szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés 

tartalmát  kizárólag  a  kitöltött  szerződésmintában  foglalt  rendelkezések  alkothatják.  A 

társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéd, illetve az 

alapító jogtanácsosa ellenjegyzésével. 

 
A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a létesítő 

okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. Ha a cég alapításához hatósági 

engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély 

kézhezvételétől számított 15 nap. A cégbíróság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújthatja azt, aki a bejegyzési kérelem előterjesztésének kötelezettségét 

késedelmesen teljesíti. A sikeres alapítási folyamat a cégbírósági bejegyzéssel és ennek 

közzétételével zárul. A cégeljárásban kötelező a jogi képviselet. 

 
A  betéti  társaságnak  fogalmi  eleme  a  társasági  vagyon,  amelynek  tulajdonosa  maga  a 

társaság. Ez a társasági vagyon az alapításkor, a valamennyi tag által kötelezően teljesítendő 

vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze. A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli 

hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli 

hozzájárulásból  áll.  A nem  pénzbeli  hozzájárulás bármilyen  vagyoni  értékkel  rendelkező 

dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által 

elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre 

vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló 

kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet. Nincs 

törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a 

tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről mindenképpen 

rendelkezni kell, mert a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a 

meghatározása kötelező minimális szerződési tartalom. 

 
Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a 

vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely 

tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. 
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A betéti társaságokra jellemző, hogy a tagok személyes közreműködéssel is részt vesznek a 

társaság   tevékenységében,   ez   az   úgynevezett   személyes   közreműködés   törvény   által 

biztosított lehetősége. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a 

képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban illetve polgári jogi szerződés alapján történő 

munkavégzés. Annak nincs akadálya, hogy a Bt. tagja bizonyos tevékenységeket személyes 

közreműködésként végezzen, míg - ezzel egyidejűleg - más tevékenységek ellátására 

megbízási szerződést kössön, vagy munkaviszonyt létesítsen a társasággal. A tagot személyes 

közreműködéséért - a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön 

megállapodás alapján - díjazás illetheti meg. 

 
A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel 

lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell. A tagok gyűlése határoz a társaság 

mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a 

hatáskörébe utal. A tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely 

kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó 

kérdésekben  a  tagok  ülés  tartása  nélkül  írásbeli  vagy  más  bizonyítható  módon  történő 

szavazás  útján  is  határozhatnak,  kivéve,  ha  bármely  tag  az  ülés  megtartását  igényli.  A 

társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét kizárhatja. A 

határozathozatal  során  valamennyi  tagnak  azonos  mértékű  szavazata  van.  A  társasági 

szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. 

Főszabályként a tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel 

hozza meg határozatát. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. A 

határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve az üzletvezetési és képviseleti jog 

megvonása esetében, mert ott háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges. 

 
Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell: 

 a   társasági   szerződés   módosításához   (kivéve,   ha   a   cégnévben,   székhelyben, 

telephelyben, fióktelepben történik változás, mert ahhoz elegendő egyszerű 

szótöbbség), valamint 

 a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához. 

 
A betéti társaság ügyvezetésére, a társasági ügyek vitelére az "üzletvezetés" kifejezést 

használjuk. Az üzletvezetés kizárólag a tagok egymás közötti belső viszonyában értelmezhető 

fogalom, ami lényegében nem jelent mást, mint jogkört a társaság operatív vezetésére, a 

társaság belső ügyeiben való döntéshozatalra. Az üzletvezetés körébe tartozik minden, a 

társaság szokásos üzleti tevékenységébe tartozó kérdés eldöntése, ha csak azt a törvény, vagy 

társasági szerződés nem utalja a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe. A társasági 

döntéseknek tehát két csoportja van: vannak olyan kérdések, amelyekről csak a tagok 

összessége dönthet, míg minden más kérdésről az üzletvezetés körében lehet határozni. Ha a 

társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag időbeli 

korlátozás nélkül jogosult. A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több 

tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult. 

 
A társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja 

el. Ilyen esetben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó személyi előírásokat a jogi személy tag 

képviselőjére kell alkalmazni. Az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, 

amelyekről nem a tagok gyűlése jogosult határozni. Az üzletvezetésre jogosult tagok 

mindegyike önállóan járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett vagy 

már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tagok gyűlése jogosult az 

intézkedés felül bírálatára. A még meg nem tett intézkedés - a halaszthatatlan intézkedés 
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kivételével - mindaddig nem tehető meg, amíg arról a tagok gyűlése nem határoz. A társasági 

szerződés úgy is rendelkezhet, hogy több üzletvezetésre jogosult tag csak együttesen járhat el. 

Egyetértés hiányában bármelyikük jogosult az adott kérdésben a tagok gyűlésének a döntését 

kérni. A halaszthatatlan intézkedéseket azonban az üzletvezetésre jogosult tagok önállóan is 

megtehetik. Az ilyen intézkedésről a többi üzletvezetésre jogosult tagot haladéktalanul 

tájékoztatni kell. 

 
A   társaság   törvényes   képviselői   az   üzletvezetésre   jogosult   tagok,   akik   a   társasági 

szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési jogukat. 

Betéti társaság esetén üzletvezetésre főszabályként a beltag jogosult. A kültag a társaság 

üzletvezetésére kizárólag akkor jogosult, ha: 

 a társasági szerződés ezt tartalmazza, illetve 

 a  társaságnak  nem  maradt  üzletvezetésre  és  képviseletre  jogosult  tagja,  és  annak 

bejelentéséig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén (ami 6 hónap) a 

végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére 

jogosultnak kell tekinteni. 

A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz. 

 
Ha a betéti társaságnak csak egyetlen olyan tagja van, aki elláthatja az üzletvezetést és a 

képviseletet, akkor ő erre - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - időbeli 

korlátozás nélkül jogosult. 

 
Bt. esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Főszabályként a kültag nem csak a 

betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult. A kültag a társaság 

képviseletére kizárólag akkor jogosult, ha: 

 a társasági szerződés ezt tartalmazza, illetve 

 a   szervezeti   képviselő,   illetve   a  tagok   gyűlése   a   kültag  részére   képviseletre 

(cégjegyzésre) meghatalmazást ad, 

 a  társaságnak  nem  maradt  üzletvezetésre  és  képviseletre  jogosult  tagja,  és  annak 

bejelentéséig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén (ami 6 hónap) a 

végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére 

jogosultnak kell tekinteni. 

 
A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. A társasági  vagyont 

éppen azért kötelező létrehozni, hogy megfelelő alapot teremtsen a társaság működéséhez, 

hogy a társaság kötelezettségeinek fedezetéül szolgáljon. Amennyiben a társasági vagyon a 

követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a Bt. beltagjai saját vagyonukkal 

korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A Bt. beltagjainak felelőssége tehát csak mögöttes, 

vagyis csak akkor áll be, ha a társasági vagyon nem volt elegendő a követelés kielégítésére. 

Ha viszont sor kerül a Bt. beltagok helytállására is, akkor felelősségük korlátlan, vagyis a 

teljes magánvagyonukra is kiterjedő és egyetemleges (ha több beltag van), vagyis 

bármelyikükkel szemben az egész követelés érvényesíthető. 

 
A betéti társaság kültagja csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására 

köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a Gazdasági Tv.-ben (GT) meghatározott 

kivétellel - nem felel. Ha tehát a kültag betétjét a társasági tartozások felemésztik, őt sem 

újabb befizetésre, sem a társasági tartozások kiegyenlítésére nem lehet kötelezni. A kültag 

felelőssége is korlátlan, ha a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviselet re jogosult 

tagja, a bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a 
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végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak 

kell tekinteni. 

 
A társaságtól megváló tag a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig ugyanúgy 

felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése 

előtt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Az a 

kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított 

ötéves jogvesztő határidőn belül felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan 

tartozásáért, amely e változás előtt keletkezett. 

 
A betéti  társaság  jogutódlással  (átalakulás)  vagy  jogutód  nélkül  szűnik  meg.  A  társaság 

jogutód nélküli, valamint jogutódlással (átalakulással) történő megszűnésének az 

elhatározásához a tagok gyűlésének, tehát a társaság valamennyi tagjának az egyhangú 

határozata szükséges. Mivel a társaság valamennyi tag konszenzusával jött létre, nyilvánvaló, 

hogy nemcsak az így megkötött társasági szerződés módosítása, hanem a társaság 

megszűntetésének az elhatározása is csak a tagok egyhangú döntésén alapulhat. 

 
A betéti társaság is a GT-ben taxatíve felsorolt esetekben szűnik meg, de ennél a társaságnál a 

jogalkotó  további  két  speciális  esetet  is  szabályozott.  Mindkettő  a  betéti  társaságnak  a 

beltagok és kültagok megkülönböztetésében rejlő jellegzetességével függ össze. Ezért abban a 

két speciális esetben, amikor a társaságból valamennyi beltag, illetve valamennyi kültag 

kiválik, a betéti társaság megszűnik. Azonban mindkét esetben van lehetőséget arra, hogy a 

beltag(ok) nélkül maradt kültag(ok), illetve a kültag(ok) nélkül a beltag(ok) 6 hónapos 

határidővel elhatározhassák a társaság továbbvitelét új bel-, illetve kültag beléptetésével. A 

beltag nélkül maradt kültagok vagy a kültag nélkül maradt beltagok a cég közkereseti 

társaságként való továbbvitelét is elhatározhatják, amely a tagok gyűlésének egyhangú 

határozatával lehetséges, mivel szerződésmódosításnak minősül. 

 
A korlátolt felelősségű társaság olyan társaság, amely előre meghatározott összegű 

törzsbetétekből  álló  törzstőkével  alakul,  és  amelynél  a  tag  kötelezettsége  a  társasággal 

szemben törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben meghatározott egyéb 

vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A korlátolt felelősségű társaságnak két 

általánosan kötelező szervezeti egysége van. Az egyik a taggyűlés, vagyis a tagok 

összességének ügydöntő testülete, amely a társaság legfőbb döntéshozó szerve, a másik pedig 

az ügyvezető (vagy több személy megválasztása esetén: ügyvezetők), aki(k) a társaság 

képviseletét látja (látják) el, valamint intézi(k) a társaság ügyeit. Ezen kívül az esetek 

többségében felügyelő bizottságot és könyvvizsgálót is választanak, bár ez nem minden 

esetben szükséges. 

 
A taggyűlés - mint a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve - dönthet mindazokban a 

kérdésekben, amelyeket a törvény kifejezetten a taggyűlés hatáskörébe utal: 

 a  számviteli törvény szerinti  beszámoló elfogadása, ideértve  az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést, 

 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 

 osztalékelőleg fizetésének elhatározása, 

 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, 

 az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, 

 üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása, 

 eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, 

 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
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 a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, 

 az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása, 

 a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

 olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  társaság  saját  tagjával, 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt, 

 a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizs gáló elleni 
követelések érvényesítése, 

 a  társaság  beszámolójának,  ügyvezetésének,  gazdálkodásának  könyvvizsgáló  által 

történő megvizsgálásának elrendelése, 

 az  elismert  vállalatcsoport  létrehozásának  előkészítéséről  és  az  uralmi  szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, 

 a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 

 a társasági szerződés módosítása, 

 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 

 törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, 

 törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, 

 törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása, 

 törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, 

 mindazon   ügyek,   amelyeket   törvény   vagy   a   társasági   szerződés   a   taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
A taggyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlésen a korlátolt 

felelősségű társaság tagjai személyesen, illetőleg - közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazással - meghatalmazott képviselőjük útján vehetnek részt. 

Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a 

könyvvizsgáló. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a 

leadható szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi 

arányt is előírhat. A társasági szerződés rendelkezhet a taggyűlés olyan módon történő 

megtartásáról is, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a 

társasági szerződésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve 

vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek 

részt. A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan 

elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők 

személyének  megállapítását.  A  társasági  szerződés  kizárhatja  a  taggyűlés  elektronikus 

hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásának lehetőségét, illetve meghatározhatja 

azokat a kérdéseket, amelyek ilyen módon nem tárgyalhatók. Az elektronikus hírközlő eszköz 

közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy 

kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be 

kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 

ügyvezető hitelesít. 

 
Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a 

taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A társasági szerződés előírhatja, hogy a tagok 

meghatározott hányadának vagy bármely tagnak a kérésére össze kell hívni a taggyűlést a 

határozattervezet megtárgyalására. A taggyűlést főszabály szerint az ügyvezető (ügyvezetők) 

hívhatja  össze.  Ha  a  társaságnak  nem  maradt  ügyvezetője,  a  taggyűlést  bármelyik  tag 
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összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül nem került sor, 

vagy  az  nem  lehetséges,  akkor  a  taggyűlést  bármelyik  tag  vagy  hitelező  kérelmére  a 

cégbíróság hívja össze. 

 
A  társaság  ügyeinek  intézését  és  a  társaság  törvényes  képviseletét  a  tagok  közül  vagy 

harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. A 

társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és 

képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői 

tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek. Az üzletvezető feladata a 

tagnyilvántartás  (tagjegyzék)  vezetése.  Az  ügyvezető  köteles  a  tagjegyzéket,  illetve  -  az 

adatok változása esetén - a módosított tagjegyzéket a cégbíróságnak elektronikus úton 

benyújtani. Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket 

határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben 

kijelölni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok 

(részvényesek) nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell 

tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre. 

 
A korlátolt felelősségű társaság akkor köteles felügyelő bizottságot létrehozni, ha azt törvény 

a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel 

előírja; vagy a GT. a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így 

rendelkezik. A GT. szerint, ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi 

tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt 

venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a 

felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok 

számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a 

munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani. 

 
A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy 

gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek 

során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény 

szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a 

társaság  vagyoni  és  pénzügyi  helyzetéről,  működésének  eredményéről.  Ha  a  számviteli 

törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé 

teszi,  vagy  azt  a  gazdasági  társaság  társasági  szerződése  egyébként  előírja,  a  gazdasági 

társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a 

könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A felsoroltakon kívül is 

kötelező a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében előírja. 

 
Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan 

esetben, amikor a könyvvizsgálat a Számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint 

nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót 

bíz meg. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a 

vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió 

forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan 

foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 

 
A társaság teljes felelősséggel - egész vagyonával - tartozik tartozásaiért a hitelezők felé. A 

tagok felelőssége ezzel szemben korlátozott, mert - bizonyos törvényi kivételektől eltekintve - 

csak törzsbetétjük összegéig tartoznak helyt állni a társasággal szembeni követelésekért. A tag 
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a társasággal szemben felel a törzsbetét szolgáltatásáért, valamint az esetlegesen a társasági 

szerződésben előirt pótbefizetések és vállalt mellékszolgáltatások teljesítéséért. 

 
A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatatás 

(mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által - nem választott 

tisztségviselőként - végzett személyes közreműködés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha 

nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatásért a tagot 

külön díjazás illetheti meg. Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget 

megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja. A 

társaság tagjainak a társaság közös vagyonából őket megillető hányadot, illetve a tagokat a 

társasággal szemben megillető jogokat az üzletrész testesíti meg. A társasági szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Az azonos 

mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, azonban a társasági szerződés egyes 

üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel. Minden tagnak csak egy 

üzletrésze van, így ha egy tag egy másik üzletrészt is megszerez, akkor eredeti üzletrésze a 

másik üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, akik a 

társasággal  szemben  egy  tagnak  számítanak,  jogaikat  közös  képviselőjük  útján 

gyakorolhatják, a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. Üzletrész 

átruházása esetén vevőként szerepelhet a társaság másik tagja, maga a társaság vagy kívülálló 

személy. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon 

átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, 

illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy 

feltételhez köthetik. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a 

sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - ha azt a társasági 

szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag a vele 

közölt  vételi  ajánlat  bejelentésétől  számított  15  napon  belül  nem  nyilatkozik,  úgy  kell 

tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt 

személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. 

 
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az 

üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg 

teljesítették.   Elviekben   nem   kizárt,   hogy   a   kft.   saját   üzletrészeit   teljes   egészében 

megvásárolja. 

 
A törzstőke felemelésének két formája van. Az első esetben a törzstőke felemelése új 

törzsbetétek szolgáltatásával történik (vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával). Erre csak abban 

az esetben kerülhet sor, ha a tagok valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében 

szolgáltattak. A másik lehetőség a törzstőkén felüli vagyonból történő törzstőke felemelés. A 

törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására 

vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés 

szigorúbb   rendelkezést   nem   tartalmaz   -  egyszerű   szótöbbséggel   meghozott   határozat 

elégséges. 

 
A törzstőke leszállításának előfeltétele, hogy a leszállítás ellenére sem lehet a törzstőke 

kevesebb 500.000 forintnál. Lehetőség van a veszteség értékével csökkenteni a törzstőkét, 

vagy a törzsbetét meghatározott hányadának visszafizetésével is sor kerülhet a törzstőke 

leszállítására.   Bizonyos   esetekben   a   társasági   törvény   teszi   kötelezővé   a   törzstőke 

leszállítását. Ilyen eset például az üzletrész bevonása. 
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Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő 30 

napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak megküldeni, 

egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer 

egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak kell 

eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság 

hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és 

ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után - a törvényben meghatározott 

kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is 

köteles értesíteni. A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő 

határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával 

összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha a 

törzstőke-leszállításhoz  kapcsolódó  kockázattal  arányos  biztosítékkal  -  jogszabály 

rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni 

helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan. 

 
Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken, akkor a társaság nem szűnik meg, hanem 

egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül 

nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződést alapító okirattá kell módosítani, 

tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság létesítése alapító okiratban történik. A Kft. 

megszűnéséhez egyébiránt a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van 

szükség. A kft. jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnhet meg. 

 
Jogutóddal   szűnik   meg   a   társaság   társasági   formaváltás,   egyesülés   és   szétválás   (a 

továbbiakban együtt: átalakulás) esetén. Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági 

társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ (például átalakul 

részvénytársasággá). 

 
A korlátolt felelősségű társaság jogutód nélküli megszűnésének esetei: 

 a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 

megvalósult, 

 a  taggyűlés  elhatározza  jogutód  nélküli,  avagy  jogutódlással  történő  megszűnését 

(átalakulását), 

 a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti a társaságot; 

 a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

A korlátolt felelősségű társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, és ezt követően 

lehet a társaság vagyonát felosztani. 

 
A vállalkozások működése során felmerülő kötelezettségek 

 
A vállalkozói tevékenység számos kötelezettséggel jár együtt. Ezeket az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: 

 
- Bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettség 

 
A gazdálkodó szervezeteknek a vagyoni, pénzügyi vagy jövedelmi helyzetükre ható minden 

gazdasági eseményről nyilvántartást kell vezetni, azt az üzleti év végén le kell zárni és magyar 

nyelven beszámolót kell készíteniük. Ehhez a vállalkozásnál előforduló minden gazdasági 

műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy 

összetételét  megváltoztatja,  bizonylatot  kell   kiállítani  és  annak  adatait  a  könyvviteli 
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nyilvántartásokban rögzíteni kell. Nyilvántartásokba rögzíteni csak szabályszerűen kiállított 

bizonylatok alapján szabad. 

 
Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a 

gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó 

által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti 

bizonylat,   bankkivonat,   jogszabályi   rendelkezés,   egyéb   ilyennek   minősíthető   irat)   - 

függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény 

számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A gazdálkodó minden bizonylatot a 

törvényben szabályozott időtartamig köteles megőrizni. 

 
- Könyvvezetési és könyvvizsgálati kötelezettség 

 
A  könyvvezetés  keretében  a  gazdálkodó  a  tevékenysége  során  előforduló,  a  vagyoni, 

pénzügyi,  jövedelmi  helyzetét  befolyásoló  gazdasági  eseményekről  folyamatosan 

nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja. A lezárt üzleti évről készült beszámolót 

a könyvvizsgálat során elemzik annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a beszámoló a 

számviteli törvénynek megfelelően készült-e, illetve megbízható és valós képet mutat-e a 

vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, ill. jövedelmi helyzetéről. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói 

tevékenység során jelentéseinek készítésekor független szakértőként köteles eljárni. 

 
Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az 

üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó 

árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év 

átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. Ha 

a számviteli törvény nem írja elő könyvvizsgáló alkalmazását, a gazdálkodó dönthet arról, 

hogy igénybe kíván-e venni könyvvizsgálatot. 

 
- Beszámoló készítési kötelezettségei 

 
A lezárt üzleti év adataiból készült beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától , a 

mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ, amit a 

számviteli törvény határoz meg, a számviteli törvény csak a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozásokra vonatkozik, tehát például az egyéni  vállalkozásokra nem vonatkozik, így 

ilyen formájú beszámoló készítésére sem kötelezett. 

 
A beszámoló lehet: 

- éves beszámoló, 

- egyszerűsített éves beszámoló, 

- összevont (konszolidált) éves beszámoló. 

 
- Biztosítási kötelezettség 

 
A társadalombiztosítás teljes körű szolgáltatásainak igénybevételéhez alapvető feltétel, hogy 

az igénylő biztosított legyen. A biztosítást keletkeztető jogviszonyban álló személyekre a 

társadalombiztosítás kötelező jelleggel, a személyek akaratától függetlenül kiterjed és az 

ellátások részbeni fedezetére kötelező járulékfizetéssel is párosul. Amennyiben jogszabály 

másként   nem   rendelkezik,   a   biztosítás   az   alapul   szolgáló   jogviszony   kezdetétől   a 

megszűnéséig áll fenn. 
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Biztosítottnak kell tekinteni: 

- az alkalmazottként dolgozókat, 

- a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tagot, 

- a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót, 

- a keresetpótló jellegű juttatásban részesülőket, 

- az egyéni és társas vállalkozókat (ha tb szempontból nem kiegészítő tevékenységet 

folytatók), 

- az egyházi személyeket, 

- a mezőgazdasági őstermelőket, 

- az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, 

- a választott tisztségviselőket, 

- a szövetkezetek társaságok vezető tisztségviselőit. 

 
- Járulékok bevallása és megfizetése 

 
A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező 

jövedelem alapján köteles a társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási és munkaerő - 

piaci járulékot és a nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár-tag esetében a tagdíj) összegét 

megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot 

(tagdíjat) kell havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig az APEH-nak bevallani és 

megfizetni. 

A bevallás módjára vonatkozó szabályok jelentős módosuláson mentek át, aminek 

eredményeként a papíralapú bevallási mód fokozatosan megszűnt. Az elektronikus 

adóbevalláshoz okmányirodai  vagy a  Kormányzati  Portálon  keresztül  történő  regisztráció 

szükséges. 

 
- Adófizetési kötelezettség 

 
A vállalkozások kötelesek a jogszabályban rögzített adónemeket bevallani illetve befizetni. 

A vállalkozások által fizetett adót az alábbi csoportokba sorolhatjuk, illetve ide tartoznak a 

járulékok is: 

 
 Forgalomhoz kapcsolódó adók 

- Általános forgalmi adó (ÁFA) 

- Jövedéki adó 

 Jövedelem típusú adók 

- Személyi jövedelemadó (SZJA) 

- Társasági és osztalékadó (TAO) 

- Vállalkozói személyi jövedelemadó és osztalékadó (VSZJA) 

- Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 

- Egyéni vállalkozó átalányadózása 

 Önkormányzati adók 

- Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó) 

- Helyi iparűzési adó 

- Kommunális adó (a foglalkoztatottak átlaglétszáma alapján fizetik a 

vállalkozások) 
- Idegenforgalmi adó 

 Egyéb (cél-) adók 

- Szakképzési hozzájárulás 

- Munkaadói járulék 
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- Munkavállalói járulék 

- Rehabilitációs hozzájárulás 

- Egyéb adók: pl. játékadó 

 
2.2.2. A nonprofit szervezetek formái és szerepük a turizmusban 

 
A szervezeti megközelítés szerint a ―nonprofit  szektort  az alapítványok és egyesületek  – 

illetve a közhasznú szervezetek, köztestületek és közalapítványok összessége alkotja‖ 

(GYŐRFFY, 1995), amely felsorolás azonban még kiegészíthető a manapság oly gyakori 

nonprofit gazdasági társaságokkal. A nonprofit szektor fogalmát más-más módon használják, 

nagyon sokszor teljesen eltérő tartalmat sejtve a kifejezés mögött, Ezért nagyon fon tos, hogy 

a közös nevezőt megkeresve megadjuk, hogy a turizmus szektor keretein belül hogyan 

értelmezzük. 

 
A nonprofit szervezetek kifejezés a mi értelmezésünkben nem csupán annyit jelent, hogy azok 

a szervezetek, amelyek nem profitorientált tevékenységet végeznek; a fogalom jelentése a mai 

használatban sokkal többet takar. Olyan turisztikai szervezeteket értünk alatta, amelyek mind 

a piaci, mind az állami és az informális szektorok intézményeitől megkülönböztetik magukat, 

mégpedig három alapvető kritérium segítségével: 

 
- Profitszétosztás tilalma. 

- Működési autonómia és szervezeti elkülönülés a kormányzati szektortól. 

- Intézményesültség, önálló jogi személyiség 

 
Ennek  a  helyzetnek  az  oka  és  következménye  is  egyben,  hogy  a  nonprofit  szervezetek 

fogalma jogilag nem definiált. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény az 

úgynevezett  "nonprofit  törvény"  sem  tartalmaz  ilyen  meghatározást.  A  joggyakorlat  a 

nonprofit szervezet kifejezést gyűjtőfogalomként kezeli, és számos szervezeti formát rendel 

alá. Ezek közül a társadalmi szervezet, a köztestület, az alapítvány, a közalapítvány tartozik a 

nonprofit törvény hatása alá, és a nonprofit szervezetekről szóló statisztikák is ezekre a 

szervezeti formákra vonatkoznak. 

 
A  turizmus  szektor  nonprofit  szervezeteinek  jelentős  része  információs  és 

marketingszolgáltató céllal jön létre annak érdekében, hogy tagjait bizonyos piaci előnyökhöz 

juttassa. A nonprofit szervezetek másik csoportja ugyanakkor főleg érdekképviseleti funkciót 

lát el, a tagok lobbi erejét tömöríti. Az egyes funkciók sok esetben nem különülnek el 

egymástól élesen, egy-egy szervezet akár mind a három funkciót ellátja egy személyben. 

 
Nonprofit szervezeti formák 

 
A nonprofit szervezetek közül először a gazdasági társaságokról szólunk. 2007. július 1-től 

nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására nonprofit 

gazdasági társaság alapítható. Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában 

alapítható és működtethető. A társaság alapítására, működésére a 2006. évi IV. törvény a 

gazdasági társaságokról szabályait kell alkalmazni. Így például, ha nonprofit korlátolt 

felelősségű társaságot kívánunk alapítani, akkor a Kft-re irányadó előírásoknak megfelelően 

kell eljárni. Vagyis az ilyen társasági forma alapításához minimum 500.000 Ft törzstőkére van 

szükség,  amely  állhat  pénzbeli  és  nem  pénzbeli  hozzájárulásból  (apport)  is.  Nonprofit 

korlátolt felelősségű társaság kizárólag apporttal is alapítható. 



51 

 

 

A nonprofit gazdasági társaságok nem nyereségorientáltak, de másodlagos tevékenységként 

folytathatnak profitorientált tevékenységet. Miután ennek a vállalkozási formának nem a 

profitszerzés a célja, hanem leginkább valamely közösség közös szükségleteinek kielégítése 

(pl. turisztikai desztináció menedzsment szervezetek esetében az adott kistérség 

önkormányzatai, turisztikai szolgáltatói a résztvevők). A nonprofit társaságnál képződő 

nyereség nem osztható fel a tagok között osztalékként, a képződő nyereséget a nonprofit 

tevékenységbe vissza kell forgatni. 

 
A köznyelvből ismert közhasznú társaság – az elnevezése is nonprofit jellegre utal - 2007. 

július 1-jétől nem hozható létre. Ettől az időponttól kezdve működhetnek viszont nonprofit 

gazdasági társaságok, mégpedig a társasági formák bármelyikében. A közhasznú társaságok 

megszűntek vagy legkésőbb 2009. június 30-ig nonprofit társasággá alakultak át. 

 
A nonprofit gazdasági társaság nem önálló társaság, nem önálló cégforma, a gazdasági 

társaságoknak tehát mind a négy formája (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt 

felelősségű  társaság  és  részvénytársaság)  működhet  nonprofit  társaságként,  azonban  a 

társaság elnevezésben a nonprofit jelleget fel kell tüntetni (pl. nonprofit Kft.). 

 
A  nonprofit  vállalkozási  formák  alapítása  megegyezik  a  profitorientált  gazdasági 

társaságoknál leírtakkal, az alapító okiratának azonban néhány speciális információt és 

rendelkezést  is  tartalmaznia   is  kell,  mint   például  a   közhasznú   tevékenységek   és  a 

profitorientált tevékenységek elkülönült felsorolása, a társaság közhasznú jogállása 

megszerzéséhez szükséges működési feltételek tételes felsorolása vagy a nonprofit gazdasági 

társaság vagyona felett ellenőrzést ellátó felügyelő bizottságra vonatkozó szabályozások. 

 
Nonprofit gazdasági társaság tehát legegyszerűbb esettel alapítható úgy, hogy a tagok eleve 

elhatározzák,   közhasznú   tevékenység   folytatása   érdekében   hozzák   létre   a   gazdasági 

társaságot. Az is előfordulhat azonban, hogy a már működő gazdasági társaság nonprofit 

gazdasági társasággá alakul át. Ekkor a nonprofit gazdasági társaság lesz a cég jogutóda, és 

természetesen ennek megfelelően a közhasznú feladattal bővíteni, és az eltérő szabályokkal 

módosítani kell a létesítő okiratot. Fordítva azonban ez már nem lehetséges. A nonprofit 

gazdasági társaság nem alakulhat át nyereség érdekeltségű gazdasági társasággá, hiszen a 

nonprofit gazdasági társaság lényege veszne el az átalakulással, a közhasznú feladat ellátása 

nem lenne így biztosított. Nonprofit gazdasági társaság csak másik nonprofit gazdasági 

társasággal egyesülhet, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válhat szét. A 

nyereségérdekeltségű céggé való átalakulásra már csak azért sincs lehetőség, mert a nonprofit 

gazdasági társaság létesítő okiratában arról is rendelkezni kell, hogy a közhasznú célt szolgáló 

vagyon egy esetleges megszűnés esetén milyen feladatra használható. Természetesen itt is 

csak közhasznú célra lehet azt fordítani. 

 
Abban  az  esetben,  ha  nonprofit  Kft-t  alapítunk,  a  Kft-re  vonatkozó  szabályokat  kell 

alkalmazni a taggyűlés összehívására, működésére, a határozathozatal rendjére is. Nagy 

szabadsága van az alapítóknak a működési rend kialakításában. A törvényben 

meghatározottakon túl bármilyen kérdést a taggyűlés hatáskörébe utalhatnak az alapítók. A 

kft-re előírt kötelező taggyűlési hatáskörön túl közhasznú társaság taggyűlésének kell dönteni 

a közhasznú szerződés jóváhagyásáról is (törvényi háttér). A közhasznú szerződés valójában 

arról szól, hogy van egy olyan tevékenység, amit vagy az államnak vagy az önkormányzatnak 

kell ellátni. Ezt a feladatot veszi át a közhasznú társaság illetve a nonprofit gazdasági társaság 

akkor, amikor például oktatást szervez, kulturális tevékenységet végez, vagy gondoskodik a 

környezetvédelemről  stb.  Ezeknek  a  feladatoknak  az  ellátására  szerződést  kell  kötni, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&amp;docid=95900004.TV&amp;cel=P%2859%29B%281%29&amp;xcel
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amelyben meghatározzák a felek, hogy konkrétan mit és hogyan kell a közhasznú társaságnak 

illetve  a  nonprofit  gazdasági  társaságnak  ellátnia.  Az  ügyvezető  által  megkötött 

közhasznúsági szerződés akkor lesz érvényes, ha azt a taggyűlés jóváhagyta. Fontos tudni, 

hogy a szerződést a megkötésétől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell 

helyezni. 

 
A nonprofit gazdasági társaságok alapítására, megszüntetésére vonatkozó szabályok 

áttekintését követően, térjünk rá a társadalmi szervezetek tárgyalására. A társadalmi 

szervezeteket, más néven egyesületeket nem szabad összetévesztenünk a korábban em lített 

egyesülésekkel. Míg az egyesülések gazdálkodó szervezetek, melyek saját nyereség elérésére 

nem törekednek, addig az egyesületek nonprofit alapon működő társadalmi szervezetek, 

amelyek valamilyen (nem gazdasági) cél érdekében jöttek létre, és ennek e lérése érdekében 

profitorientált tevékenységet is végezhetnek. 

 
Az egyesülés olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 

alapszabályában meghatározott céllal alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak 

elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy, saját vagyonával 

felel kötelezettségeiért. 

 
Az egyesület létrehozása bizonyos mértékben egyszerűbb a nonprofit gazdasági társaságok 

alapításához képest. Ebben az esetben nincs előírt alaptőke, nem szükséges ügyvédi 

közreműködés. Egyesületet bármilyen céllal létre lehet hozni, amely nem törvénybe ütköző 

(nem lehet pl. erőszakra irányuló, rasszista stb. szervezeteket létrehozni). Egyesület 

létrehozásához legalább 10 alapító tag szükséges, akik meghatározzák az egyesület alapító 

szabályát, megválasztják az ügyintéző és képviselő szerveit. Az alapító tagok lehetnek 

magánszemélyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei. 

Az egyesülési jogról szóló törvény alapján el kell készíteni az alapszabályt, össze kell hívni az 

alakuló közgyűlést, ahol az alapszabály elfogadása megtörténik. Az alapító szabálynak 

kötelezően tartalmaznia kell: 

 a szervezet nevét, 

 céljait, 

 székhelyét, 

 szervezeti felépítését. 

 
A névkizárólagosság követelménye azt jelenti, hogy a társadalmi szervezet elnevezésének az 

ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi 

szervezetek elnevezésétől különböznie kell. A társadalmi szervezeteknél a névkizárólagosság 

a működési területtől függetlenül érvényesül mindazokkal a társadalmi szervezetekkel 

szemben, amelyek az ország területén bárhol, azonos működési körben tevékenykednek. Az 

azonos működési kör társadalmi szervezetek esetén a társadalmi szervezetek céljára tekintettel 

állapítható meg. 

 
A szervezet leírása azt jelenti, hogy a társadalmi szervezet alapszabályának tartalmaznia kell, 

hogy kik a tisztségviselők. Ezen kívül a társadalmi szervezetet nem lehet nyilvántartásba 

venni, ha szervezeti felépítése ellentmondásos, az alapszabályból nem derül ki, hogy mely 

szervet kell a szervezet legfőbb szervének tekinteni. Az egyesület legfőbb szerve a tagok 

összessége (közgyűlés) vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint - 

közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (pl. küldöttgyűlés). Ez utóbbi szerv 

megválasztására akkor szokott sor kerülni, ha az egyesület nagyszámú tagsággal rendelkezi. 

Szakmai egyesületek esetén előfordul, hogy a szervezetnek több száz tagja van, ilyen esetben 
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pl. minden 10 vagy 100 tag egy-egy küldöttet választ és ezek küldöttek lesznek jogosultak a 

küldöttgyűlésen szavazatukat leadni. Küldöttgyűlés megválasztása esetén a közgyűlés elveszti 

legfőbb státuszát. Az egyesület közgyűlése határozatképességéhez a tagok több mint ötven 

százalékának a jelenléte szükséges a demokratikus működési szabályok szerint. A közgyűlés 

vagy küldöttgyűlés kizárólagos döntési joggal rendelkezik az alábbi kérdésekben: 

 az alapszabály megállapítása és módosítása, 

 az évi költségvetés meghatározása, 

 az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása, 

 Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása, 

 közhasznú  szervezetek  esetében  a  közhasznúsági  jelentés,  és  ha  van  befektetési 

tevékenység, a befektetési szabályzat elfogadása, 

 döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal. 

 
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá 

letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár 

tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 

 
Az alapszabályban az egyesületi vagyon lehetséges forrásairól is kell rendelkezni, azonban - 

az alapítványokkal ellentétben - nem szükséges induló vagyont a szervezet rendelkezésére 

bocsátani. 

 
Az alapító szabály elfogadását követően az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét, az elfogadott 

alapszabály egységes szerkezetű példányát, a szükséges nyilatkozatokat valamint a 

nyilvántartásba vételi kérelmet el kell küldeni a székhely szerint illetékes megyei bírósághoz 

vagy a Fővárosi Bírósághoz. Ezt követően a bíróság nyilvántartásba veszi a szervezetet. Ha 

jogerőre emelkedik a nyilvántartásba vételi határozat, az APEH-nál adószámot kell kérni, 

illetve bankszámlát kell nyitni. Be kell jelentkezni a KSH-hoz is, illetve a helyi 

önkormányzathoz (iparűzési adó miatt). A működés megkezdésekor el kell készíteni a 

működési  szabályzatot  (SZMSZ),  az egyesület  számviteli  politikáját,  költségvetési  tervét, 

létre kell hozni a leltárszabályzatot, az iratkezelési rendet. 

 
Még néhány fontos tudnivalót emelünk ki az egyesületi tagsággal kapcsolatban. Az egyesületi 

tagság keletkezése és megszűnése viszonylatában az önkéntesség elve érvényesül. Abban az 

esetben, ha a tag ki akar lépni az egyesületből, akkor tagsági jogviszonya kilépési szándéka 

bejelentésének időpontjában szűnik meg, és e megszűnés nem tehető függővé pl. az egyesület 

elnökségének hozzájárulásától. A tagdíj nemfizetése automatikusan nem szüntetheti meg az 

egyesületi tagságot. A tag az egyesületből csak megfelelő eljárás (pl. fegyelmi eljárás) 

lefolytatását követően zárható ki. Az eljárás során közölni kell az érintett taggal, hogy mit 

rónak a terhére és részére meg kell adni a védekezés lehetőségét. Nemcsak a vétséget 

bizonyító, hanem az esetlegesen mentő vagy enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni. 

Az eljárás lezárásakor határozatot kell hozni, amelyet a tagnak igazolható módon (pl. ajánlott, 

tértivevényes postai levél útján) kézbesíteni kell. A határozat ellen az érintett jogo rvoslattal 

élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot tájékoztatni kell. Lehetőleg biztosítani kell a tag 

részére az alapszabályban egy szervezeten belüli jogorvoslati lehetőséget, azaz pl. az elnökség 

által  meghozott  kizáró  határozatot  a  közgyűlés  előtt  lehetőleg  meg  lehessen  támadni.  A 

jogerős döntéssel szemben az érintett a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon 

belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő. 
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A tagegyenlőség elve abból az alapelvből fakad, miszerint a társadalmi szervezet alapszabálya 

az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, 

önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek 

érvényesülését. Ebből következően nem lehet a fizetendő tagdíj mértékétől függően 

megállapítani a szavazati jog terjedelmét, mert az az egyesülési jogban érvényesülő 

tagegyenlőség elvét sérti. Minden tagnak tehát egyenlő, azaz egy szavazata van. 

 
Különbséget lehet tenni a bírói gyakorlat szerint rendes, tiszteletbeli és pártoló tag között, 

azonban az egyes tagi osztályokhoz tartozó jogokat és kötelezettségeket az alapszabályban 

nagyon pontosan körül kell írni. A gyakorlatban meghonosodott tétel, hogy a rendes tag teljes 

jogkörrel rendelkezik és tagdíjat fizet, a tiszteletbeli és a pártoló tag tagdíjfizetési 

kötelezettséggel nem rendelkezik, azonban döntési jogosítványa sincs, pusztán tanácskozási 

joggal vehet részt a közgyűlés ülésein. 

 
A tagok jogai: 

 Részvétel: a tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. 

 Választás: a tag választhat és választható az egyesület szerveibe. 

 Bírósághoz fordulás joga: Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát 

bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt 

megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a 

bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

A tagok kötelezettségei: 

 A tag köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, így pl. a 

rendes tag köteles az egyesület által megállapított éves tagdíjat a szervezet részére 

határidőben megfizetni. 

 
Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 

felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a 

bírósághoz fordulhat. Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály 

engedélyhez vagy valamilyen feltételhez köt vagy egyéb módon szabályoz, e tevékenység 

felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre 

vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 

 
Az egyesület a következő módon szűnhet meg: 

- feloszlás (amelyet a legfőbb szerv mond ki), 

- más társadalmi szervezettel való egyesülés, 

- szétválás, 

- feloszlatás (ügyészség kezdeményezésére), 

- megszűnésének megállapításával (pl. azért, mert tagjainak létszáma tartósan 10 fő alatt 

van). 

 
Az  egyesület  mellett  ki  kell  térnünk  az  alapítványokra  is,  bár  a  turizmus  szektorban 

elsősorban nem ebben a formában működnek a nonprofit szervezetek. Az alapítvány egy 

önálló vagyont jelent, melynek felhasználási célját az alapító határozza meg. Az alapítvány 

önálló  jogi  személynek  tekinthető.  Alapítvány  létrehozható  valamilyen  közfeladat  vagy 

közcél ellátására. Elsődlegesen gazdálkodási céllal nem alapítható. Az alapítvány bírósági 

bejegyzéssel jön létre, azonban a létrehozás után az alapítványi vagyon önállósul, azaz a 

bíróság nem vonhatja vissza. Az alapítvány vagyonát kezelő szervről (kuratórium) az alapító 

okiratban kell rendelkezni, ellenkező esetben a bíróság jelöli ki. 
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Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, de tartós 

közérdekű célja elérése érdekében az alapítvány saját vagyonával önállóan gazdálkodhat, akár 

vállalkozási tevékenységet is végezhet. 

 
Alapítvány esetén előírás, hogy az alapítónak százezer forintos vagyoni hozzájárulást kell 

tennie, tehát az alakuló közgyűlést követően a jegyzőkönyvvel és az alapszabállyal együtt be 

kell menni a bankba, és kell nyitni egy függő számlát (ami nem használhat ó addig, ameddig 

az alapítványt be nem jegyzik) és a vagyoni hozzájárulást be kell rá fizetni. Kicsit kötöttebb 

forma, mint az egyesület, vannak speciális szabályai az alapítványnak, de ugyanúgy történik a 

nyilvántartásba vétele, mint az egyesületnél. 

 
Alapítvány létrejöhet zárt vagy nyílt alapítással. A Ptk. alapesetnek a zárt alapítványt tekinti, 

nyílt alapításról az alapító okiratban külön rendelkezni kell. Zárt alapítás esetén a 

rendelkezésre bocsátott alapítói vagyon csak az alapítvány vállalkozói tevékenységéből 

növelhető. Nyílt alapításkor az alapító a működés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja 

rendelkezésre, az alapítvány vagyona az új csatlakozók belépésével növekszik. 

 
 Közt e st ül 

e t  

A köztestületek létrehozásának célja, hogy szakmai és érdekképviseleti szervként működve, 

az egyes tagok lobbi erejét közös fellépéssel növelje. Egyes köztestületek, például a szakmai 

kamarák (Orvosi, Ügyvédi vagy a Kereskedelmi és Iparkamara) létrehozását törvény rendeli 

el. Ezek a köztestületek tehát nem önkéntes alapon szerveződnek, hanem tagjai szakmai 

alapon, kötelező jelleggel csatlakoznak az adott köztestülethez. Amennyiben a köztestület 

létrehozását  a  tagok  nem  jogszabályi  előírás  miatt  kezdeményezik,  a  köztestületre  –  ha 

törvény eltérően nem rendelkezik – az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. Ennek megfelelően működnek a turizmus szektorban létrejött szakmai 

szövetségek, például a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség. 

 
Közhasznú szervezetek 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a nonprofit szervezetek 

sajátos közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítést is szerezhetnek. 

 
A közhasznú besoroláshoz közhasznú tevékenységet kell folytatni, melyek például a: 

- szociális-tudományos tevékenység, 

- gyógyító-rehabilitációs tevékenység, 

- oktatási, kulturális tevékenység, 

- környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenység, stb. 

 
A kiemelkedően közhasznú szervezeteknek olyan közfeladatot kell ellátniuk, melyről 

- az állami szervnek vagy 

- helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

 
A közhasznú szervezetek alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy milyen közhasznú 

tevékenységet végez a szervezet. A közhasznú szervezet is végezhet vállalkozási 

tevékenységet, de csak a közhasznú céljainak elérése érdekében és azt nem veszélyeztetve. 

Ezen szervezetek számára kötelező elkülönített kimutatást készíteni a közhasznú és a 

vállalkozási tevékenységükről. A közhasznú szervezetek a gazdálkodásuk eredményét nem 

oszthatják  fel,  kizárólag  a  közhasznú  szervezet  céljai  érdekében  használhatják  fel.  A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClet
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közhasznú szervezetek kötelessége az éves beszámoló készítésével egyidejűleg a 

közhasznúsági jelentés elkészítése és nyilvánosságra hozatala. 

 
A közhasznú szervezeteket a vonatkozó jogszabályok alapján különböző adó- és egyéb 

kedvezmények illetik meg. Ezek az alábbiak: 

- a közhasznú tevékenysége után társasági adómentesség, 

- vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, 

- helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény, 

- illetékkedvezmény, 

- vámkedvezmény, 

- egyéb - jogszabályban meghatározott – kedvezmény. 

 
Közhasznú   szervezetté   nyilváníthatóak   a   Magyarországon   nyilvántartásba   vett   alábbi 

szervezetek: 

- társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a 

munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, 

- alapítvány, 
- közalapítvány, 

- köztestület,  ha  annak  jogszabályi  háttere  ezt  lehetővé  teszi  (bizonyos  társadalmi 

szervezetként működő szervezetek esetén). 

 
Nonprofit szervezetek fontosabb gazdálkodási kötelezettségei 

 
Könyvvezetés, beszámoló készítés 

 
A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, az éves beszámoló 

készítéséről és könyvvezetési kötelezettségük sajátosságairól szóló külön kormányrendeletben 

foglaltak alapján az egyszeres, vagy a kettős könyvvitel rendszerében teljesítik a beszámoló 

készítést alátámasztó könyvvezetési kötelezettségüket. 

 
Egyszerűsített beszámolót készíthet, s ez esetben egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az a 

nonprofit szervezet (a közalapítvány kivételével), amely: 

 nem végez vállalkozási tevékenységet, az éves (alaptevékenységi) bevétel összegétől 

függetlenül, 

 vállalkozási   tevékenységet   is   végez,   de   éves   együttes   (alaptevékenységi   és 

vállalkozási) bevétele két egymást követő évben az 50 millió forintot nem haladja 

meg. 

 
Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni, s ez esetben kettős könyvvitel vezetésére 

kötelezett az a nonprofit szervezet, amely vállalkozási tevékenységet is folytat, s az éves 

összes bevétele két egymást követő évben az 50 millió forintot meghaladja. Közalapítvány 

kizárólag így járhat el. 

 
Közhasznú beszámoló készítésére kötelezett a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású 

társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány. Ily módon – a közhasznúsági 

besorolással rendelkező jelölt szervezet – egyszeres könyvvitellel alátámasztott közhasznú 

egyszerűsített beszámolót, vagy kettős könyvvitellel alátámasztott közhasznú egyszerűsített 

éves beszámolót készít. 

 
Könyvvizsgálati kötelezettség 



57 

 

 

 

Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál a szervezetnél, amelynél a 

vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet 

megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 100 millió forintot. Ha az üzleti évet megelőző 

két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak 

részben  állnak  rendelkezésre  (új  alapítású  szervezeteknél),  akkor  a  tárgyévi  várható 

(ár)bevételt és – ha van – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)bevételt 

kell figyelembe venni. 

 
Az a szervezet, amely könyvvizsgálatra nem kötelezett – mert például nem végez vállalkozási 

tevékenységet, vagy végez ugyan, de nem lépi túl az előzőek szerinti 100 milliós határértéket 

– saját elhatározásból is dönthet arról, hogy beszámolója felülvizsgálatával könyvvizsgálót 

bíz  meg  (önként  vállalt  kötelezettség).  Ha  kötelező  a  könyvvizsgálat  –  akár  jogszabályi 

előírás, akár saját döntés alapján – akkor az üzleti évről készített beszámoló felülvizsgálatára, 

az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, 

könyvvizsgálói társaságot kell – az előző üzleti évi beszámoló elfogadásakor, jogelőd nélkül 

alapított szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt – választani. 

 
Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel 

 
A cégbíróságon bejegyzett szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt letétbe 

helyezni és közzétenni ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. E szervezetek a beszámolót elektronikus űrlappal 

együtt kötelesek a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére elektronikus 

úton megküldeni; e megküldéssel egyidejűleg teljesítik mind a letétbe helyezési, mind a 

közzétételi kötelezettségüket. 

 
Az a bíróságon bejegyzett szervezet, amely más jogszabály (például közhasznúsági 

besorolással rendelkező szervezetek) alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, 

illetve beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való 

megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli 

politikájában rögzített módon tehet eleget. Az a szervezet, amely sem jogszabályból adódóan 

kötelezően, sem saját döntés alapján a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, 

de valamely jogszabály alapján köteles gazdálkodása fontosabb adatait közzétenni, a 

beszámoló minden mellékletén köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok 

könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.‖ 

 
Az előzőek egyikébe sem tartozó szervezetnek, amelynek sem nyilvánosságra hozatali, sem 

közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a beszámolóját el kell 

készítenie, és a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatnia. 

 
Gazdálkodás, adóbevallás 

 
A nonprofit szervezetek, a hatályos jogszabályok értelmében a pénzeszközeiket kötelesek 

pénzforgalmi számlán tartani, amelyhez bankszámlát kell nyitniuk. 
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A nonprofit szervezetek a megalakulásukra irányadó jogszabályok alapján – ahogy azt 

ismertettük – elsődlegesen vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapíthatók, de 

céljaik megvalósítása érdekében – azt nem veszélyeztetve – kiegészítő vállalkozási 

tevékenységet folytathatnak. 

 
A jogszabályok értelmében a nonprofit szervezetek továbbra is feltétel nélkül a társasági adó 

alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet  végeznek -e 

vagy  sem.  Ezen  általános  adóalanyisággal  összefüggésben  rendelkezik  a  jogszabály  oly 

módon (egyszerűsítő eljárásként), hogy az alapítvány, a közalapítvány,a társadalmi szervezet, 

a köztestület, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ér el, illetve ehhez 

kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett, bevallást 

helyettesítő nyilatkozatot tesz. Más esetben valamennyi adózó az APEH-hoz akkor is köteles 

adóbevallást benyújtani, ha a bevallási időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

Így például az adóévet követő év május 31-ei határidőre abban az esetben is be kell nyújtani a 

társasági adóbevallást, ha az adott szervezet vállalkozási tevékenysége veszteséges vagy 

nullszaldós, vagy akkor is, ha nyereséges, de adómentessége miatt nem fizet adót. 
 

 
 

2.3. A turisztikai vállalkozások működésének jellemzői 
 

 

A fejezetben megismerhetjük a turisztikai szolgáltatások csoportjait, és kiemelten a turisztikai 

kis-   és   középvállalkozások   (kkv-k)   főbb   jellemzőit,   működését   és   annak   gazdasági 

környezetét felhasználva Kopint – Tarki tanulmányt és a Turizmus Világszervezetének 

(UNWTO) adatait, megállapításait. 

A fejlett országok gazdaságát évtizedek óta a szolgáltató ágazat uralja. A tercier szektor 

dominanciája a GDP-hez való hozzájárulás mértékében és a foglalkoztatottak részarányában 

egyaránt megmutatkozik. 

 
A turizmus a szolgáltatóipar egyik legfontosabb ágazata, részesedése a nemzetközi 

szolgáltatás-kereskedelemből a világ legtöbb régiójában kiemelkedően magas. Az ágazat 

folyamatosan növekszik, gazdasági jelentőségét tekintve a vezető iparágak között szerepel 

(olyan „mutatók‖  társaságában, mint az olajtermelés, a gépjárműgyártás vagy a hadiipar). 

2009-ben a nemzetközi turizmus 611 millárd Euro (852 milliárd US$) exportbevételt generált, 

a turistaérkezések száma 880 millió volt. 

 
2.3.1. A turisztikai szolgáltatások 

 

A turisztikai szolgáltatások bemutatásához Jancsik (2001) munkáját vettük alapul. 

Meglehetősen   bonyolult   feladatot   jelent   a   turisztikai   szolgáltatások   körének   pontos 

behatárolása. A turizmus modern elméletei egyre szélesebb dimenziókban gondolkodnak, 

mind több tevékenységet és szolgáltatást tekintenek a szektor részének. 

 
A turisztikai szolgáltatások tehát – ezen értelmezések szerint – a turizmusból eredő, illetve a 

turisztikai tevékenységgel összefüggésbe hozható szükségletek kielégítésére hivatott 

szolgáltatásokként definiálhatók. Ebbe körbe azonban rendkívül nagyszámú és sokféle 

szolgáltatás sorolható. Hiszen messze nem elég csupán a turista szempontjából az utazás 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásokat figyelembe venni (szállás, 

étkezés, közlekedés), hanem tekintettel kell lenni az útközben igénybe vett kiegészítő 

szolgáltatásokra (programok, sport), az utazás előkészítése során felhasznált szolgáltatásokra 
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(pénzváltás, biztosítás, szervezési szolgáltatás, információnyújtás), illetve a turisztikai 

szolgáltatók által igénybe vett „beszállítói‖ szolgáltatásokra is (piackutatás, reklám, tervezési, 

karbantartási szolgáltatások stb.). Bizonyos fokig turisztikai szolgáltatásnak minősíthetők a 

vonzerők állapotát és hasznosíthatóságát, ill. az ágazat egészének működési feltételeit javítani 

hivatott szolgáltatások is (műemlék- és természetvédelem, nemzeti parkok működtetése, 

közbiztonság javítására irányuló tevékenységek stb.). 

 
A turisztikai  szolgáltatások  statisztikai célú  osztályozása  terén  iránymutatónak  számít  az 

ENSZ és a WTO-OMT együttműködésével megalkotott SICTA (Standard International 

Classification of Tourism Activities), amely az ENSZ ISIC-rendszerére épülve határozza meg 

a turisztikai és a turizmussal összefüggésbe hozható tevékenységeket (United Nations 1994). 
 
 

A turisztikai szolgáltatások csoportosítása: 

 Turisztikai alapszolgáltatások – ide olyan szolgáltatások tartoznak, amelyek kizárólag 

vagy döntő részben a turizmust szolgálják, és amelyek nélkül a turisztikai 

tevékenységek általában nem valósulhatnak meg. Ilyenek például az utazási irodai, 

szállodai és vendéglátó szolgáltatások. 

 Alapvető fontosságú kiegészítő turisztikai szolgáltatások – e szolgáltatások nem csak 

vagy nem elsősorban a turizmust szolgálják, de a turizmus léte nehezen képzelhető el 

nélkülük. Ide tartoznak a közlekedési, a banki (pénzváltó) és a biztosítási 

szolgáltatások. 

 Egyéb  kiegészítő  turisztikai  szolgáltatások  –  turisztikai  fogyasztás  céljára  szánt 

szolgáltatások,  amelyek  azonban  nem  létfontosságúak  az  ágazat  vagy  a  turisták 

részére, csupán a szolgáltatások körét bővítik. Ide sorolhatók a különféle programok 

(folklórműsor, koncert stb.), az ajándéktárgy-kereskedelem, a strand-szolgáltatások, az 

idegenvezetés, stb. 

 A  turisták  által  igénybe  vett  egyéb  szolgáltatások  –  nem  kifejezetten  turisztikai 

szolgáltatások, amelyeket a turisták is igénybe vesznek (de nem feltétlenül kell ezt 

tenniük). Gyakorlatilag minden, fent nem említett szolgáltatás itt említhető, pl. kis - 

kereskedelem, fotókidolgozás, egészségügyi szolgáltatások, szépségápolás stb. 
 
A turizmus bevételeinek jelentős részét viszonylag kis számú, nagy nemzetközi társaság 

realizálja, azonban a piaci szereplők száma tekintetében a KKV-ok dominálnak. Európában a 

mintegy 2,7 millió turisztikai KKV mintegy 17 millió embert foglalkoztat. Ezek 94% -a 10 

főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat és az európai teljes forgalom 6,5%-át realizálják. 

Támogatásuk tekintetében kiemelendők a strukturális alapok, az elektronikus adatbázisokhoz 

való hozzáférés, az interaktív honlapok létrehozása és egy a korábbinál kedvezőbb pénzügyi 

szabályozási rendszer biztosítása (DOWNES,2000). 

 
• A fejlett ipari országokban viszonylag kevés közepes és nagyméretű idegenforgalmi 

vállalkozás működik (OECD, 2004). 

• Az 1-9 alkalmazott között foglalkoztató mikrovállalkozások adják az OECD-országok 
főbb idegenforgalmi szektoraiban   (utazási irodák, szállodák) működő összes 

vállalkozás 60-90%-át. 

• Ugyanakkor  a  forgalomnak  több  mint  a  felét  a  néhány  közepes  és  nagyméretű 

vállalkozás bonyolítja. 

• A nagy szállodaláncoktól eltekintve a szállást és az étkezést nyújtó vállalatok többsége 

világviszonylatban a kkv-hoz tartozik. 

 
A kkv-k jellemzői: 
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• A vállalkozó főként operatív tevékenységgel foglalkozik. 

• A vállalkozó, a tőkeadó és a vezető egy és ugyanazon személy. 

• A vállalatra a vállalkozó személye rányomja bélyegét. 

• A normatív, stratégiai és operatív szintek szorosan összekapcsolódnak. 

• A kkv-nál végső soron minden döntést maga a vállalkozó kezdeményez és hoz. 

• A  vállalati  döntéseket  tartósan  befolyásolják  a  személyes  ismérvek,  értékítéletek, 

képességek és gondolkodásmódok. A nagyvállalatoknál ezzel szemben a döntéshozók 

nem egyedül tevékenykednek, és a mások bevonásával hozott döntés egyfajta 

ellenőrzést is biztosít. 

• Egy  nagyvállalat  menedzserének  döntési  alapként  messze  több  információ  áll 

rendelkezésére, és döntéseit közgazdaságilag is igazolnia kell. A kkv vállalkozó ezzel 

szemben csak behatárolt információs bázissal rendelkezik és gyakran „szubjektív 

közgazdasági‖ szempontok alapján dönt. 

• Az ezredforduló óta nemhogy nőtt volna, hanem inkább csökkent az EU GDP-jén 
belül a kutatás-fejlesztésre fordított összeg aránya: 2000-ben a huszonhét országban 

összesen 1,86, 2005-ben és 2006-ban viszont csak 1,84 százalékos arányt mértek. 

Magyarországon - a kelet-közép-európai országok többségéhez hasonlóan - ugyan 

folyamatosan emelkedett a mutató, de így is mindössze egy százalékot ért el . Csupán 

2-3 százaléka a magyar vállalkozásoknak az, amely folyamatos, intenzív innovációt 

valósít meg, s körülbelül 20 százaléknál csak elemeiben lelhető fel a kutatás-fejlesztés 

(K+F). A K+F ráfordítás aránya a GDP-n belül tendenciájában lassan javul, de 

nemzetközi pozíciónk tovább romlik: az EU-n belül a „felzárkózó országcsoport‖ 

éléről a „leszakadók‖ alsó kategóriájába került Magyarország 2007-re. 

• Kutatás-fejlesztésben  az  EU  második  a  világranglistán  az  országok  GDP-arányos 

költésének összehasonlításában Svédország áll az élen, amely bruttó hazai terméke 

3,82  százalékát,  11,69  milliárd  eurót  fordított  kutatásra  és  fejlesztésre,  míg  a 

sereghajtó Ciprus, 0,4 százalékkal, azaz 62 millió euróval. Magyarország GDP-je 1 

százalékát költötte el erre a célra, ami 900 millió euró forrást jelentett. 2000-2006 

között Ausztria 1,92 százalékról 2,45-re, Észtország 0,61-ről 1,14-re, a Cseh 

Köztársaság 1,21-ről 1,54 százalékra emelte k+f kiadásainak arányát. 

• Magyarországon az összes céget tekintve a cégek átlagosan 12 fajta adót fizetnek, a 

magasabb árbevétellel és a több alkalmazottal rendelkező cégek láthatóan több fajta 

adót is fizetnek. 

• A nemzetközi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon elsődlegesen 

nem az adómértékek túlzottak, hanem az adórendszer áttekinthetetlensége, 

bonyolultsága és az ebből fakadó jogbizonytalanság és gazdaságpolitikai instabilitás 

nehezíti meg a vállalkozások életét és rontja a versenyképességet. 

• a  magyar  vállalatok  kimutatott  profit-eredményei  a  legtöbb  ágazatban  jelentősen 

elmaradnak  az  EU  átlagától.  Egyedül  a  magyar  feldolgozóipari  cégek 

jövedelmezőbbek (11,1%-os profitráta) - hasonlóan az új tagállamok többségéhez - 

mint az EU ágazati átlaga (9,1%). A többi ágazatban viszont nem csak az EU -átlag 

alatti a magyar vállalatok profitabilitása, hanem a magyar vállalatok kimutatott 

jövedelmezősége jóval alacsonyabb az EU 25 szinte minden egyes országában 

tapasztalhatónál. Különösen szembetűnő a különbség a szálláshely-szolgáltatás és 

vendéglátásban: a 4,6%-os magyar profitráta alig több mint a negyede az uniós 

országok  átlagának  (15,4%).  Ebben  az  ágazatban  a  hozzánk  hasonló  adottságú 

országok  közül  11,2%-os  a  vállalatok  átlagos  jövedelmezősége  Szlovákiában  és 

14,2% Csehországban és Lengyelországban. 
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A   kínálati   elemek   többféle   struktúrában,   szervezeti   formában,   szakmai   tartalommal 

jelenhetnek meg. Általában az árak, a biztonság, a vendégszeretet része a kínált turisztikai 

szolgáltatásnak, pl. a biztonságos, tiszta szálláslehetőséget a piaci helyzet alapján kalkulált 

áron kedves, vendégszerető szolgáltató nyújtja. 

 
2.3.2. A kínálati piac szereplői 

 
A fejezethez felhasználtuk Tasnádi (2006) és Jancsik (2001) munkáit. 

 
-    Attrakció üzemeltetők, szabadidő-töltési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

Az üzleti vállalkozások e csoportjába tartoznak az esemény-, rendezvényszervező 

vállalkozások (a kulturális rendezvények, múzeumok, színházak, hangversenytermek, 

sportesemények, sportlétesítmények), a világörökség helyszínek, nemzeti parkok, 

természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, tematikus parkok, állatkertek, botanikus 

kertek, népi mesterségeket űző vállalkozások, strand- és fürdőszolgáltatók, aktív turizmushoz, 

hobbi aktivitáshoz (golf, tenisz, lovaglás, horgászat, vadászat, vízi sport stb) kapcsolódó 

vállalkozások, továbbá mindazon létesítmények, amelyek hozzájárulnak a turisták kulturált 

szabadidő töltéséhez. 

 
-    Közlekedési vállalkozások 

 A közlekedés formái tekintetében a légi, a vízi, a  vasúti és a közúti közlekedést 
különböztetjük meg. Gyors, pontos, biztonságos, kényelmes, könnyen igénybe vehető 

és méltányos költségű/áru közszolgálati és magán közlekedés nélkül napjaink tömeg 

turizmusának lebonyolítása elképzelhetetlen lenne. 

 A közlekedési vállalkozások között szükséges különbséget tenni a nagy távolságokat 

áthidaló helyközi és a helyi közlekedési eszközöket üzemeltető vállalkozások között. 

A  közlekedési   vállalatok  tevékenysége   alapvetően   a  közlekedéssel   összefüggő 

általános infrastruktúrától és az általuk üzemeltetett közlekedési eszközöktől, azok 

nagyságrendjétől, teljesítőképességétől és színvonalától függ. 

 Az egyes közlekedési formák egymás helyettesítői is: a vasút helyettesítheti a közúti 

közlekedést  és  ez  fordítva  is  igaz,  a  repülőgép  pedig  helyettesítheti  a  tengeri 

hajóközlekedést, a vasúti és a közúti közlekedést egyaránt. 
 Egy  ország  nemzetközi  turizmusba  való  sikeres  bekapcsolódásának  legfontosabb 

feltételei a repülőtéri fogadókészség és a repülőgéppark, a korszerű vasúti pálya és a 

vonatpark, az autópályák rendszere és a korszerű autóbuszpark, valamint a vízi 

közlekedés kedvező természeti adottságai esetén a korszerű kikötő és személyszállító 

hajó kapacitás stb. 

 
-    Légitársaságok 

 Az európai légiközlekedést évtizedeken át a nemzeti légitársaságok („flag carriers‖) – 
államilag is széleskörűen támogatott – dominanciája jellemezte. A Harmadik Légügyi 

Csomag azonban valódi versenyhelyzetet teremtett az európai légiközlekedésben, 

szabad utat nyitva többek között a különféle mikro-integrációs törekvéseknek. 

 Az   európai   légiközlekedés   liberalizációja   ösztönzést   adott   új   légitársaságok 

megjelenésének is. Az európai liberalizáció hatásai mellett azonban az unió 

légitársaságainak számolniuk kell a légiközlekedés globalizációjának 

következményeivel is. A világméretűvé vált versenyben az európai „nagyok‖  is csak 

összefogással, a politikák és a működés összehangolásával képesek megállni a 

helyüket. 
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-    Szálláshelyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

 A szálláshely szolgáltatás a turizmus egyik feltétele, a turisztikai termék alapvető 

fontosságú eleme. A turisztikai fogadóhelyen a szálláshelyek típusa, nagyságrendje és 

jellemzői a fogadókészség meghatározó tényezői. Az utazások sikerét alapvetően 

befolyásolja az adott terület szálláshelyeinek minősége és hozzáférhetősége. A 

szállodák és az egyéb szálláshelyek kiegészítik a kereskedelmi-, közigazgatási-, 

szabadidős  központokat  és  parkokat.  A  szálláshelyek  a  területről  kialakult  kép 

formálói is. 

 A  turizmus  magában  foglalja  szállodákat  és  a  szállodán  kívüli  szálláshelyeket. 

Többségük kereskedelmi alapon működik, vagyis kereskedelmi szálláshelyek. Az 

utazás,  a  turizmus  napjainkban  már  elképzelhetetlen  a  szálláshely  szolgáltatások 

nélkül. Szinte minden lakott területen igénybe vehető a szálláshelyek valamilyen 

formája. 

 Magyarországon a kereskedelmi és fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolási, 

valamint a falusi szálláshelyek minősítési szempontjait a módosított és egységes 

szerkezetű 45/1998 (VI.24.) IKIM rendelet tartalmazza, amelyet 239/2009. 

Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről és a 

szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről módosított. A rendelet szerint 

kereskedelmi szálláshelynek minősülő létesítmény a szálloda, a panzió (fogadó), a 

kemping, az üdülőház, a turistaszálló és az ifjúsági szálló. 

 A  fejlett  turisztikai  fogadó  országokban  a  szálláshelyeket  üzemeltető,  fenntartó 

vállalkozások nagy száma miatt az egyes szálláshely-formák között és azokon belül 

polipolisztikus verseny érvényesül. 

 Az  európai   szállodaiparban   nem   voltak   a   légiközlekedéshez  hasonló,   szigorú 

piacrajutási korlátok, így nem volt szükség látványos liberalizációs intézkedésekre 

sem.  Az  ágazatban  zajló  integrációs  folyamatokra  így  a  világ  szállodaiparának 

általános fejlődési tendenciái, az Európai Unió vállalkozás- és versenypolitikája és az 

európai szállodaipar sajátos hagyományai voltak elsősorban hatással. Az inte grációs 

hatások érvényesülése a szállodaiparban meglehetősen korlátozott. Az Európai Unió 

intézkedései  közül  kevés  érinti  közvetlenül  a  szállodákat,  és  az  egységes  piac 

kiépülése  sem  okoz  gyökeres  változást  működési  feltételeikben.  A  szállodaipar 

európai mikro-integrációja ugyanakkor több szempontból is sajátos: 

- A szállodaláncok és szállodai csoportok – amennyiben nemzetközivé válnak – 

ritkán  „állnak  meg‖  az  Európai  Unió  külső  határainál:  lehetőség  szerint 

Európa-, sőt világszerte terjeszkednek. 

- A    szállodaláncok    terjeszkedése    nem    mindig    jelent    valódi    (azaz 

tulajdonszerzést feltételező) integrációt: a különféle átmeneti formák sokasága 

jellemző. 

- A szállodák horizontális integrációja mellett az ágazatban jelen van a vertikális 

integráció is, ennek azonban ritkán kezdeményezői a szállodavállalatok. 

- Európai   „találmánynak‖    minősíthetők   az   „eleve   integrált‖    termékként 

megjelenő üdülőfalvak (all-inclusive nyaralások). 

 
-    Utazásszervező és közvetítő vállalkozások 

Az utazási irodák a világméretű utazási és turisztikai ipar lényeges részévé váltak. Az utazási 
irodai vállalkozások általános funkciója az utazással összefüggő – a keresleti tendenciákra 

alapozott  –  komplex  turisztikai  szolgáltatás  kibocsátás.  Az  utazási  irodai  vállalkozás 

filozófiája a turizmus reálfolyamataiból – a helyváltoztatásból és a tartózkodásból – adódó 

üzleti lehetőségek felismerésére épül. 
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Az utazási irodai vállalkozásoknak két nagy csoportja van. Egyik része szervezéssel 

foglalkozik,  ezek  az  utazásszervező  vállalkozások,  másik  része  közvetítő  tevékenységet 

végez, ezek az utazásközvetítő vállalkozások. 

Természetesen ez az elhatárolás "szélső tevékenységi köröket" tartalmaz. Ezek között több, a 

szervezés és közvetítés eltérő arányait felmutató, vegyes tevékenységű utazási irodai 

vállalkozás is megtalálható. 

 
Az utazásszervezők – alapvetően más vállalatok által előállított, ill. nyújtott – 

részszolgáltatások (minimum kettő) kombinálása által új turisztikai termék/ 

szolgáltatáscsomagot, átalányutazást hoznak létre. 

 
A Magyarországon érvényes jogi szabályozás szerint "utazási csomag az a szolgáltatás, amely 

az utazással összefüggő személyszállítási, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból 

(így különösen az étkezés, idegenvezetés, kulturális program) legalább kettőt tartalmaz, 

függetlenül attól, hogy az egyes szolgáltatásokat együtt vagy külön - külön számlázzák az 

utas részére. 

 
Az utazásközvetítők más vállalkozások által előállított turisztikai szolgáltatásokat 

(utazásszervezők ajánlatait, közlekedési vállalkozások menetjegyeit, szálláshely üzemeltető 

vállalkozások férőhelyeit, kulturális intézmények belépőjegyeit stb.) közvetítik, értékesítik a 

turisták részére. Jogilag – mint közbenső, közvetítő kereskedők – ellátják megbízóik 

képviseletét. Nem kizárt azonban, hogy saját kockázatra esetenként utazásszervezéssel is 

foglalkoznak. Közvetítő tevékenységükért közvetítői jutalékot kapnak. A megbízók által 

kidolgozott programokon és ezek árain nem változtathatnak. 

 
Az utazási irodai szektor fejlődése Európában jelentős nemzeti eltéréseket mutat, a melyek a 

tényezők két csoportjára vezethetők vissza: földrajzi-klimatikus, illetve társadalmi-gazdasági 

tényezőkre. Eszerint Európa azon országaiban indult meg hamarabb és öltött kezdettől fogva 

jelentős méreteket az utazási irodai szektor fejlődése, amelyek a kedveltebb nyaraló- 

célterületektől távolabb helyezkedtek el, illetve ahol a jómódú, városi lakosság nagy tömegei 

számottevő keresleti nyomást gyakoroltak. E tényezők hatását befolyásolta az adott 

országokban uralkodó vállalkozói mentalitás, illetve az utazási befektetések iránt érdeklődő 

tőke nagysága. 

 
Európa utazási irodai szektorát ma a német óriások uralják, melyek a kilencvenes évek óta 

stabilan jelen vannak a brit piacon is, és ugyancsak megkezdték térhódításukat a déli 

országokban. Az általuk és más nagy európai utazásszervezők által létrehozott hálózatok 

erősen integráltak, bár a „teljes vertikum‖ (szolgáltatók – közlekedési vállalatok – 

utazásszervezők – utazásközvetítők) ritkán egyesül egy adott cégcsoportban. Sokkal 

jellemzőbb az utazásszervezők és utazásközvetítők által alkotott integrációk léte, a német és a 

brit piacon már az ezek a csoportok vannak domináns helyzetben. Ugyanakkor az európai 

turisztikai piacok a „nagyok‖  mega-hálózatai mellett „eltartanak‖  több tízezer független, kis 

utazási irodát, melyek mozgásterét az uniformizált hálózatok léte bizonyos tekintetben még 

növeli is. 

 
A turisztikai kkv-k feladatai 

• Piacorientáltság, azaz a vevőigényekre optimálisan kell reagálni 

• A meglévő termékekkel új piacok feltárása 

• A munkafolyamatok hatékony szervezése 

• A munkatársak ösztönzése 
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• A piac-megdolgozási eljárások és módszerek finomítása 

• Régi értékesítési utak korszerűsítése és újak feltárása 

• Régi finanszírozási források biztosítása és újak feltárása 

• Új termékek és új termelési eljárások feltárása és fejlesztése 

• Kockázatok miatti bizonytalanság kivédése 

 
2.3.3. A turisztikai kkv-k jellemzői 

 
A turisztikai kkv-k jellemzőinek bemutatásához felhasználtuk Behringer Zsuzsanna és Kiss 

Kornélia (2000) munkáit. 

 
A vállalkozás összetétele 

• A turisztikai szakmában nem lehet éles határvonalat húzni az egyes profilok között, 

gyakran több főtevékenységük van, például az egyik gyakori főtevékenység a 

rendezvényszervezés. 

• A turisztikai cégek körében is legnépszerűbb társasági forma a kft, de jelentős a 

részvénytársasági forma jelenléte is a nagyobb tőkeerejű és főként kereskedelmi 

szálláshelyeket üzemeltetők (szállodák) esetében. 

 
Tulajdonosi összetétel 

• A tulajdonosi összetétel vizsgálatánál megállapítható, hogy jogi szempontból tekintve 

meghatározó a kizárólag magánszemélyek által alapított cégek aránya, legritkább a 

magánszemélyi és intézményi társulás. 

• Az állampolgárság szerinti tulajdoni összetétel: a cégek nagy része kizárólag magyar 

állampolgárok  tulajdonában  vannak,  amennyiben  viszont  külföldiek  is 

résztulajdonossá válnak, ők leginkább a többségi tulajdont részesítik előnyben. 

• A cégek központja döntő többségben Magyarországon található. 

• A  turisztikai  vállalkozásoknak  elsősorban  Magyarországon  vannak  az  egységei, 

külföldi egységekkel csak kevés cég rendelkezik. 

• Meghatározó a magyar tulajdon (2/3). 

• Jelentéktelen az állami tulajdon (0,5%-nál kevesebb). 

• Nemzetközi szállodaláncok hazai tagjai külföldi tulajdonban vannak. 

• Panzióknak döntően hazai tulajdonosai vannak. 

• Ifjúsági   szálláshelyek   tulajdonosi   szerkezete   heterogén,   rendszerváltáskor   nem 

kerültek egy kézbe. 

• A magyar youth hostel rendszer egyedülálló (magán- és állami, magyar- és külföldi 

tulajdon egyaránt). 

• Alapítványok, önkormányzatok is rendelkeznek ifjúsági szálláshelyekkel. 
• A magánszállásadásban szinte kizárólag magántulajdon jellemző. 

• Tipikus,  hogy  a  külföldi  ingatlant  vásárol,  alapít  egy  magyar  kft -t  és  a  magyar 

ügyvezetője adja ki a szobát. 

• A falusi vendéglátók saját ingatlanban látják vendégül a turistákat. 

 
Létszám 

• A  turisztikai  vállalkozások  létszáma  igen  széles  skálán  mozog,  ami  az  iparág 

sokszínűségére utal a profiltól és a társasági formától függően is. 

• A létszámösszetételnél tapasztalható, hogy az alsószintű vezetés aránya a legkisebb, 

ami szintén a szakma specifikumaira utal. 
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• Eszerint  a  turisztikai  cégeknél  nem  szükséges  külön  alsószintű  vezetői  réteg 

létrehozása, különösen igaz ez a kis létszámú és egyszerű társasági formában működő 

cégek esetében. 

• Kevésbé jellemző, hogy nyugdíjasokat vagy diákokat alkalmaznak. 

 
Külső cégek szerepe 

• Ugyancsak kevésbé jellemző, hogy külsős cégeket vesznek igénybe, ezek általában 

könyvelő cégek, amely főként a kisebb létszámú és egyszerűbb társasági formák 

körében terjedt el. 

• Legkevésbé  a  külsős  piackutató  cégeket  foglalkoztatják,  ill.  a  reklám  és  egyéb 

tevékenységre, például catering, könyvkiadás. 

• A számítástechnikai és egyéb karbantartás, takarítás közepesen jellemző tevékenység, 

amelyet külsős cégekkel végeztetnek a turisztikai vállalkozások. 

• A   külsős   cégek   igénybevételét   gazdaságossági,   pénzügyi,   költségmegtakarítási 

szempontok motiválják, de a megfelelő alkalmasság, a képzettség elismerése, valamint 

a technikai szempontok is fontosak. 

 
Szervezeti forma 

• Tipikus, hogy a szervezet típusa egyszerű szervezeti séma, ahol a vezető közvetlenül 

irányítja a cég egészét. Ez főleg a kisebb létszámú és főként utazásszervezéssel, ill. 

közvetítéssel, ill. panziók, éttermek üzemeltetésével foglalkozó cégekre igaz. 

• A divízionális forma a nagy nemzetközi cégeknél elterjedt szervezeti forma, amelyek 

több üzletágban tevékenykednek. A divízión belüli szervezeti tagozódás általában 

lineáris, funkcionális vagy e kettő kombinációja. 

 
Döntési jogkör 

• A döntési jogköröket vizsgálva megállapítható, hogy magas a tulajdonosok beleszólási 

jogának aránya, ami a stratégiai kérdésekre vonatkozik, létszámtól és profiltól 

függetlenül. 

• Szakma-specifikus jellemző a személyes kontaktus kialakításának és megtartásának 

fontossága, a team-munka, ahol mindennapos munkakapcsolatban állnak a cég vezetői 

és alkalmazottai minden részterületen. 

 
Az emberi tényező 

• A turisztikai vállalatok sikeres működésének legfontosabb kulcsfigurája az emberi 

tényező, amin keresztül kézzelfoghatóvá válik a kínált szolgáltatás és a cég termékeit 

az alkalmazottak viselkedésén és szaktudásán keresztül azonosítják be a fogyasztók. 

• A  nagyobb  létszámú  és  külföldi  tulajdonossal  is  rendelkező  szállodák  esetében 

megtörtént a modern HRM (Human Resources Management) technikák átvétele és 

azokat hatékonyan alkalmazzák is a gyakorlatban. 

• Ugyanakkor a kisebb létszámú, magyar tulajdonban lévő panziók, utazási irodák és 

éttermek esetében esetlegesen – vagyis a vezető személyén múlik -, hogy mekkora 

jelentőséget tulajdonítanak az általuk alkalmazott munkaerőnek, hogyan viszonyulnak 

hozzájuk és milyen humán erőforrás gazdálkodási módszereket alkalmaznak. 

• Jelentős a fiatal vezetői réteg aránya, ugyanakkor a középosztály még mindig aktív 

részese a szakma vezetői rétegének. 

 
A munkaerő kiválasztásának szempontjai 

• A   vezetők   kiválasztásának   szempontjaiban   legfontosabb   az   önállóság,   elvárt 

tulajdonság még a jó kommunikációs készség, a kreativitás, a vezetői készségek. 



66 

 

 

• A cégek vezetőinek többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, döntően felsőfokú 

szakmaival. 

• Az   alkalmazottak   kiválasztásának   szempontjai:   jó   kommunikációs   készség,   a 

nyelvtudás, a csapatszellem, a nagy terhelhetőség. 

• Az alkalmazottak döntően szakmai középfokú végzettséggel rendelkeznek, de jelentős 

részének felsőfokú végzettsége van. 

 
Motiválás 

• A  cégek  vezetőinek  ösztönzésekor  legnépszerűbb  az  anyagi/pénzügyi  motiválás, 

továbbképzések, a study-tour-ok. 

• A munkatársak ösztönzésénél a pénzügyi eszközök, előmeneteli lehetőség, ingyenes 

szolgáltatások. 

•  Napjainkban mind a vezetőknél, mind az alkalmazottaknál döntő fontossága van a 

pénzügyi ösztönzésnek és a motivációs csomag többi elemei széles skálán mozognak 

ugyan, de jóval kisebb a jelentőségük. 

 
Továbbképzés 

• A  vezetők  részére  tartott  továbbképzésekben  legnépszerűbbek  a  külsős  szakmai 

tréningek. 

• A cégek fontosnak tartják vezetőik továbbképzését, jellemző, hogy a tréningek teljes 

költségét átvállalják. 

• A munkatársak továbbképzési rendszerében legpreferáltabb tréningek a külső és belső 

szakmai továbbképzések, valamint a külsős nyelvtanfolyamok és számítógépes 

tanfolyamok. 

• Az  iskolarendszerű  szakmai  továbbképzések  magas  aránya  is  jellemző.  A  cégek 

alkalmazottaik továbbképzését nem támogatják teljesen, inkább a részbeni támogatást 

preferálják. 

 
Tervezés 

• Önálló marketingrészleggel viszonylag kevesen rendelkeznek, nagy részük azonban 

marketing tervet készít. 

• A  marketingtervben  külső,  illetve  belső  környezet,  SWOT  analízis,  a  célpiacok 

felkutatása, a fogyasztói szokások vizsgálata, versenytárselemzés szerepel, valamint 

sokan fogalmaznak meg pénzügyi, illetve marketingcélokat, továbbá marketing rész- 

stratégiákat (a termék, ár, értékesítési és kommunikációs stratégiák) dolgoznak ki. 

• Kevésbé  jellemző,  hogy  a  marketingtervben  konkrétabb  cselekvési  programok 

(konkrét feladatok, a feladatok ütemezése, felelősök kijelölése, időbeli ütemezés) is 

vannak. A marketingterv által elérendő várható nyereség, illetve veszteség pontos 

előrejelzése nem jellemző a marketingtervekben, a marketingterv stratégiai fontosságú 

„visszacsatolás  és  ellenőrzés‖  fejezete,  vezetői  összegzés  alig  fordul  elő,  egyéb 

fejezeteket sem tartalmaz. 

• Teljeskörű   marketing-szemléletű   vállalatvezetés   csak   kevés   turisztikai   cégnél 

jellemző, de a cégek többsége érzi és tudja a marketing módszerek adaptálásának 

fontosságát. 

• A gyakorlatban azonban inkább ezek egyes elemeit használják, stratégiai szinten – 

ahol megjelenik – inkább formális, mint tartalmi jelleggel. 

• Kapcsolat mutatható ki a tulajdonosi összetétellel, a létszámmal, a vállalati forma 

milyenségével és a stratégiai tervezés alkalmazásával, de ezen kívül sokat számít egy- 

egy cég vezetőjének személyes hozzáállása is a marketing alkalmazását illetően. 
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Marketing-mix (Termékpolitika) 

• A  termékalakítás  szempontjai  között  legfontosabb  a  fogyasztói  igények  alapján 

történő termékkialakítás, de a versenytársak termékei, ill. a tulajdonosi elvárások is 

hangsúlyosak. 

• A cégvezető  preferenciái,  a  nemzetközi trendek  kevésbé  meghatározó  tényezők  a 

termék-kialakításban. 

• A cégek termék-kialakítási szempontjaiban a legfontosabb szerepet a minőség játssza, 

fontos tényező még az ár/érték arány, míg az egyediség és a széles választék csak kis 

mértékben fontos. 

• A    turisztikai    vállalkozások    termékeinek    a    versenytársak    termékeitől    való 

megkülönböztetés legfontosabb területe az egyediség, de fontos megkülönböztető 

tulajdonság valamilyen kapcsolódó szolgáltatás megléte. A törzsvendég programok, a 

versenytársénál kedvezőbb ár vagy valamilyen más kedvezmény nyújtás is gyakori a 

megkülönböztetésben. 

 
Marketing-mix (Árpolitika) 

• Az árpolitika kialakításában a legjellemzőbb szempont a saját költségek, illetve a 

fogyasztói igények alapján történő árkialakítás. 

• Legkevésbé jellemző árkialakítási stratégia a tulajdonosok preferenciái alapján történő 

árképzés. 

• Leggyakrabban egyéni eladási árakat alkalmaznak, de népszerű árképzési alternatívák 

még a csoportos ár, a package ár, a corporate eladási árak, a rendezvény eladási árak, 

illetve a törzsvendég programok. 

 
Marketing-mix (Értékesítési csatorna) 

• A közvetlen értékesítés a legelterjedtebb értékesítési csatorna. 

• Az utazási ügynökségek és utazásszervezők szerepe szintén fontos a végfelhasználó 

utolérésében. 

• Az Internet 2000. évben még kevésbé fontos értékesítési csatornának számított, de 

látványosan nő az online piac Európában, ahol lassan már az utazások harmadát online 

bonyolítják le. Magyarországon a folyamatos fejlődés ellenére is gyerekcipőben jár az 

interneten keresztül történő, teljes körű utazásszervezés. Magyarországon – felmérés 

híján – a szakmai becslések 3-5 százalékra teszik az online utazásfoglalás részesedését 

az évi 100-120 milliárd forintos teljes piacból. Ezen kívül viszont jelentős szeletet 

képviselnek a repülőjegy-foglalások. 

 
Marketing-mix (Marketingkommunikáció) 

• A legelterjedtebb kommunikációs eszköz a saját prospektus. 

• A rádió és tv használata ezen a területen kevésbé jellemző. 

• Figyelemre méltó azonban az Internet egyre növekvő népszerűsége, legalábbis ami a 

kommunikációt illeti. 

• A  szakmai  folyóiratokban  és  a  napilapokban  való  megjelenés  szintén  kevésbé 

népszerű, csakúgy, mint a plakát alkalmazása. 

 
Piackutatás 

• A   turisztikai   vállalkozásoknál   legjellemzőbb,   hogy   más   cégek   piackutatásait 

használják fel. 

• Ezek közül is a legnépszerűbbek az ingyenesen hozzáférhető másodlagos információk. 

 
Vendégkör 
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• A  fogyasztói  csoportok  kialakításánál  a  legjellemzőbb  alternatíva  a  fogyasztók 

jövedelem szerinti csoportosítása. 

• A lakóhely, az életkor, valamint a foglalkozás szerinti szegmentálás is jelentős. 

• Az egyéni értékrendek és életstílus, valamint a nemzetközi trendek szerinti csoportok 

kialakítása kevésbé jellemző. 

• Tipikus szegmentumok a külföldi vagy belföldi egyéni utazók, valamint a külföldi 

csoportos utazók. 

• A visszatérő vendégek aránya viszonylag magas. 

 
Gazdálkodási, pénzügyi tevékenység 

• Kapcsolat  van  a  társasági  forma,  tulajdonosi  szerkezet,  létszám  és  az  alaptőke 

nagysága között. 

• A turisztikai szakmában profiltól, létszámtól, tulajdonosi összetételtől függetlenül az 

évi 5-20%-os éves árbevétel növekedés a jellemző. 

• Legfontosabb    költségtétel    a    szállodai    anyagfelhasználás,    az    étel-    és    ital 

anyagfelhasználás, a bérek és járulékaik, a lízing és bérleti díjak, az ingatlanok 

költségei és a fizetett kamatok. A profiltól és a céghelyzetétől függően változnak ezek 

az értékek, a bér- és járulékai költségtétel minden cégnél a legnagyobb, a legfontosabb 

tétel. Nagyon cégfüggő, hogy a marketinget hogyan kezelik, mekkora jelentőséget 

tulajdonítanak neki. A marketing költségek alacsony aránya azt mutatja, hogy a hazai 

cégek még mindig nem gondolkodnak és cselekednek eléggé piac-, illetve 

fogyasztóorientáltan. 

 
Üzleti tervek 

• A  turisztikai  cégek  közel  80%-a  készít  üzleti  tervet,  amelynek  tartalma,  formája 

változó. 

• Az  üzleti  tervek  főként  piacelemzésre  és  a  pénzügyi  kérdések  megtárgyalására 

terjednek ki. 

• A cégek szükségesnek tartják e tervek elkészítését, és nemcsak külső kényszerítő 

hatásra készítik el. Tipikus, hogy egyszerre több felhasználónak is készítik, amelyben 

a tulajdonosi elvárások és a külsős igények is dominálnak, pl. bankhitelhez. 

• A tulajdonosi, cégvezetői háttér függvényében és profiltól függően (pl. szállodáknál és 

nagyobb utazásszervezőknél /utazási irodáknál) a modern pénzügyi, gazdálkodási 

módszereket alkalmazva stabilan és eredményesebben működnek az adott cégek hazai 

és nemzetközi piacon. 

• Sok kis létszámú, magyar tulajdonban lévő panzió, utazási iroda, étterem viszont csak 

a rövid távú túlélésre törekszik és tőkeszegénységből, a szaktudás hiányából és/vagy 

érdektelenségből nem is igyekszik ezen a szemléleten változtatni. 

 
Adminisztrációs terhek 

Magyarországon a kis- és középvállalkozások nettó árbevételük mintegy két százalékát 

fordítják adminisztrációra. Ez egyrészt annak tudható be, hogy hazánkban 12 fajta adónemet 

kell egy vállalkozónak befizetni, másrészt évente 24 alkalommal rónak le adót, amellyel 

messze meghaladjuk az uniós átlagot. 

 
Makro-környezeti folyamatok megítélése 

 
A globalizáció hatását ellentmondásosan ítélik meg a turisztikai vállalkozások. 

A hazai és a nemzetközi makrokörnyezeti folyamatok hatása ellentmondásos, azok a 

társaságok látják optimistán a helyzetet, akik megfelelő képzettség, szaktudás és tapasztalat 
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birtokában fel tudják venni a versenyt és adaptálták a modern vállaltirányítási módszereket, 

vezetési  technikákat.  Ezt  kiegészíti  a  tulajdonosi  összetétel,  a  profil  és  a  pénzügyi,  a 

marketing és a humán erőforrás gazdálkodási módszerének adaptálása. Részletesebben 

áttekinthető „A turizmus makrogazdasági szerepe, GKI, 2004‖.c. tanulmányból. 
 

 
 

2.3.4. A turizmus munkahelyteremtő hatása 

 
A turisztikai termékek szolgáltatás-jellege miatt a turisztikai szektor közvetlen élőmunka 

igénye relatíve nagy. Ez elsősorban a betanított munkaerő (londiner, konyhai kisegítő, takarító 

személyzet) és a szakmunkát végzők (szakácsok, felszolgálók, műszaki karbantartók, stb.) 

körében, továbbá a felsőfokú végzettséget igénylő front office, igazgatási, értékesítési, 

idegenvezető, hostess, utazási ügyintézői, stb. munkakörökre jellemző. 

 
A turizmus munkahelyteremtő hatása a turisztikai kereslet által determinált. Minél nagyobb a 

turistaforgalom,  annál  több  alkalmazottra  van  szükség  a  személyi  szolgáltatások  miatt. 

Jóllehet a technológiai, az informatikai fejlesztések, és az automatizálás miatt csökken a 

turisztikai vállalkozások fajlagos (egységnyi árbevételre jutó) létszáma, de továbbra is 

érvényes az, hogy a turisztikai munkahelyek létesítése jóval alacsonyabb ráfordítást igényel, 

mint a gazdaság egyéb területein. Nem véletlen, hogy a magasabb munkanélküliségi rátával 

küzdő országok - gazdasági fejlettségüktől függetlenül - gyakran a turizmus fejlesztésében 

látják a munkanélküliség csökkentési lehetőségét. 

 
A turizmus közvetlen munkahelyteremtő hatásának egyik legegyszerűbb mérése, amikor a 

turisztikai szolgáltatási szektor (pl. szállodák és egyéb kereskedelmi szálláshelyek, a 

fogadóhelyeken működő vendéglátó egységek, utazási vállalkozások, rekreációs és kulturális 

szolgáltatók) munkahelyeinek számát vesszük figyelembe. A közvetlen munkahelyek száma 

azonban korántsem mutatja a turisztikai szektor munkahelyteremtő hatását. Ennek fő oka, 

hogy a 90-es évek óta – a termelékenység fokozása és a hatékonyabb költséggazdálkodás 

miatt - a turisztikai szektor vállalkozásaira (is) egyre jellemzőbb az ún. outsourcing 

(szolgáltatások kiszervezése) tevékenység (ami a turizmus közvetett gazdasági hatásainak 

tárgykörébe tartozik). Így pl. a műszaki karbantartás, mosatás, takarítás, biztonsági szolgálat, 

parkgondozás,  stb.  területén  dolgozók  többnyire  nem  a  turisztikai  vállalkozások 

munkavállalói, hanem az említett tevékenységekre szakosodott cégek alkalmazottai, 

ugyanakkor fő tevékenységük a turisták részére nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódik. 

 
A turisztikai szektorra (különösen az üdülőterületeken), jellemző az idénymunka. Az 

idénymunka egyszerre vált ki pozitív, illetve negatív hatást a vizsgált területen. Előnyös az 

idénymunka pl. a diákok számára, ugyanakkor gondokat jelent a településen élő munkaképes 

lakosságnak. A szezonalitás csökkenti a vállalkozások bérköltségét, mivel a kereslet 

ingadozásainak megfelelően rugalmas létszámgazdálkodásra van lehetőség. 

 
A  turizmus  foglalkoztatásra  gyakorolt  hatásaival  összefüggésben  meg  kell  említeni  a 

turisztikai szektor foglalkoztatási szerkezetét. Fontos jellemző, hogy a turizmus szektorban 

jelentős a betanított munkát végzők száma, ami pl. magas munkanélküliséggel rendelkező 

településeken  nyújt  jó  munkalehetőséget  elsősorban  a  középfokú,  illetve  az  alacsonyabb 

iskolai végzettségűek számára. Magyarországon a turisztikai munkahelyek társadalmi 

presztízse - különösen kisebb településeken - még viszonylag magas. Az idegen nyelvtudással 

rendelkező fiatal pályakezdők, a nők, szívesen vállalnak munkát a turisztikai szolgáltatóknál. 
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A közvetlen vendégkapcsolat, a kulturált munkakörülmények, az alacsony bérek ellenére 

vonzóvá teszik a szállodák, termálfürdők, utazási irodák állásajánlatait. 

 
2.3.5. Mikrovállalkozások a turizmusban 

 
Ez a fejezet Árva László – Czizmár József – Könyves Erika – Kucsera Péter - Mondok Anita 

(2007) munkája alapján készült. 

 
A turizmuson belül világszerte igen nagyszámú mikrovállalkozás működik, amelynek több 

oka is van. Egyrészt a turizmus, mint nyereségorientált iparág alapvetően családi 

kisvállalkozások formájában alakult ki, és egészen a 20. század közepéig domináns, a 

tömegturizmust megelőző, prefordista turizmus-modellben alapvetően a kézműves jellegű, 

családi keretekben szervezett kisvállalatok voltak jellemzőek a turizmus-iparra. 

 
A tradicionális, kézműves jellegű, családi alapon szerveződő kisvállalatok mellett ugyanakkor 

a 20. század végén megjelentek a fiatal, dinamikus szakemberek kisvállalkozásai, amelyek 

igen korszerű (főleg informatikai) technológiákkal felszerelve, már nem elégednek meg egy- 

egy helyi piac ellátásával, hanem sokszor regionális vagy akár globális szerepre is törnek 

(Ph.Rosenzweig et.al). Ezek a kisvállalkozások esetleg középvállalattá növik ki magukat – 

legalábbis ami árbevételüket illeti-, de sok esetben a tulajdonosok és a menedzserek (ami az 

esetek nagy részében egybeesik), igyekeznek ezeket a kisvállalatokat létszámukat tekintve 

még kezelhető, áttekinthető és emberi léptékű kisvállalati keretek közt tartani, és ink ább a 

technológia fejlesztése révén (például internet használatával) lépnek ki a világpiacra. 

 
A turizmus területén a kisvállalkozások fennmaradásának, sőt virágzásának az egyik 

legfontosabb oka a viszonylag alacsony belépési korlátokban rejlik. Egy vonzó alpesi tájban 

viszonylag  olcsó  és  egyszerű  felépíteni  egy  családi  panziót,  hasonlóképpen  egyszerű 

beindítani egy autóbuszos városnéző vállalkozást, vagy akár egy utazási irodát is. Adott 

földrajzi területen egy adott piaci szegmensre a turizmuson belül viszonylag kis tőkeerővel, 

nem  túl  magas  szakmai  ismeretekkel  és  viszonylag  egyszerű  bürokratikus  szabályoknak 

eleget téve be lehet lépni még ma is. 

 
A mikrovállakozások turizmusban való szerepét a nemzetközi szakirodalom szerint az is 

elősegíti, hogy a nagyvállalatok mindinkább post-fordista szervezeti modellt alakítanak ki, 

amelynek az a sajátossága, hogy a nem alapvető tevékenységeket egyre inkább kiszervezik 

magukból tőlük független mikro, kis- és középvállalkozásokba (outsourcing). Ennek 

következtében számos mikrovállalkozás nem önállóan működik a piacon, hanem igen szoros 

együttműködésben  működik  a  nagyvállatokkal,  így  például  a  nagy  utazási  irodák  (tour - 

operátorok) a tömeg méretekben szervezett útjaik részét képező fakultatív programokat nem 

saját maguk szervezik, hanem a desztinációban működő mikro vagy kisvállalkozásokkal 

bonyolíttatják le. A post-fordista termelési szerkezet következtében a nagyvállalatok azokra a 

tevékenységekre tudnak koncentrálni, amelyekben nagy méreteik tényleges előnyt jelentenek , 

és  az  általuk  kínált  turisztikai  termékek  differenciálását  úgy  tudják  megoldani,  hogy 

számtalan  mikrovállalkozással  együttműködve  változatos  részprogramokat  tudnak 

kínálatukba beiktatni. 

 
A mikrovállalkozások turizmuson belüli túlélését, sőt fejlődését az is előmozdítja, hogy a 

mikrovállalkozások tulajdonosai nagyon sok esetben nemcsak az elérhető jövedelmek miatt 

indítják el, ill. működtetik vállalkotásaikat, hanem egy turisztikai mikrovállalkozás sajátos 

életformát, ill. presztízst biztosíthat a tulajdonos számára, aki még akkor is hajlandó lehet a 



71 

 

 

mikrovállalkozást működtetni, mikor az tisztán gazdasági szempontból nem rentábilis. Egy 

kis   panzió   tulajdonosa   viszonylag   magas   társadalmi   presztízst   élvezhet   egy   adott 

közösségben, valamint képes munkaidejének önálló és szabad beosztására. Az így elért 

társadalmi presztízs és relatív szabadság kiegyenlítheti a panziótulajdonos számára 

befektetésének viszonylag alacsonyabb jövedelmezőségét. Ennek következtében például egy 

festői  alpesi  faluban  viszonylag  magas  társadalmi  presztízst  élvező  és  saját  munkáját 

szabadon  beosztó  panziótulajdonosnak  feltehetően  nem  kell  tartania  attól,  hogy 

nagyvállalatok által felépített hasonló panzió versenye kiszorítja a piacról, hiszen a 

nagyvállalat számára szinte egyedül érdekes nyereségesség az adott tevékenységben 

viszonylag alacsony. Tovább erősíti a mikrovállalkozások helyzetét a turizmusban az is, hogy 

nagyon gyakran a család töredék munkaidejét is gazdaságosan fel lehet használni az illető 

vállalkozásokban. Visszatérve az illető panzió példájához a panziótulajdonosnak nem kell 

feltétlenül   hivatalosan   bejelentett   és   legalább   minimálbéren   megfizetett   alkalmazottat 

felvenni, akkor, amikor szezonálisan megnő a forgalma, hanem a családtagok besegítésével 

szinte többletköltségek nélkül meg tudja oldani az átmenetileg nagyobb forgalomból eredő 

munkaerő problémákat. A mikrovállalkozások előnye az is, hogy viszonylag könnyen tudnak 

lavírozni az adózási és munkaügyi szabályozás határain. Egy nagyvállalat már saját hírneve 

miatt sem teheti meg, hogy akár átmenetileg a hatóságoknak nem bejelentett, a minimálbér 

alatt fizetett alkalmazottakkal dolgozzon. Mikrovállalkozások könnyebben túl tudják tenni 

magukat ezeken az akadályokon, különösképpen azért mert a turizmusban, szemben a 

feldolgozóiparral vagy kereskedelemmel a munkaerő igények időben igen nagy hullámzást 

mutatva jelentkeznek. Egy feldolgozóipari vállalatnál a szalag mellett dolgozó munkást még 

egy mikro vagy kisvállalkozásnak is nehéz elrejteni a munkaügyi ellenőrök elől: ezzel 

szemben például egy panzióban nehéz megállapítani, hogy az épületben tartózkodó 

családtagok vagy ismerősök csupán jelen vannak az épületben vagy ott tényleges munkát is 

végeznek,   hiszen   lehet   hogy   csak   a   reggeli   elkészítésében,   a   szobák   takarításában 

segédkeznek, amely tevékenységet bármikor fel lehet függeszteni a munkaügyi vagy 

adóellenőrök megjelenésekor. 

 
A turisztikai mikrovállalkozások természetesen nem mentesek mindazon hátrányoktól sem, 

mint amelyeket általában a mikro- és kisvállalkozásoknak a gazdasági élet egyéb területein is 

el kell szenvedni. Így a turisztikai mikro- és kisvállalkozások általában – hasonlóan a többi 

mikro- és kisvállalkozáshoz - alultőkésítettek, ami egyrészt a fejlesztési nehézségekben, 

másrészt forgóeszköz problémákban jelentkezik. Különösen nagy problémát jelent ez a 

szezonálisan működő turisztikai mikro- és kisvállalkozások esetében. Nagyon gyakran a 

turisztikai mikrovállalkozások is kénytelenek lemondani – méreteikből következően – a 

specializált szakismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazásából fakadó előnyökről. 

Ennek következtében ezek a vállalkozások sokszor nem képesek megfelelően képzett 

marketingszakembereket sem alkalmazni, aminek következtében szolgáltatásaik piaci 

értékesítése nem egyszer nehézségekbe ütközik. Hasonló képen a megfelelő szakemberek 

hiánya miatt kénytelenek ezek a vállalkozások lemondani a hazai vagy nemzetközi (európai 

uniós)   pályázati   forrásokról   is,   mivel   sok   esetben   nemcsak   a   megfelelő   pályázat 

elkészítéséhez értő szakemberekkel nem rendelkeznek, hanem rendszerint a pályázatok 

figyeléséhez sincs elegendő és megfelelő szakemberük. Az alultőkésített, megfelelően 

specializált szakemberekkel csak korlátozottan rendelkező turisztikai mikro- és 

kisvállalkozások természetesen külső forrásokat –legyen az bankhitel vagy kockázati tőke- 

sokkal nehezebben tudnak elérni, mint a megfelelő fedezettel és megfelelő pénzügyi tervek 

elkészítésével járatos szakemberekkel rendelkező nagyobb vállalkozások. 
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A turisztikai mikro- és kisvállalkozások a tekintetben is hátrányban vannak a világ számos 

országában jelenlevő transznacionális vállalattal szemben, hogy a vásárlók sok esetben 

bizalmatlanok az ismeretlen helyi szolgáltatókkal szemben és ezért hajlamosak inkább még a 

világ távoli részein is az otthonról más ismert, fakultatív minőséget biztosító transznacionális 

vállalatok szolgáltatásait igénybe venni. Ez különösen a fejlődő országokban van így. Így 

például egy amerikai turista Indokínában vagy Fekete Afrikában, ill. Latin-Amerikában 

sokszor inkább egy, a térségben jelenlevő McDonald’s-ben vagy Pizza Hut-ban fog étkezni, 

sem  mint,  hogy  egy  megítélése  szerint  kétes  tisztaságú  helyi  étteremben  próbáljon  ki 

egzotikus ételeket. Hasonlóképen a fejlődő országokban versenyelőnyben vannak a nagy 

nemzetközi autókölcsönző cégek – Herz, Bugget, Avis, EuropeCard, stb.- mivel a fejlett 

országokból érkező látogatók –gyakran joggal- tételezik fel, hogy a fejlődő országokban 

működő autókölcsönző mikrovállalkozások rosszabb műszaki állapotban lévő autókat tudnak 

csak számunkra biztosítani, mint a nagy nemzetközi cégek. Ugyanez a helyzet a szálláshelyek 

esetében is megfigyelhető, ahol a nagy nemzetközi szállodaláncok garantált minősége nagy 

kihívást jelent az ilyen elismertséggel nem rendelkező helyi szállodák számára. Ez a 

versenyhátrány a fejlett országokban működő helyi mikro- és kisvállalkozások esetében 

kevésbé jelentős, mivel ott az általános higiéniai viszonyokat, a szolgáltatások műszaki 

tartalmát,  általában  az  üzleti  morált  kedvezőbben  értékelik  a  gazdag  országból  érkező 

látogatók, mint a fejlődő országokban. A fejlett országokból érkező látogatók bizalmát ebben 

az esetben az erősíti, hogy a turisztikai szektorban működő vállalkozásokat a fejlett 

országokban az állami szervek megbízhatóan ellenőrzik, és a nem megfelelő minőséget nyújtó 

szolgáltatókat nem engedik piacra lépni. A fejlett országokban ezentúl a vendéglátóhelyek és 

szálláshelyek államilag végzett kategóriába-sorolása megfelelően és megbízhatóan orientálja 

a távolról érkező vendégeket is a szolgáltatások várható minőségéről. 

 
A turisztikai mikro- és kisvállalkozások ezen problémáit nagymértékben csökkentheti, ha egy 

adott szakma vagy egy adott térség vállalkozói valamilyen szakmai szervezetben egyesülnek 

annak érdekében, hogy méreteikből adódó hátrányaikat együttesen kiegyenlítsék. Egy város 

vagy egy térség panziótulajdonosai, egészségturisztikai szolgáltatói vagy bármely más egyéb 

turisztikai szolgáltatást végző vállalkozásai akár a gazdasági kamarák akár saját szakmai 

szerveződéseik, egyesületeik ill. klaszterjeik révén képesek lehetnek összehangolt 

marketingmunkára, együttes piaci megjelenésre, sőt közösen képesek lehetnek olyan 

szakemberek alkalmazására is akik finanszírozási kérdésekben nyújtanak segítséget számukra. 

 
A turisztikai mikro- és kisvállalkozások a fenti hátrányok miatt gyakran választják azt a 

megoldást, hogy nem saját maguk lépnek ki szolgáltatásaikkal a piacra, hanem egyre több 

olyan mikrovállalkozás is működik amelyek, nagy sok esetben transznacionális vállalatoknak 

alvállalkozóként működnek. Így például taxisok egy-egy nagy szállodával állhatnak 

szerződéses viszonyban. Hajótulajdonosok nagy tour-operátoroknak értékesíthetik fakultatív 

programként hajókirándulásaikat, sőt egyre gyakrabban éttermek is fakultatív programként 

tour-operátoroknak adják el kapacitásuk nagyobb hányadát. Különösen a kevésbé fejlett 

országokban gyakoriak az ilyen összefonódások, így például a Tunéziában vagy 

Törökországban a nagy tour-operátorok helyi mikrovállalkozásokkal oldják meg az olyan 

fakultatív programokat, mint például a folklórestek, tengeri kirándulások, városnézések stb. 

Az ilyen jellegű kapcsolódás mikrovállalkozások és transznacionális vállalkozások között 

mind gyakoribb a fejlett országokban is. Térségünkben például egyre több olyan étterem, 

borospince vagy más hasonló vendéglátóipari mikro- és kisvállalkozás működik, amely 

kapacitásainak egyre nagyobb részét nem közvetlenül a véletlenszerűen betérő látogatóknak, 

hanem a tour-operátoroknak értékesíti. Az elmaradt térségekben a mikro- és kisvállalkozások 

és nagyvállalatok szimbiózisa szinte szükségszerű is, hiszen a távoli országokból érkező, 
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magas higiéniai követelményeket támasztó látogatók sokszor csak akkor merik igénybe venni 

a  helyi  éttermek,  kirándulóhajók  vagy  akár  idegenvezetők  szolgáltatásait,  ha  azok  ált al 

nyújtott szolgáltatások megbízhatóságát (higiénia, műszaki megbízhatóság, szakmai 

hozzáértés) a nagy nemzetközi tour-oprerátorok mintegy garantálják a fogyasztók számára. 

 
Kínálati trendek 

Meghatározó a turisztikai desztinációk kreativitása, innovatív képessége és együttműködési 

készsége, a versenyképességi és fenntarthatósági szempontok összehangolása. 

A magas minőségi követelmények teljesítése csak megfelelően képzett munkaerő révén 

biztosítható, az ágazat igényeinek változása azonban gyorsabb, mint a képzés fejlődése. A 

turisztikai szolgáltatások rendkívül specializálttá váltak, ehhez az alapképzésnek és a 

folyamatos felnőttoktatásnak már rövid távon is alkalmazkodnia kell. 

A  magas  minőségű  szolgáltatások  árai  részben  a  jelentős  verseny,  részben  a  csökkenő 

elkölthető jövedelem miatt mérséklődnek. 

 
Globalizáció és a turizmus 

A globalizáció a 20. század megatrendje, összetett társadalmi és gazdasági folyamat, melynek 

többek között gazdasági, politikai és kulturális vonatkozásai vannak, és amely egymás utá n 

éri el a világ országait. A globalizációs folyamatot a nemzetek közötti megállapodások és 

nemzetek feletti intézmények szabályozzák. Pozitív és negatív hatásaival kell számolni (pl. 

pozitív - a technológia fejlődése, információ áramlása; negatív - a politikai konfliktusok). 

 
A turizmusban a következő hatások jelentkeznek: 

Pozitív hatások: 

    Megjelennek a világméretű hálózattal rendelkező vállalatok, pl. szállodaláncok. 

 Amint  megjelennek  a  nemzetközi  láncok,  a  szolgáltatások  is  sztenderdizálódnak  – 

mindenhol ugyanazt a szolgáltatást lehet kapni, ami garanciát jelent elsősorban az üzleti 

turizmusban. 

    A technikai fejlődés eredményeként a világ minden pontja elérhető. 

    Átrendeződnek a világ turisztikai régiói, egyre több új régió kapcsolódik be. 

    Új desztinációk jelennek meg. 

 A    gazdaság    fejlődésével    a    jövedelemnövekedés   miatt    egyre    többen    képesek 
bekapcsolódni a turizmusba. 

    A turizmusban fejlődő országok képesek átvenni a fejlett országok tapasztalatait. 

    A telekommunikáció szerepe növekszik. 

    A turisták tapasztalata egyre nő. 

 
Negatív hatások: 

 A kis- és középvállalkozások  a  multinacionális cégekkel  kénytelenek  versenyezni,  az 
egész világ versenyben van egymással. 

    Mindenhol egyformát talál az ember, uniformalizálódik a szolgáltatás, elveszik a nemzeti 

jelleg. 

    Megnő a terrorizmus veszélye. 

    A vállalkozás sikere érdekében a non-profit vállalkozások háttérbe szorulnak. 

    Erős területi koncentráció, eltűnik az adott terület vonzereje, pl. ha túlzottan beépítenek 

egy tengerpartot. 

    A belföldi forgalom háttérbe szorul. 

 Egymás tapasztalataiból nem tanulnak, kritika nélkül elfogadják a fejlettebb mintát, nem 

veszik figyelembe a helyi adottságokat. 
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    Több desztináció ugyanazért a piaci szegmensért küzd. 

 
A nemzetközi turizmus korlátai és akadályai 

Bár a turizmus az egyik leginkább liberalizált szolgáltatási ágazatnak számít, a turisztikai 

szolgáltatások nemzetközi áramlása távolról sem tekinthető teljesen szabadnak. A korlátozó 

tényezők igen sokrétűek: számolni kell természetes (pl. klimatikus, földrajzi) és kulturális (pl. 

nyelvismeret hiánya, ismeretlentől való félelem) akadályokkal, valamint számtalan 

mesterségesen létrehozott korlátozással. A szolgáltatások liberalizációja szempontjából 

azonban csak ez utóbbiakat kell figyelembe vennünk (ASHER AND EDGELL, 1986). 

 
Vállalkozási politika 

Az Európai Unióban a turisztikai vállalkozások túlnyomó többsége viszonylag kis méretű, és 

igen elterjedtek a családi vagy egyéni vállalkozások is (uniós szinten a vállalkozások közel 95 

%-a  egyéni  vagy  mikrovállalkozás).  Így  az  Unió  kis-  és  középvállalkozásokat  támogató 

programjai, illetve intézkedései jelentősen befolyásolják az ágazat fejlődési lehetőségeit. 

 
Az Unió vállalkozáspolitikájának egyik prioritási területe a kis- és középvállalkozások 

működési körülményeinek és fejlődési lehetőségeinek javítása, amelyet számos fe jlesztési 

program támogatott. 
 

 
 

2.4. A nonprofit szervezetek szerepe a turizmusban 
 

 

A turisztikai nonprofit szektor feladata sokrétű. A turizmus információs hálózatának 

működtetése, bizonyos, közcélú marketing tevékenységeik ellátása, a szakmai és 

érdekképviselet biztosítása, a kormányzati szervekkel folytatott kommunikáció ellátása, az 

alkupozíció biztosítása, de a szakmai képzések, továbbképzések szervezése, illetve a 

nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartása is mind a turizmus nonprofit szektor feladatai 

közé sorolható. Ezeknek a feladatoknak az ellátására számos nonprofit szervezet működik a 

turizmus szektorban. A következőkben a legnagyobb nonprofit turisztikai szervezeteket 

mutatjuk  be  és  ismertetjük  feladataikat,  elsősorban  RUBOVSZKY  et  al,  2009  munkája 

alapján. 

 
2.4.1. Tipikus nonprofit szervezetek a turisztikai szektorban 

 
A Tourinform-hálózat 

 
A turizmus nonprofit információs rendszere az utóbbi negyedszázadban gyökeresen átalakult: 

az állampárti rendszerben működő, megyei szintű idegenforgalmi hivatalok 1992-ben 

megszűntek. A korábbi hivatalok utódai a profitorientált, főként kiutaztatással foglalkozó 

utazási irodák lettek (például Savaria Tourist, Ciklámen Tourist, Mecsek Tourist), amelyek 

nem foglalkoztak tovább az adott terület propagandájával. Az átalakulással párhuzamosan 

született meg a gondolat, hogy a budapesti Sütő utcai információs iroda mellett - a helyi 

érdekek kiszolgálására - több vidéki Tourinform iroda is létesüljön. Települési 

önkormányzatok pályázhattak turisztikai információs iroda alapítására, amelyhez az akkori 

minisztérium másfél millió forint központi forrást biztosított. A települési információs irodák 

hálózattá fejlődésével párhuzamosan továbbra is tisztázatlan maradt a feladatmegosztás, a 

hatáskör és a finanszírozás kérdése. A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok (RIB) 1998-as 

létrejöttével a feladatok tisztázása továbbra sem oldódott meg, a területi és országos érdek 

harmonizálása így az említett két szerv felelősségéhez tartozott (LŐRINCZ, 2006). 
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A turizmus nonprofit szervezeti rendszerének részét képező Tourinform irodák területi 

illetékességű információs pontok a Magyar Turizmus Zrt. által felügyelt, koordinált nemzeti 

turisztikai információs rendszerben. Közvetítő szerepet költenek be a kereslet és a kínálat 

egymásra találásában, ezáltal fontos szerepük van a turisztikai bevétel és a tartózkodási idő 

növelésében. A Tourinform-hálózat meghatározó szerepet tölt be a hazai turisztikai kereslet és 

kínálat összehangolásában, a helyi és térségi információnyújtás megszervezésébe n, valamint 

az információs ügyfélszolgálat ellátásában. A Tourinform irodák koordinációs tevékenysége 

az  önkormányzatok  és  a  helyi  turisztikai  vállalakozások  között  segíti  a  párbeszédet: 

katalizátor szerepet tölt be a a turisztikai projektek megvalósításában, a megvalósult 

beruházások promóciójában. A hálózat 58%-a (87 iroda) - anyagi és humánerőforrása 

függvényében - ellátja az ún. desztináció-marketing tevékenységet is, amely a gyakorlatban 

kiadványok készítését és terjesztését, kiállításokon való részvételt, PR tevékenységet és az e - 

marketing bizonyos elemeit jelenti. 

 
A közel 150 hazai iroda természetesen nem képes azonos színvonalon ellátni mindezeket a 

feladatokat; differenciálásra - és elsősorban a nonprofit turisztikai marketing terén - 

feladatmegosztásra van szükség. A megoldást a Tourinform irodák kategóriákba való 

besorolása hozta, amelyet a Magyar Turizmus Zrt. végzett el. Az irodák besorolásakor 

megtörtént a feladatok és a tevékenységek konkretizálása is, így a hálózathoz csatlakozó 

irodák adottságaiknak és lehetőségeiknek megfelelően kötötték meg a névhasználati 

szerződést. A kategóriák a következők: 

-    Információs iroda 

•Szezonálisan nyitva tartó információs iroda 

•Egész évben nyitva tartó információs iroda 

-    Területi információs és marketingiroda 

•Egész évben nyitva tartó területi információs és marketingiroda 

-    Megyei iroda 

•Ügyfélforgalommal nem foglalkozó megyei iroda 

•Ügyfélforgalmat is ellátó megyei iroda. 

 
A turizmus nonprofit információs és marketing rendszerének reformja jelenleg is zajlik. A 

Regionális  Idegenforgalmi  Bizottságok  működése  felfüggesztésre  került,  a  Tourinform 

hálózat bár megmarad, feladatait várhatóan a most kialakuló TDM szervezetek ernyője alatt 

végzi majd. 

 
Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 

 
A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek számos fejlett turisztikai 

szervezettel rendelkező országban működnek vagy az állam, vagy a magánszféra 

finanszírozásában, illetve a kettő együttműködésének keretében. A szervezetek a legtöbb 

esetben  erős  imázzsal  és  magas  innovációs  készséggel,  kínálati  és  keresleti  oldalról  is 

részletes információkkal rendelkeznek. A TDM rendszer lényege, hogy az adott 

fogadóterületen (amely lehet város, térség vagy kistérség) a turisztikai szereplőket 

összekapcsoló hálózat jön létre, amely alulról felfelé építkezve az önkormányzat, a 

turizmusban  érdekelt  vállalkozások  és  a  szakmai  és  civil  szervezetek  önkéntességeként 

alapuló egységeként működik, és amelyek a marketingen, az információszolgáltatáson túl a 

termékfejlesztés és az adott térség összes turizmussal kapcsolatos szakmai és me nedzsment 

feladatait ellátják. 
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A  TDM  szervezeti  rendszerének  kialakításában  3  horizontális  alapelv  általános 

érvényesítésére  van  szükség:  a  fenntarthatóság  és  a  versenyképesség  megteremtésére, 

valamint a területi szempontok érvényesítésére. A TDM szervezetek létrehozására és 

működtetésére a Regionális Operatív programokon keresztül 2008 és 2013 között mintegy 13 

milliárd  forint  áll  rendelkezésre,  amely  pályázati  úton  lehívható.  A  TDM  szervezetek 

általában egyesületi formában, illetve nonprofit Kft. formában működnek. 

 
Szakmai szervezetek 

 
A turizmus nonprofit szférájában meg kell említeni azokat a szakmai szervezeteket, amelyek 

elsősorban  a  kis-  és  középvállalkozásokat  tömörítik  a  turizmus  szektorában.  Ezek  a 

szervezetek az érdekképviselet, a szakmai információáramlás, a nemzetközi kapcsolatok 

építése miatt bírnak jelentőséggel. 

 
Az 1990-es évekig csak néhány szakmai szervezet működött Magyarországon: a Magyar 

Szállodaszövetség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, és a Magyar Szakács és Cukrász 

Szövetség. A kilencvenes években aztán egymás után alakultak a szövetségek, egyesületek. 

Közülük néhány országosan is jelentős szervezetet emelünk ki a következőkben: 

 
Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR): 1993-ban alapított országos szintű társadalmi 

szervezet, amelynek minden megyében van területi képviselete. olyan szakembereket tömörít, 

akik a magyar turizmus ügyét fontosnak tartják, abból élnek, és a turizmus fejlesztéséért tenni 

is készek. A szervezet független a mindenkori kormánytól és államigazgatástól. A szer vezet 

célkitűzései: 

- a turizmus gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális szerepének elismertetése, 

- a turizmus fenntartható fejlődésének biztosítása a turizmusban dolgozók és az egész 

ország érdekében, 

- a turizmus parlamenti, kormányzati képviseletének ösztönzése, 

- vendégbarát szemlélet formálása a magyar lakosság körében, 

- országimázs kialakításához történő hozzájárulás. 

 
Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ): Az 1990-es évektől a szállodaipar privatizációjából 

következően a szervezet feladatai megnőttek és átalakultak. Jelenlegi feladata elsősorban a 

tagok érdekképviselete, a lobbi pozíció biztosítása, és a tagok számára piacszervezési, 

marketing és szakmai információs szolgáltatás. 2008-ban taglétszáma a következő 

szervezetekből állt: 349 szálloda, 5 szállodalánc, 88 társult tag, 23 oktatási intézmény és 15 

étterem. A Szövetség különböző díjakat kezel: Marencich Emlékplakett, az Év Szállodása, 

Zöld Szálloda, az Év Ifjú Szállodása. A szervezet jelentőségét támasztja alá, hogy már 1989 - 

ben  megfigyelői  státuszt  kapott  az Európai  Unió  Szállodaszervezetében  a HOTREC-ben, 

2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásával egyidőben pedig ennek rendes tagjává vált. 

Az utóbbi években a Magyar Szállodaszövetség erős szakmai szervezetté, a parlamenti és 

kormányzati szervezetek elfogadott tárgyalópartnerévé vált. A HOTREC aktív tagjaként részt 

vesz az uniós szintű lobbizásban, a szakmát érintő szabályozások, rendeletek megalkotásában. 

 
Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ): az 1970-es évektől 

működik Magyarországon. 2004-ben 300 tagja, ebből 230 rendes tagja volt. A tagok összesen 

közel  60  fiókirodát  működtetnek  Magyarországon,  bonyolítva  az  utazási  irodák  által 

szervezett beutazás és kiutazás döntő hányadát. A MUISZ tagság garanciaként szolgál az 

utazóközönség számára. A MUISZ jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, 

amelyek közül említést érdemel az Utazási  Irodai Egyesülések Világszervezeti (UFTTA) 



77 

 

 

tagsága. EU tagságunktól kezdve ugyancsak tag az Európai Unió utazási irodai szövetségei 

egyesülésének (ECTAA). A MUISZ nemzetközi kapcsolatai mellet a magyar turizmus hazai 

partnerszervezeteivel is aktív együttműködésben áll: szakértői részt vesznek a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamit a budapesti és megyei kamarák idegenforgalmi 

tagozatainak munkájában, az etikai kódex, az utazási irodák ellenőrzési rendszerének 

kidolgozásában, a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkájában. 

 
A hazai utazási szakma piacán működő sok kisebb-nagyobb tőkeerejű vállalkozás közül a 

piaci viszonyok, a kereslet változása vagy a túlzott kockázatvállalás miatt időről időre 

előfordulnak utazási irodai csődök, amelyeknek szenvedő alanyai az utazók, a külföldön 

rekedtek vagy azok, azok az utazást befizették, de elutazni már nem tudtak. A fogyasztók 

védelme érdekében az utazásszervezők kötelesek forgalmuktól függő mértékben biztosítást 

kötni, amely az utasok hazaszállítását, kártalanítását fedezi. 

 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség: A Gasztronómiai Szövetség elődszervezetei 

már a 19. században működtek. Jelenlegi szervezeti felépítése 1997-től létezik, az akkori 

gazdasági változások nyomán fejlődve. A szervezet célja, hogy a magyar gasztronómia 

különböző szakmai területén működőket összefogja, szakmai érdekképviseletüket biztosítsa. 

A szövetség tagja a Szakácsegyesületek Világszövetségének (World Association of Cooks 

Societies) és az Európai Vendéglátók Szövetségének (European Catering Association). 

 
Magyar Vendéglátók Ipartestülete: 1991-ben alakult újonnan, feladata a 

magánvendéglátással foglalkozók érdekképviseletének ellátása. Gyakorlatilag vendéglősökből 

álló társadalmi szervezet, a tagok érdekeit képviseli a kormányzati szervekkel folytatott 

tárgyalásokon, amik a vendéglátást érintő jogszabályok alakítását célozzák. Másik kiemelt 

feladata a magyar vendéglátás hírnevének ápolása, az országimázs alakítása. 

 
Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Szövetsége (VIMOSZ): 2008-ban, a turizmus 

szektorában addig működő két legjelentősebb munkaadói munkáltatói szövetségének 

egyesülésével jött létre. Az egyik korábbi szervezet nevének rövidítését megtartották a teljes 

név változtatásának ellenére. A szervezet öt szekcióban működik: szállodaipar, kereskedelmi 

vendéglátás, közösségi étkeztetés, utazási irodák, oktatás. A tagvállalatok mintegy 120 000 

munkavállaló számára biztosítanak foglalkoztatást. A VIMOSZ részt vesz többek között a 

HOTREC munkájában, de más EU érdekképviseleti szervvel is aktív szakmai kapcsolatban 

áll. 

 
Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége (MaResz): az 1992-ben 15 rendezvényszervező 

cég által alapított szervezet jelenleg több mint 100 tagot tömörít. Érdekképviseleti, információ 

szórási funkciókat lát el tagjai számára. 

 
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISZSZ): 1990-ben 11 tagintézmény és 

szakmai szervezet hozta létre a Társasági Törvény alapján a Magyarországi Ifjúsági Szállások 

Szövetségét (MISZSZ). A szövetség szakmai érdekvédelmi szervezet. A jelenlegi 

tagintézmények   száma   109,   jelenlegi   szálláskapacitásuk   több   mint   18000   férőhely. 

Valamennyi MISZSZ tag a szálláson túl étkezést, sportolási lehetőséget és kulturális 

programokat is tud vendégei számára biztosítani. A szövetség célja az ifjúsági turizmus hazai 

karakterének - az elérhető ár szem előtt tartásával való - megváltoztatása. A MISZSZ 

segítséget nyújt tagjainak a szálláshely-kapacitások betöltéséhez, az üzemeltető szakemberek 

ifjúsági turisztikai képzéséhez. Ennek érdekében rendszeresen kiadja az Ifjúsági 

Szálláskatalógust    (60    ezer    példányban),    melyet    több    ezer    címre    (általános-    és 
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középiskoláknak,   Tourinform   irodákon   keresztül   belföldre   és   külföldre   és   ifjúsági 

szervezeteknek),  a  remélt  vendégkörhöz  juttat  el.  A  szervezet  megerősödésének  jeleként 

1992-ben teljes jogú tagja lett az International Youth Hostel Federationnek. Az IYHF közel 

70 tagszervezete több mint 5500 szálláshelyet felölelő világszervezet, melynek éves forgalma 

kb. 33 millió vendégéjszaka, így a világ egyik legnagyobb szálláshálózata. A nemzetközi 

tagság elnyerésével a tagszervezetek bekerülhetnek az IYHF európai katalógusába, mely 

évente 1.8 millió példányban kerül kiadásra, így az ifjúsági turizmus résztvevőinek 

legfontosabb kézikönyve és információs bázisa. A MISZSZ szervezésében kerül 

megrendezésre évenként a Nemzetközi Ifjúsági Szálláshelybörze, ahol 300-350 

szállásajánlattal várjuk elsősorban az ifjúsági és családi turizmus híveit. 

 
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ): A falusi turizmusban 

tevékenykedő szolgáltatók érdekképviselete céljából 1994-ben alakult meg a Falusi Turizmus 

Országos Szövetsége (FTOSZ). A szervezet külföldi szaktanácsadók bevonásával alkotta meg 

a falusi turizmus minősítő rendszerének szabályzatát, képezte ki az első minősítést végző 

szakembereket és dolgozott ki tananyagot a falusi vendéglátók képzésére. Szálláshely 

minősítési szabályzatát és útmutatóját 1997-ben egy, a falusi magánszálláshelyek kategóriába 

sorolását szabályozó kormányrendelet tette kötelező minősítési előírássá. A FATOSZ 2001 - 

től szervezeti átalakuláson ment keresztül, 19 megyei szervezet szövetségévé alakult és így 

tevékenységével   mára   az   egész   országot   lefedi.   Ezek   tömörítik   a   jelenleg   közel 

2000 vendéglátót,   akik   a   szövetség   minősítő   szakembereinek   köszönhetően   minden 

szolgáltatást  illetően  megfelelő  minőséget  tudnak  nyújtani.  Az  átalakulás  részeként  a 

FATOSZ nevébe is felvette az agro jelzőt, jelezve ezzel, hogy az agroturizmus szerves része a 

falusi turizmusnak. A FATOSZ alapszabályában is rögzített legfontosabb feladatának a falusi 

turizmusban tevékenykedők gazdasági- és jogi érdekképviseletének ellátását, folyamatos 

tájékoztatásukat, a falusi szolgáltatások piacra juttatását, illetve országos szakmai szervekkel 

és szervezetekkel történő együttműködés kiépítését tekinti. A FATOSZ központi irodája 

információs irodaként is működik és jelentős marketing tevékenységet végez. A falusi 

turizmusban tevékenykedő szolgáltatók ajánlatai minden évben egy speciálisan erre a célra 

készített többnyelvű katalógusban illetve internetes oldalon jelennek meg. 

 
Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége: A szövetség 1992-ben alakult, jelenleg több mint 

40 tagja van, köztük olyan nagyobb kempingüzemeltetők, mint a Balatontourist, a Castrum és 

egyéb kempingek az ország minden turisztikai régiójában. A szervezet tagja az Európai 

Kempingszövetségnek (EFCO). 

 
Magyar Fürdőszövetség: 1992-ben öt fürdőüzemeltető vállalat hozta létre azzal a céllal, 

hogy összefogják a fürdők tervezésében, fejlesztésében, építésében és ellátásában 

tevékenykedőket. Jelenleg a szövetség mintegy 200 rendes, pártoló, és egyéni tagot számlál. 

 
Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ): Az utazási irodák rendszerváltás körüli 

átalakulásával párhuzamosan az idegenvezetés jellemzően szellemi szabadfoglalkozású 

tevékenységgé vált. Érdekeik érvényesítése céljából, az idegenvezetők 1989-ben hozták létre 

a MISZ-t. A szervezet fő feladata azért is kiemelt, mert az EU-ban vitatott az idegenvezetés 

jogszabályi háttere. A küldő országok általában elleneznek minden jogszabályi megkötést, a 

fogadó   országok   ugyanakkor   igyekeznek   a   helyi   idegenvezetők   foglalkoztatottságát 

biztosítani a jogszabályi védettségen keresztül is. 

 
Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ): a szervezet 130 éves múltra tekint vissza. Az 

ország minden megyéjében, nagyobb városában van tagozata. Magyarország területén 13 000 
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kilométer jelzett turistaút található, amelynek kataszterezése, karbantartása a szövetség önként 

vállalt feladata. Ezen túlmenően, a szövetség 6 szakága (gyalogos, kerékpáros, vízi, sí, 

hegymászó, barlangászat) rendszeresen szervez túrákat, programokat. A szervezet tagja a 

Nemzetközi Természetbarát Szövetségnek és az Európai Vándorutak Szövetségének. 

 
Magyar Kastélyszállodák Egyesülete: a legfiatalabb hazai szakmai szervezet, 2007-ben 13 

kastélyszálloda és 1 étterem alapította. A szervezet célja, hogy a közös értékesítésen és 

nemzetközi kapcsolatépítésen túlmenően a kastélyok, egyéb történelmi épületek kulturális 

örökségét megóvja. Az egyesület tagja 16 európai ország kastélyszálló egyesületei ből létrejött 

„Historic Hotels of Europe‖ nevű szervezetnek (RUBOVSZKY et al, 2009). 

 
2.4.2. A nonprofit turizmus szervezetek speciális marketing eszközei 

 
A nonprofit szervezetek – hasonlóan a vállalatokhoz – ugyancsak szükségleteket és igényeket 

szolgálni képes termékeket, szolgáltatásokat, szellemi termékeket állítanak elő és/vagy 

közvetítenek, amelyek ugyanúgy cserékben, kapcsolatokban, elfogadásban válhatnak mások 

számára tényleges értékké. Tevékenységük eredményeképpen a nonprofit szervezetek is 

valamilyen magatartási válaszreakciót (KOTLER, 1991) próbálnak kiváltani a másik félből, 

ez pedig nem más, mint a marketing általános értelemben vett célkitűzése. A nonprofit 

szervezetek működésének központi kérdése - a szervezeti célok kívánatos közönségének 

megtalálása, megszólítása és megtartása - a marketingnek is elemi törekvése. 

 
A nonprofit szervezetek – ahogy azt korábban tárgyaltuk, nem gazdasági haszonszerzés 

céljából végzik tevékenységüket, hanem valamilyen közösségi cél és feladat teljesítése 

érdekében. Ugyanakkor bevételt kell termelniük, hiszen önfenntartásuk, feladataik ellátása 

szintén  költségek  felmerülésével  jár.  A  marketing  tevékenység  il yen  értelemben  egyre 

nagyobb jelentőséggel bír a nonprofit szektorban is, hiszen bevételekhez kell jutniuk, 

amelynek elsődleges forrását a tagok anyagi hozzájárulása, tagdíja jelenti. A nyereségorientált 

szervezetek által alkalmazott marketing eszközök alkalmazhatóak a nonprofit szektorban is, 

azonban az egyes eszközök eltérő súllyal szerepelnek a marketing tevékenységükben. 

 
A nonprofit szervezeteknek ugyanúgy szükségük van az egyénekkel, szervezetekkel, 

kormányszervekkel történő kommunikációra, és a marketing eszközök alkalmazásában való 

jártasságra, mint a profitorientált szervezeteknek. A célpiac megválasztása, esetleges 

differenciálása, a marketing mix elemeinek alkalmazására vonatkozó döntések számukra 

legalább annyira fontosak, mint a profitorientált vállalkozások számára. 

 
Kik lehetnek a nonprofit turizmus szervezetek célcsoportjai? Egyrészt meglévő és potenciális 

tagjaik (vállalkozások, kormányszervek, magánszemélyek), támogatók, szponzorok. Másrészt 

azok a vállalkozások, melyek bár nem tagjai a nonprofit szervezetnek, mégis, bizonyos 

szolgáltatásokat megvásárolnak a nonprofit szervezettől, ilyenek lehetnek pl. az egyes piaci 

információk, szakmai tanácsadás, oktatási továbbképzési tevékenység, 

marketingszolgáltatások, stb. 

 
A nonprofit szervezetek marketing feladatai között nagy szerep jut a direkt marketingnek 

(online megkeresés, nyílt napok, konferenciák szervezése), illetve a szélesebb közönséget is 

célzó rendezvények, PR tevékenységek. A nonprofit szervezetek markáns jellemzője, hogy a 

szolgáltatások árképzése eltér a profitorientált árképzés irányelveitől. 

 
Ellenőrző kérdések: 
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 Ismertesse a turisztikai piac alapvető működését (keresleti és kínálati oldal főbb 

jellemzőit)! 

 Jellemezze a turizmus szektor világ-,  EU és nemzetgazdasági jelentőségét! 

 Milyen vállalkozási formák sorolhatóak a turizmus KKV szektorba, előfordulásuk 

gyakorisága alapján? 

 Mik az egyéni vállalkozás alapításának sajátosságai? 

 Hogyan alapítunk gazdasági társaságot? 

 Milyen nonprofit szervezeti formákat tud felsorolni? 

 Mi a különbség a profitorientált és a nonprofit gazdasági társaságok között? 

 Milyen tevékenységeket végeznek a profitorientált turisztikai vállalkozások? 

 Milyen tevékenységeket végeznek a nonprofit turisztikai vállalkozások? 

 Soroljon fel szakmai szervezeteket a magyar turizmus szektorban! 
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3. A makro-környezet hatása a turisztikai szolgáltatókra 
 

 

Az idegenforgalom az elmúlt évtizedekben jelentős strukturális változáson ment át. Korábban 

a turizmust a hosszabb-rövidebb ideig az állandó környezetből való kiszakadással, 

helyváltoztatással azonosították. Manapság ez a definíció kibővült az üzleti utazások és a 

kongresszusi turizmus jelenségével. Ez azt jelenti, hogy a turizmus már nem tekinthető egy 

tisztán fogyasztásorientált tevékenységnek, ami a munkavégzéssel nincs kapcsolatban. 

 
A turizmus makro-környezete magába foglalja a turisztikai keresletet és a fogadó terület 

elemeit befolyásoló közgazdasági, társadalmi, kulturális, ökológiai, technikai és jogi -politikai 

tényezőket (8. ábra). 

 
8. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: BACSI, 2008 

 
A turizmus közgazdasági környezete (a gazdaságpolitika, a költségvetési politika, a 

nemzetgazdasági fejlődés, a konjunkturális helyzet, a hazai és a küldő-piaci árszínvonal, az 

infláció és az árfolyamok alakulása, a deviza-, valuta-, útlevél-, vámelőírások) hatással van a 

kereslet nagyságára, minőségére és összetételére, ugyanakkor hatást gyakorol a turizmus 

fejlődésének ütemére is. Egyértelműen kapcsolat van tehát a makrogazdasági helyzet és a 

turisztikai fejlődése közötti. A következőkben a turizmusra ható közgazdasági tényezőket 

soroljuk fel: 

 
- ha  növekszik  a  háztartások  rendelkezésére  álló  reáljövedelem,  természetesen  ennek 

nagyobb hányadát tudják/fogják turizmusra költeni, vagy azok is igénybe vesznek 

turisztikai szolgáltatásokat, akiknek korábban erre nem telt, 

- a  hatékonyabb  jövedelem-eloszlás  a  fenti  okból  szintén  pozitívan  hat  a  turizmus 

fejlődésére, 
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- a nemzeti valuta árfolyamának növekedése a külföldi turisták költségeinek növekedése 

(étkezés, szállás, stb.) révén negatívan befolyásolhatja a hazai turisztikai szolgáltatók 

forgalmát, 

- recesszió   idején,   amikor   csökken   az   ipari   termelés,   nő   a   munkanélküliség   és 

létbizonytalanság van jelen, a turisztikai kiadásokban is jelentősen visszaesés figyelhető 

meg. 

 
Turizmust érintő legfontosabb gazdasági mutatók: 

 

 Bruttó nemzeti termék (GDP) 

 Reálbér, reáljövedelem 

 Árindex (infláció) 

 Munkanélküliség 

 Gazdasági növekedés 

 Költségvetési egyenleg 

 Folyó fizetési mérleg. 

 
A társadalmi környezet, amelynek építőelemei többek között a demográfiai összetétel, a 

fogyasztói szokások, a kultúra, szintén befolyásolja a keresletet, valamint a fogadó terület 

turista   „befogadó‖   képességét.   A   mai   társadalmak   jellemzői   (fogyasztásorientáltság, 

mobilitás,   lehetőség   a   felemelkedésre,   technikai   fejlettség,   élethosszig   tartó   tanulás, 

viszonylag nagy mennyiségű szabadidő, élmény-orientáció, hedonizmus, stb.) mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a mai formájában kialakulhatott a turizmus ágazata. Ugyanakkor 

az is megfigyelhető, hogy a nagy idegenforgalommal rendelkező országokban a turizmus is 

alakította a társadalmi környezetet (föld- és infrastruktúra idegen kézbe kerülése, stb.). A 

társadalmi környezet elemei: 

 társadalmi rend és fejlettsége 

 piacgazdaság 

 lakosság, szociális helyzete, hagyományai és szokások 

- étkezési, italkultúra 

- nyelvtudás 

- életmód 

- kulturáltság 

 Közbiztonság 
 

A kulturális környezet (hagyományok, művészetek, ünnepek, gasztronómia, stb.) a turizmus 

számára  az  egyik  legmeghatározóbb  vonzerőt  jelenti,  ugyanakkor  a  turizmus  a 

fogadóterületen működő vállalkozások számára piacot is nyújt a fenti termékek és 

szolgáltatások értékesítéséhez. A globalizáció ugyanakkor veszéllyel is fenyegeti a kulturális 

sokszínűséget, nagy a veszélye a korábban egyediségük miatt felkeresett célterületek nagyon 

is egymáshoz hasonlókká válásának, sajátosságuk elvesztésének. Ezt a trendet felismerve a 

politika ma már támogatja a nemzeti és regionális értékek megőrzését. 

 
A természeti környezet jelentős szerepet tölt be a turisztikai kínálat attrakciói között. A turista 

csak azokat a helyeket részesíti előnyben, amely kellemes természeti adottságokkal 

rendelkeznek. Itt egy ellentétes hatás érvényesül, minél nagyobb egy terület idegenforgalma, 

annál   inkább   ki   van   téve   a   környezetterhelésnek   (vízfogyasztás,   levegőszennyezés, 

zajártalom, állat- és növénykultúra tönkretétele, stb.) Ezért a turizmus jobban ki van téve a 

természeti környezettől való függésnek, mint az egyéb szektorok. Ha leromboljuk, ill. feléljük 

ezt az erőforrást, az egész turisztikai szektor végét is jelentheti. 
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Az ökológiai környezet elemei: 

 Természeti adottságok 

 A természet szennyezettségének hatása: víz – levegő – talaj 

 Ökoturizmus 

 Fenntartható turizmus elmélete. 

 
A technológiai környezet elemeinek (pl. közlekedés, kommunikációs eszközök, internet, stb.) 

jelentős szerepe van a turisztikai szektor fejlődésében, hiszen egyrészt ezek fejlődése indította 

el a turizmust, másrészt minden vállalkozás sikerességének alapját képezik. A közlekedés 

fejlődésének korábban nagy szerepe volt, és a nagy kapacitású, biztonságos, gyors, rendszeres 

és kényelmes közlekedési eszközökön gyakorlatilag a világ bármely pontjára el lehetett jutni. 

Manapság inkább a kommunikáció technikák szerepe nőtt meg (internetes szállás- és 

jegyfoglalás, fizetés, stb). A turizmus technológiai környezetét építi fel: 

    Infrastruktúra 

    Közlekedési technika 

    Szállástechnika 

    Ipar fejlettsége. 

 
A jogi-politikai környezet is nagy befolyással van a turizmusra elsősorban az idegenforgalmi - 

és vízumpolitikán keresztül, valamit a jogágak közül az alábbiakon keresztül: 

 Államigazgatási jog: működés szabályozása, engedélyezés feltételeinek szabályozása, 

 Büntetőjog: gazdasági bűncselekmények, 

 Polgári jog: szerződések, 

 Társasági jog: vállalkozások szabályozása, 

 Munkajog: alkalmazottak munkavállalási feltételei. 

 
A turizmus emellett azonban nem csak az ún. nagypolitikával, hanem az ágazati politikák 

szinte mindegyikével kölcsönhatásban áll. A turizmussal szoros kapcsolatban álló ágazati 

politikai területek: 

 közlekedéspolitika (az utak minősége, vasúthálózat, díjszabás-politika), 

 vidékfejlesztés (a falusi turizmus a vidéki jövedelemszerzés egyik fontos eszköze), 

 kulturális  politika  (népi  hagyományok,  műemlékek  megőrzése,  vallás,  művészet, 
tudomány támogatása), 

 oktatáspolitika (nyelvoktatás ösztönzése, külföldi ösztöndíjlehetőségek, stb.), 

 egészségügy (gyógyturizmus), 

 mezőgazdaság, 

 szociális   politika   (szabadidő   és   munkaidő   törvényi   szabályozása, jövedelmek 
újraelosztása (FEKETE, 2006). 

 

 
 

3.1. Versenykörnyezet, a turisztikai szolgáltatók versenyhelyzete 

 
A világnak egyre több térségében vannak tisztában azzal, hogy a turisztikai szolgáltatóknak 

globális versenykörnyezetben kell teljesíteniük. A turizmus piaca keresleti piacból kínálati 

piaccá változott, hihetetlenül leegyszerűsödött az információhoz való hozzájutás, a turizmus 

óriási üzlet lett, rengeteg új üdülőterület jön létre, az új, feltörekvő országok fogadó- és küldő- 

területként is megjelentek a turizmus piacán, kiszélesedett a turisztikai termékek köre, így 

nagyon komoly verseny folyik és talpon maradni csakis a profik lesznek képesek. Ráadásul a 

globalizálódó   világban   nem   lehet   csakis   Magyarországról   beszélni,   megváltozott   a 
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viszonyítási alap: a magyar turisztikai szolgáltatók versenytársai között az internetnek és az 

olcsó repülőjáratoknak köszönhetően gyakorlatilag bármely európai úti cél szerepel szinte 

azonos árszínvonalon nyújtott szolgáltatással. Ma már velük szemben kell felvenni a versenyt, 

nem a szomszéd hazai településsel. 

 
Ha konkrét számadatokat vizsgálunk, a KSH adatai alapján 2009-ben hazánkat 40.6 millió 

külföldi látogató kereste fel. A vendégek száma (belföldi és külföldi) 7.1 millió volt, ami 6.5 

%-kal kisebb, mint 2008-ban. A kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi vendégek arányának 

csökkenése 5.1%, míg a külföldiek esetében ugyanez az arány 8.2 % volt. Az átlagos 

tartózkodási idő kevesebb, mint 3 éjszaka volt. A magánszálláshelyek vendégforgalmának 

aránya ennél kisebb mértékben csökkent. A legfontosabb küldő-országok Németország, 

Ausztria, Nagy-Britannia, az USA és Olaszország voltak (KSH, 2009). 

 
A turizmus nagyon érzékeny ágazat. A világgazdasági folyamatok nagymértékben 

befolyásolják  a  célközönség  utazási  kedvét,  így  a  turisztikai  ágazat  versenykörnyezete 

nemcsak  a  hazai  tényezőktől  függ,  hanem  attól  is,  hogy  milyen  a  küldő-piaci  országok 

aktuális  gazdasági  teljesítménye.  A  turisztikai  szektor  makrogazdasági  versenyképessége 

egyre inkább előtérbe kerül. Különösen aktuális a kérdés a gazdasági válság idején, melynek 

hatására  a  2009.  év  a  turizmus  válságéve  lett.    Az  ágazat  hullámzó  teljesítménye,  a 

nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen mutatók is arra utalnak, hogy versenyképesség 

tekintetében átfogó fejlesztésre van szükség. 

 
A  jövőben  kiélesedő  verseny  leginkább  a  turisztikai  célterületek  (desztinációk)  egyre 

fokozódó versenyében fog megnyilvánulni. A következőkben JANCSIK (2007) alapján 

bemutatjuk, hogy milyen folyamatok figyelhetők meg a turisztikai piac kínálati, illetve 

keresleti oldalán. 

 
A kínálati oldalon: 

-    Globális tevékenységi területű szolgáltatók megjelenése 

Olyan szolgáltatók, amelyek a világ minden részén jelen vannak a turisztikai piacon, pl. nagy 

légitársaságok (Lufthansa, Pan Am, stb.) szállodaláncok (Marriott, Intercontinental, stb.). 

Sokan közülük nemzeti szintű vállalkozásként indult és fúziókkal, a már meglévő 

szolgáltatásuk bővítésével hasítanak ki egyre nagyobb szeletet a piacból. 

 
-    Csökkenő költségek a lég- és távközlésben 

A csökkenés két folyamat eredménye, egyrészt a légi közlekedés liberalizációja lenyomta a 
jegyárakat, másrész a jóléti államok lakosainak jövedelme növekszik, ami szintén a fenti 

költségek relatív csökkenését okozza. Manapság már mindenki elérhető áron hozzáférhet az 

internethez és a sokféle mobilkommunikációs eszközhöz, ezáltal rengeteg információt 

szerezhet, vagyis kihagyható a folyamatból az eddig kizárólag az utazási irodák által végzett 

tevékenység nagy része (szállás-, repülőjegy-foglalás, stb.), emellett eddig nem ismert 

célterületek is megjelennek a piacon. 

 
-    Új célterületek bekapcsolódása a turisztikai piacra. 

A fenti folyamatok eredményeként egyre újabb és újabb területek kapcsolódnak be a globális 
versenybe. Ezek elsősorban a fejlődő országok, akik az újdonság varázsán kívül egyéb 

versenyelőnyökkel is rendelkeznek, pl. olcsó munkaerő – olcsóbb szolgáltatás, versenyképes 

árak, innovativitás, céltudatos marketing, együttműködés globális turisztikai szolgáltató kkal. 

A globalizáció következményei egyértelműen nyomon követhetők a statisztikákban is: míg a 

hagyományos  turisztikai  célterületek,  azaz  Európa  és  Amerika  együttes  részesedése  a 
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világturista érkezéseinek számából az 1970-es évek elején még elérte a 95%-ot, a 2009. évi 

turistaérkezések alapján megfigyelhető (9. ábra ), hogy egyedül az Afrikai kontinensen nőtt a 

turizmus, a többi terület mind látogatót veszített az előző évhez képest, a legnagyobb 

csökkenés pedig az USA-ban és Európában következett be. 

 
9. ábra: A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, 2009/2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Közel-Kelet (53,2; -4,9%) 

Ázsia (181,6; -1,3%) 

Amerika (140,1; -4,6%) 

Afrika (45,6; +2,9%) 

Európa (460,0; -5,7%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: WTO, 2009 

 
A keresleti oldalon: 

-    Diverzifikálódás, az utazási motivációk változása 

A turizmus keresleti oldalát legnagyobb részben alkotó fejlett országok lakossága olyan 

demográfiai változásokon megy keresztül, amely a keresletre is nagy hatással van. Az 

átlagéletkor növekedésével kitolódott a turisztikai szolgáltatásokat igénybe  vevők kora, a 

fejlett országok jó egészségnek örvendő, fitt nyugdíjasai benépesítik a nyaralóhelyeket és 

külön célcsoportot alkotnak a szolgáltatók számára. 

 
-    A rendelkezésre álló információ, ismeretek növekedése 

A  globalizáció  és tömegkommunikáció korában  az utazók  számára  gyakorlatilag minden 
információ elérhető a kérdéses célterületről, tisztában vannak a jogaikkal és lehetőségeikkel, 

nyitottabbak, mobilisabbak, rugalmasabbak. 

 
A legalapvetőbb változás a versenykörnyezetben a fentieken kívül az, hogy míg korábban 

konkrét  szállodák  versenyeztek  a  turistákért,  ahová  akár  évente  visszajártak,  és  ezek 

elsősorban egyfajta élményt nyújtottak (pl. tengerpart –fürdés, napsütés), ma már nem 

szolgáltató és szolgáltató között folyik a verseny a vendégért, hanem ún. turisztikai 

desztinációk, vagyis célterületek között. A turisztikai desztináció fogalmáról, jelentőségéről 

későbbiekben még szólunk. 

 
A gazdasági növekedés megtorpanása, a fogyasztói szokások változása, Európa 

világturizmusban való részarányának csökkenése miatt a keresleti trendek változásának jobb 

megismerésére és az ehhez való alkalmazkodás erősítésére van szükség. 
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Előtérbe kerül a kreatív élményszerzés szerepe, hiszen a fogyasztók egyre felkészültebbek, 

igényesebbek és tudatosabbak a turisztikai termékek választásában. Egyre különlegesebb 

termékek és kommunikációs technikák szükségesek a fogyasztók megnyerésére; a fogyasztói 

értékítélet szerepe és az ezt közvetítő honlapok, blogok jelentősége növekszik. Meghatározó a 

turisztikai desztinációk kreativitása, innovatív képessége és együttműködési készsége, a 

versenyképességi  és  fenntarthatósági  szempontok  összehangolása.  Emellett  nagyobb 

figyelmet kell fordítani a segítséggel élőkre, a fiatalokra, valamint a szociális turizmusra. 

Hosszabb távon jelentősen megnő a feltörekvő piacok (Kína, India, Oroszország és Brazília) 

fogyasztóinak szerepe Európában, akiket elsődlegesen Európa sokszínűsége, történelmi és 

kulturális öröksége, gasztronómiája vonz. A magas minőségi követelmények teljesítése csak 

megfelelően képzett munkaerő révén biztosítható, az ágazat igényeinek változása azon ban 

gyorsabb, mint a képzés fejlődése. A turisztikai szolgáltatások rendkívül specializálttá váltak, 

ehhez az alapképzésnek és a folyamatos felnőttoktatásnak már rövidtávon is alkalmazkodnia 

kell. Az oktatás fejlesztésében különösen fontos szerepe van az ágazati párbeszéd 

erősödésének. A Fórum idején a francia elnökség informális turisztikai miniszteri, illetve 

felsővezetői konferenciát rendezett, ahol megállapították, hogy a turisztikai kereslet elmúlt 

években tapasztalt növekedési tendenciája változhat az európai országok gazdasági 

növekedésének  lassulása,  az  olaj-  és  a  nyersanyagárak  növekedéséből  fakadó  növekvő 

infláció és a szabadon elkölthető jövedelmek csökkenése miatt. A tagállamok tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a turisztikai kereslet 2008-ban némileg megtorpanni látszik, bár a turizmus 

mindennapi fogyasztási cikké vált, amiről nehezen mondanak le az európaiak, inkább más 

szolgáltatások fogyasztását csökkentik. A turisztikai célú utazások gyakoribbá, de rövidebbé 

váltak, emiatt az egy utazás alatti költés is csökkent. A hagyományos, nagy nyugat-európai 

piacok kereslete némileg visszaesett, ugyanakkor a közép- és kelet-európai piacok kereslete 

dinamikusan bővül. Növekszik a belföldi turizmus szerepe, a légi utazások aránya, valamint a 

wellness- ésegészségturizmus iránti igény. A magas minőségű szolgáltatások árai részben a 

jelentős verseny, részben a csökkenő elkölthető jövedelem miatt mérséklődnek. Európa 

országai meglehetősen különböznek abban, hogy a lakosság mekkora része tud bekapcsolódni 

a nemzetközi, illetve belföldi turizmusba. Utóbbi jelentős piaci potenciállal bír, a belföldi 

turizmus magyarországi fejlődése, a belföldi turizmust népszerűsítő kampányok és az üdülési 

csekk rendszerének keresletnövelő hatása követendő példaként került bemutatásra. 
 

 
 

3.2. A versenyképesség értékelése 

A turisztikai ágazat versenyképessége DÁVID (2007) alapján az alábbiakban jellemezhető: 

Napjainkban a turizmus, mint ágazat a legtöbb fogadó ország számára kiemelt jelentőséggel 

bír. Gazdasági jelentőségét az alábbi mutatók jellemzik: 

 a  turisztikai  ágazatok  GDP-je  multiplikátorhatásaival  együtt  1390  milliárd  Ft,  a 

nemzetgazdaság egészének 8,5%-a, 

 az ágazatban közvetlenül foglalkoztatottak száma 398, a közvetetten foglalkoztatottak 

száma 490 ezer fő, 

 100 munkahelyből 12 közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolatban van a turizmussal, 

 komplex társadalmi –gazdasági jelenség, 

 hazai erőforrásokra épít. 
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A turizmus rendszerének vizsgálatakor különbséget kell tennünk turisztikai kereslet (a 

turizmus alanya, maga a turista) ill. turisztikai kínálat ( a turizmus tárgya, a fogadó terület, 

illetve annak szolgáltatásai) között. 

 
A turizmus nemzetgazdasági szintű hatásai közül a legfontosabbak az alábbiak: 

 hozzájárul a GDP-hez, 

 hatással van az államháztartási bevételek alakulására, 

 hatással van a foglalkoztatásra, 

 hatással van a nemzetközi fizetési mérleg alakulására. 

 
A turizmus makrogazdasági versenyképességét az alábbi szempontok szerint mérhetjük: 

- Más  ágazatokkal  összehasonlítva  hogyan  alakul  a  turizmus  bevételeinek  növekedési 
üteme. 

 
A turizmusból származó bevételek nagyságát az alábbi tényezők határozzák meg: 

 A fogadóhely gazdasági fejlettségének színvonala, jellemzői (általános infrastruktúra 

kiépítettsége, a szolgáltatási szektor fejlettsége, az ár- és bérszínvonal, adózási 

rendszer, a turisztikai fogyasztás importhányada, stb). 

 A   fogadóhely   turisztikai   vonzereje   (természeti-,   kulturális,   néprajzi-,   bor   és 

gasztronómiai vonzerők, termál és élményfürdők, stb.), továbbá a turisztikai 

infrastruktúra (elszállásolás, vendéglátás, szórakozás, kulturális programok, vásárlási 

és egyéb költési lehetőségek) választéka és minőségi színvonala. 

 A fogadóhelyre érkező látogatók (hazai és külföldi turisták) száma, utazási motivációi, 

diszkrecionális jövedelmének színvonala, tartózkodási ideje, költési hajlandósága. 

 A turisztikai kereslet szezonális ingadozása, évszakoktól való függősége. 

 A  felsorolt  tényezők  befolyásolják  a  turisták  fajlagos  (egy  főre,  egy  napra  jutó) 

költését és a kereslet volumenét (a látogatók számát és tartózkodási idejét), a melyek 

együttesen  hatnak  a  turizmusból  származó  bevételekre,  s  ezzel  összefüggésben  a 

jövedelmekre. 

 
- Milyen az adott országban a turisztikai fogyasztás importhányada.  Ez nem csupán a 

nemzetközi beutazó turizmus fogyasztása és az exportra termelő ágazatok termelése 

importtartalmának összehasonlítása miatt fontos, hanem a lakossági diszkrecionális 

jövedelem belföldi turizmusban való lekötése okán is lényeges gazdasági összefüggés. 

 
- Hogyan alakul a nemzetközi idegenforgalmi bevételek és kiadások egyenlege, s ez által a 

turizmus milyen közvetlen hatást gyakorol a folyó fizetési mérleg alakulására. 

 
Bár az elmúlt évek fejlesztési politikájának köszönhetően pozitív tendenciák indultak meg 

Magyarországon,  a  turizmus  jövedelemtermelő  képessége  (egy  látogatóra  jutó  fajlagos 

bevétel) nemzetközi összehasonlítások alapján az adottságokhoz képest mégis alacsony 

maradt. Ennek egyik oka, hogy egyrészt nincs megfelelő mennyiségű és minőségű turisztikai 

termék (korszerű turisztikai attrakciók, kapcsolódó szolgáltatások és programok) másrészt a 

turisztikai fogadóképesség alapját jelentő kereskedelmi szálláshelyek és az általuk nyújtott 

szolgáltatások színvonala nem veszi fel a versenyt globális szinten. 

 
Annak ellenére, hogy szakmailag és a tapasztalat által is egyértelműen bizonyított, hogy a 

jövő azoké a termékeké, amelyek önálló márkává tudnak válni, a régiók turisztikai imázsában 

mégsincs  jellegzetes  turisztikai  fogadóterület,  termék,  vagy  rendezvény.  További  gondot 

jelent, hogy a turisztikai vonzerők mellett sok helyen nem épültek ki a turisták igényeihez 
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igazodó széleskörű szolgáltatások. Nem elég, ha egy régiónak turisztikai vonzereje van, 

emellett   szükség   van   a   szolgáltatások   és   a   szálláshelyek   mennyiségi-   és   minőségi 

fejlesztésére, mert anélkül továbbra is rövid marad a turisták által a fogadóterületen eltöltött 

idő, így a turizmus jövedelemtermelő képessége a lehetőségekhez képest elmarad, és nem lesz 

képes a munkahelyek hosszú távú fenntartására, s a területi- és szezonális koncentráció 

oldására. 

 
A kormányzati politikában ennek megfelelőn a turizmusfejlesztést szolgáló közösségi 

támogatások elosztásánál az alábbi programok finanszírozására kell kiemelt figyelmet 

fordítani: 

 a turisztikai attrakciók fejlesztése, 

 a turisztikai fogadóképesség javítása, 

 desztináció menedzsment kiépítése, 

 turisztikai képzésekre irányuló programok létrehozása. 

 
A turisztikai desztináció, mint hosszú távon versenyképes turisztikai termék 

versenyképességével sokféle modell foglalkozik a turisztikai szakirodalomban, és sokféle 

szempont szerint vizsgálhatjuk őket. A konkrét elméletekkel itt most nem foglalkozunk, mivel 

módszertanuk és szemléletük nagyon különböző, néhány fontosabb vonásaik azonban: 

- a környezet elsődlegessége, 

- a turisztikai szektor szerepe az ágazatok között (húzóágazat vagy sem), 

- kiépített csatornák a célpiachoz, 

- magánszektor tudatos fejlesztése, 

- imázs, 

- árszínvonal, 

- komparatív előnyök (adottságok), 

- környezettudatosság (a hosszú távú fennmaradás érdeke), 

- infrastruktúra (mint a turizmus kiszolgálója), 

- a kínálat rugalmassága (tud-e reagálni a változásokra), 

- a rendelkezésre álló humán erőforrás. 

 
10.ábra: A versenyképesség ún. gyémánt-modellje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Jancsik (2007), Porter (1990) nyomán 
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Az 10. ábra a versenyképesség ún. gyémántmodellje, és a versenyképességet alapvetően 

befolyásoló tényezők összefüggéseit írja le. 

 
A versenytényezők a versenyképességet befolyásoló olyan összetevők, amelyek hiányában 

nem alakulhat ki hosszú távú és versenyképes turizmus. A turisztikai vállalkozások 

versenyképességi tényezőit mutatja be az 1. táblázat (táblázat sorszáma javítandó!). 

 
5. táblázat: A turisztikai vállalkozások versenyképességi tényezői 

 
Tényező feltételek természeti erőforrások 

kulturális erőforrások 

humán erőforrások 

infrastrukturális erőforrások 

pénzügyi erőforrások 

Kapcsolódó ágazatok termékcsomagok 
beszállítói termékek 

szolgáltatások mennyisége 

szolgáltatások minősége 

Vállalati stratégia és verseny befektetési preferenciák 
együttműködési készség 

Keresleti feltételek turizmus aránya a kiadásokban 
utazási, üdülési szokások 

tájékozottság 

Forrás: JANCSIK, 2007 

 
A továbbiakban lássuk ezeket részletesebben. 

 
Tényező feltételek 

 
- Természeti erőforrások: 

Ezen erőforrások felölelik mindazon természeti képződményeket vagy jelenségeket, amelyek 

a turisták számára vonzerővel bírnak. Mára ez a fogalomkör kiszélesedett és gyakorlatilag az 

egész Föld természetes környezetét magába foglalja (barlangturizmus, sivatagi, hegymászó és 

egyéb túlélő expedíciók), sőt, megfelelő vállalkozó kedvvel és finanszírozási háttérrel akár a 

világűrbe is ellátogathatunk. (BOKOR et al., 1996). 

 
- Kulturális erőforrások 

Ide soroljuk azokat az erőforrásokat, amelyeket valamilyen emberi tevékenység hozott létre, 

és a közvélemény kulturális értékként tekint rájuk. Mivel ezen erőforrások köre is egyre 

bővül, valamint az érdeklődés szubjektív fogalom, a konkrét behatárolásuk nehéz. Így végső 

definícióként  úgy  határozhatjuk  meg,  hogy  a  kulturális  erőforrások  mindazon  emberi 

alkotások és tevékenységek, amelyek iránt ténylegesen turisztikai kereslet mutatkozik. 

 
- Humán erőforrások 
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Ide sorolható a turisztikai szolgáltatások tényleges megvalósításához szükséges élőmu nka. 

Ennek  jellemzői  bővebben  „A  humánerőforrás  fejlesztési  lehetőségei‖  című  fejezetben 

lesznek ismertetve. 

 
- Infrastrukturális erőforrások 

Szűkebb értelmezés szerint a turizmushoz szükséges műszaki, szolgáltatási és szervezeti 

hátteret jelenti, vagyis a turizmusban érintett vállalkozásokat és személyeket szolgálja. 

 
A szűkebb értelemben vett infrastrukturális erőforrások (FEKETE, 2006): 

- turisztikai közlekedési szállítóeszközök (ide tartoznak a tömegközlekedési eszközöktől 

kezdve egészen a speciális közlekedési eszközökig pl. fogaskerekű), 

- a helyi turizmus létesítményei, a vendégek pihenését és sportolását szolgáló létesítmények, 

mint séta- és túra utak, uszodák (szabadtéri, strand- és fedett fürdők), parkok, sípályák, 

jégpályák, fitness- és egyéb sportlétesítmények (horgászat, kerékpározás, torna, lövészet, 

stb.), gyermekjátszóterek, kis sportpályák (kuglipálya stb.), 

- gyógyhelyi létesítmények és kapcsolódó létesítményei, amelyek a természeti tényezőknek a 

gyógyászatban történő felhasználását szolgálják, 

-   klimatikus   gyógyhelyek   épületei   és   létesítményei,   mozgásterápiai   létesítmények 
(gyógytorna, torna és sport). 

- szórakozóhelyek: gyógyhelyi társalgó, játékkaszinó, zenés-táncos helyek, - kongresszusi 

termek és más nyilvános helyiségek (társalgók, olvasótermek stb.) 

- kongresszusi központok, 

- ellátási és információs szolgálatok. 

 
Tágabb értelemben véve a turizmus infrastruktúrájához tartozik a turisztikai ágazat minden 

infrastrukturális intézménye (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, kulturális és szórakoztató 

szolgáltatások, stb.) Emellett természetesen a közlekedési hálózat kiépítettsége és minősége, 

mint  legfontosabb  infrastrukturális  tényező  említendő.  Egy adott  célterület 

megközelíthetősége alapvető fontosságú a versenyképesség szempontjából. 

 
- Pénzügyi erőforrások 

A pénzügyi erőforrások köre speciális tényezőfeltételnek számít, ugyanis míg az előbbiekben 

felvázolt feltételek a turisztikai terméknek magát az elemeit képezik, a pénzügyi erőforrások 

ennek számviteli forrását adják. Ide tartoznak mindazon pénzeszközök, amelyeken keresztül 

bővíthető a kínálat vagy javítható a működés. Ez kétféle forrásból történhet: 

- tőkepiaci finanszírozás (vállalkozások esetén), 

- közösségi pénzforrások (állami, regionális vagy helyi költségvetési pénzek), amelyek 

befektetési célja nem profitorientált (természeti- és kulturális értékek megőrzése, stb). 

 
Annak ellenére, hogy a fent említett adottságként értelmezhető tényezők egyértelműen 

befolyásolják egy adott célterület versenyképességét, a tapasztalat azt mutatja, hogy hiába 

gazdag természeti vagy kulturális szempontból egy desztináció - ha nem valósul meg ezekkel 

összefüggésben a turisztikai innováció és szakmai fejlődés, alulmarad akár gyengébb eredeti 

adottságokkal  rendelkező  piaci  vetélytársaival  szemben.  (Pl.  a  hetvenes  években 

legkedveltebb úti célnak számító Olaszországot megelőzte az innovációban ügyesebbnek 

bizonyult Spanyolország és Franciaország). 

 
Kapcsolódó ágazatok 

A turizmus ágazatban működő vállalkozások elsősorban szolgáltató tevékenységet végeznek, 

de munkájuk során számos egyéb vállalkozással vannak kapcsolatban, így a munkamegosztás 
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az egyes vállalatokat  értéklánc-rendszerré  kapcsolja  össze.  Ez az értéklánc  rendszer  adja 

magát  a  turisztikai  terméket,  amely  természetesen  kialakulhat  magától  is  a  turisták 

döntéseiből, vagy létrejöhet utazásszervező vállalkozások tudatos tevékenysége 

eredményeként. Így jön létre a turisztikai desztináció. 

 
A turisztikai kínálatot létrehozó intézmények elsősorban az alábbiak: 

- kulturális intézmények, 

- sportlétesítmények, 

- szórakoztatóipari vállalkozások, 

- kereskedelmi hálózatok, 

- pénzügyi szolgáltatók, 

- kommunikációs és informatikai szolgáltatók, 

- turizmusmenedzsment irodák, 

- vendéglátóhelyek, 

- szálláshely-szolgáltatók. 

 
Vállalati stratégia és verseny 

Európában (így Magyarországon is) a turisztikai piacon a kis- és középvállalkozások a 

meghatározóak. A vállalati méret, mint versenytényező az alábbi szempontok miatt jelent 

versenyhátrányt ezeknek a vállalkozásoknak: 

 
- termékeik értékesítése sokszor nehezen köthető a desztináció értékesítéséhez, 

- egyéni kontra közösségi érdekek (rövid ill. hosszú távú haszon), 

- nincs a méretgazdaságosságból eredő haszon. 

 
Keresleti feltételek 

Ezek a tényezők nagymértékben hozzájárulnak a turisztikai kínálat fejlődésére és a változások 

alapját képezik. Közülük a desztináció versenyképességét leginkább meghatározók a kereslet 

nagysága és összetétele, a turisták tapasztalatai és viszonyulása az új termékekhez, a vakációs 

és üzleti turisták aránya stb. Szintén fontos tényező a kereslet intenzitása a túl nagy kereslet 

(magas kapacitás-kihasználtság) áremelkedéshez, vagy fizikai és társadalmi jelleg 

konfliktusokhoz vezet, így hosszabb távon a kereslet növekedése lelassulhat vagy akár 

csökkenésbe fordulhat. A keresleti viszonyokat alapvetően tehát külső tényezők határozzák 

meg, azonban hatékony kommunikációval a célterület is befolyással lehet rá. 

 
Előre nem látható tényezők 

Ebbe a kategóriába azok a tényezők tartoznak, amelyre az adott célterület vagy az ott működő 

szolgáltatók nem lehetnek hatással. Ilyenek lehetnek az energiaárak vagy a valutaárfolyamok 

drasztikus   változásai,   váratlan   politikai   események,   természeti   katasztrófák,   háborúk, 

terrorista támadások, stb. Habár kivédésükre tehát nyilvánvalóan nincs mód, ám szélesebb 

körű összefogás némileg csökkentheti a kockázatot (pl. biztonsági intézkedések szigorítása a 

reptereken, cunami-jelző rendszerek kiépítése stb.). 

 
Kormányzati politikák 

A központi vagy regionális kormányzati intézkedéseknek nagy szerepük van a turisztikai 

vállalkozások versenyképességére az alábbi folyamatokon keresztül: 

- árfolyam- és kamatpolitika, 

- adópolitika, 

- vállalkozásfejlesztő és beruházás-ösztönző intézkedések, 

- versenyszabályok és piacvédelmi intézkedések, 
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- munkaerő-piaci politika, 

- oktatási és kutatási politika, 

- területfejlesztési politika, 

- közlekedéspolitika, 

- környezetvédelmi politika, 

- a nemzeti vagy regionális turisztikai hivatalok tevékenységének szabályozása. 

 
A  Világgazdasági  Fórum  (WEF)  évről  évre  közzéteszi  jelentését  a  Turizmus 

Versenyképességi Indexről (Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). A rangsor nem 

az egyes országok turisztikai vonzerejét méri, hanem azt, hogy mennyire kínál kedvező 

feltételeket turisztikai beruházások, fejlesztések számára. A listán 133 ország szerepelt, a 

három dobogós helyezést Svájc, Ausztria és Németország kapta mind 2008-ban és 2009-ben. 

Magyarország 2008-ban a 33. helyen szerepelt, míg 2009-ben csak a 38. pozíciót kapta a 

rangsorban. A versenyképességi index megítélésének minősítési szempontjait részletezi a (6. 

táblázat), mely alapján érdekes megfigyelések vonhatóak le az országok közötti rangsorunk 

alapján. Ahol jó minősítést kaptunk: egészség és higiénia (11. helyezés). Figyelemre méltó a 

természeti erőforrásokra kapott szintén nem túl kedvező pontszám. Kifejezetten a rangsor 

végén állunk a turisztikai szektor ár-versenyképessége és az idegenforgalomhoz való 

hozzáállás terén. 

 
6. táblázat: Magyarország turisztikai versenyképességi indexe – 2009 

 
Minősítés szempontja Helyezés 

(133 ország közül) 

Pontszám 

(max. 7) 

A turizmus állami keretszabályozása 26 5.3 

Törvények és szabályok 37 4.9 

Környezeti fenntarthatóság 24 5.1 

Biztonság 41 5.8 

Egészség és higiénia 11 6.6 

Az idegenforgalom prioritása 68 4.3 

A turizmus gazdasági környezete és infrastruktúrája 42 4.1 

Légiközlekedési infrastruktúra 68 3.0 

Földi közlekedési infrastruktúra 33 4.4 

Turisztikai infrastruktúra 27 4.9 

Telekommunikációs infrastruktúra 36 4.0 

A turisztikai szektor ár-versenyképessége 112 3.9 

A turizmus emberi, kulturális és természeti erőforrásai 59 4.0 

Emberi erőforrások 77 5.0 

Az idegenforgalomhoz való hozzáállás 115 4.3 

Természeti erőforrások 103 2.6 

Kulturális erőforrások 31 3.9 
Forrás: http://www.turizmus.com/write/docs/WEF2009.doc 

 

 
 

3.3. Várható fejlődési irányok 
 

 

A világ turisztikai piaca átalakuláson megy keresztül, a társadalom tagjai körében az értékek 

és normák változása figyelhető meg, amely a turisztikai szolgáltatások iránti keresletre és 

azok kínálatára is hat. Ez a magyar turisztikai ágazat újrapozícionálását is elkerülhetetlenné 

teszi. Ezt a politikának is fel kell ismernie, és átfogó, felülről jövő kezdeményezésekkel ki 

http://www.turizmus.com/write/docs/WEF2009.doc
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kell jelölnie a fejlődési irányt célként, és elérése érdekében be kell avatkoznia a turisztikai 

szektor működésébe. 

 
3.3.1. A turizmus keresleti trendjei 

 
A gazdasági környezet teljesítőképessége erősen befolyásolja a turizmus iránti keresletet. 

Konjunktúrában, amikor a gazdaság növekszik, a szabadon rendelkezésre álló jövedelm ek 

szintje szintén nő. A diszkrecionális (szabadon elkölthető) jövedelmek relatív nagy részét 

ilyenkor a turizmusra fordítjuk. Másrészről recesszióban a kereskedelem szűkül, és a 

turistaköltések csökkennek. A turizmus iránti keresletre számtalan folyamat hat: 

 
Demográfiai folyamatok: 

-   Nő az idősebb emberek aránya a lakosságon belül, akik egészségesebbek és magasabb 
szabadon felhasználható jövedelemmel rendelkeznek, mint korábban, így növekszik az igény 

a 

• minőség, kényelem és biztonság, 

• a minél egyszerűbb és kényelmesebb közlekedés, 

• az "egyszemélyes" termékek iránt. 

A  marketingeszközök  tekintetében:  az  életkor  veszített  fontosságából,  s  jóval  nagyobb 

szerepet kap a kényelem. 

 
-   Tovább csökken az egy háztartásban élők száma, mely magasabb összegű szabadon 

felhasználható jövedelmet és nagyobb vásárlóerőt jelent. Hatása a turizmusra növekvő igényt 

támaszt 

• a luxus és a különleges termékek, 
• a rövidebb városlátogatások, 

• a téli, napos desztinációk iránt. 

 
Egészség 

Az egészségtudatosság továbbra is egyre jellemzőbbé válik. Hatása a turizmusra: 
• a kevésbé egészségesnek tartott desztinációk iránti kereslet csökken, 

• a csak egyfajta szolgáltatást nyújtó (pl. sun&beach) desztinációk iránti kereslet 

csökken, 

• kedveltebbé válnak az aktív üdülések, 

• nő a kereslet a "wellness" termékek, beleértve a gyógy- és termálfürdők és a 

fitnesscentrumok iránt. 

 
Képzettség: 

Nő a képzettség átlagos szintje, így az üdülések esetében is nő a kereslet a művészet, kultúra 

és a történelem iránt. Hatása a turizmusra: 

• különleges termékek megjelenése, 

• mind a csomagajánlatok, mind az egyénileg szervezett utak esetében több művészeti, 

kultúrális és a történelmi elem jelenik meg, 

• nagyobb igény jelentkezik a jobb és kreatívabb információáramlásra, 

• nő a kereslet Közép- és Kelet-Európa új desztinációi iránt. 

 
Szabadidő: 

A modern társadalom tagjainak stresszel teli mindennapjai élénkíti a szabadidő és pihenés 
iránti igényt.  Ez ellentétes hatással  bír a  szabadon  felhasználható  jövedel emre. Hatása  a 

turizmusra: 
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• Növekszik az igény a kiegészítő olcsóbb termékek iránt. 

• Növekvő igény a pihenés iránt. 

• A főszabadság ideje lerövidül, inkább több rövidebb üdülés válik jellemzővé. 

 
Utazási tapasztalat: 

Az utazási tapasztalatok növekedésével, az internet és tévécsatornák révén tájé kozott turisták 
kritikusabbá  válnak,  növekszik  igényük  a  minőség  iránt  és  érzékenyebbé  válnak  az  ár- 

értékarányra. Hatása a turizmusra: 

• az üdüléssel, nyaralással versenybe kerülnek a pénzköltés és a szabadidő eltöltésének 

alternatív módjai, 

•  a  desztináció  iránti  hűség  csökken,  ugyanakkor  a  megkedvelt  desztinációt  újra 

felkeresik, 

• nő az igény a mesterségessel szemben az eredeti, autentikus iránt, 

• nő a kereslet a bérelhető közlekedési eszközök iránt, 

•  a  teljes,  változatos,  kiegyensúlyozott  koncepciót  kínáló  desztinációk  lesznek 

keresettek. 

 
Életstílus: 

A nyugati társadalom életstílusa megváltozik. Hatása a turizmusra: 
• Csökken az igény a félpanziós szolgáltatás iránt, mert azt olcsónak tartják. 

• Nő az igény az új termékek, szolgáltatások iránt, melyek hozzáadott értékük révén 

kitűnnek a többi közül. 

• A kínálat specializálódik: különleges hobbi, érdeklődés fontosabbá válik. 
• A második lakás iránti igény nő; sokszor azon régiókban, melyek kisebb, regionális 

repterek közelében helyezkednek el. 

•  A retroturizmus  -  trend  egyszerűbb  üdülési  formákat  eredményez: hotel  helyett 

inkább apartmant, esetleg lakókocsit vagy sátrat választanak a turisták, reneszánszát 

éli a kempingezés. 

• Egyre nagyobb teret hódít a „kalandturizmus‖ (afrikai vadászatok, „túlélőtúrák). 

 
Információs technológia: 

Az internet mindenki számára elérhető és átvesz korában turisztikai irodák által igénybevett 

szolgáltatásokat (szállás- , repülőjegy foglalás, stb.). Hatása a turizmusra: 

• Nő azon turisták aránya, akik az interneten szerzett információik alapján saját maguk 

szervezik meg üdülésüket. 

• Az utazási irodák szerepe csökken. 
• Az e-marketing szerepe nő. 

• A desztinációmarketing szerepe egyre fontosabbá válik. 

• Az internetes vásárlás lehetősége későbbi foglalásokat eredményez. 

• Nő az igény a biztonságos online foglalási rendszerek iránt. 

 
Szállítás: 

A nagysebességű vonatok és fapados repülők iránt erősen növekszik a kereslet. 

 
Fenntarthatóság: 

A  környezettudatosság  növekedésével  nő  a  kereslet  a  fenntartható  desztinációk  iránt  is, 
melyben a természet és az emberek fontos szerepet játszanak. 

 
Biztonság és védelem: 
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A terrorcselekmények, helyi háborúk és egyéb krízishelyzetek sajnos a mindennapi élet 

részeivé váltak, és a biztonság és védelem iránti igény is tényezővé válik. A turisták elkerülik 

azon desztinációkat, melyeket nem éreznek biztonságosnak. (MESTER, 2006). 

 
3.3.2. A kínálat fejlődésének várható irányai 

 
A 2009-2010. Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia az alábbi fejlesztési irányokat vázolta fel 

a hazai turisztikai ipar számára: 

- Emberközpontú és hosszútávon jövedelmező fejlődés 

 a turisztikai vállalkozások számára kedvező gazdasági intézkedések meghozatala, 

 a    turisztikai    vállalkozásokat    kedvezően    érintő    közgazdasági    eszközrendszer 

kialakítása, 

 a   gazdaságpolitikai   lehetőségek   függvényében   a   vendéglátó-   és   szálláshely 

szolgáltatások kedvezményes ÁFA körbe sorolása, az élőmunka közterheinek 

csökkentése, 

 olyan konstrukciók kidolgozása, amelyek általánosságban a KKV szektor, ezen belül a 

turisztikai vállalkozások számára ösztönzően hatnak, 

 turisztikai vállalkozások adóterhelésének folyamatos vizsgálata, 

 turizmus életminőség indexének alkalmazása, 

 
- Attrakciófejlesztés 

 kiemelt termékek fejlesztése, termékfejlesztési stratégiák készítése, 

 turisztikai fejlesztések figyelemmel kísérése, 

 Budapest, mint kiemelt desztináció fejlesztése, 

 Balaton, mint kiemelt desztináció fejlesztése, 

 innováció ösztönzése, 

 információszolgáltatás fejlesztése, 

 további kiemelt turisztikai célterületek meghatározása. 

 
- A turistafogadás feltételeinek javítása 

 turisztikai szempontokra épülő közlekedési fejlesztések összehangolása, 

 szálláshely-fejlesztés ösztönzése, 

 környezetszépítő versenyek erősítése, 

 közbiztonság és biztonságérzet növelése, gördülékeny határforgalom kialakítása, 

 az országos turisztikai kerékpárút-rendszer megismertetése. 

 
- Emberi erőforrás fejlesztés 

 átfogó kutatások indítása a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának feltárására, 

 a   nemzetközi   szakmai   elvárásoknak   megfelelő   oktatási   anyagok   kidolgozása, 

adaptálása, 

 a magyar lakosság vendégbarát szemléletének, viselkedésének erősítése, 

 aktív fellépés a tisztességtelen vállalkozások ellen, fogyasztóvédelem erősítése, 

 a   turisztikai   felsőoktatási   intézmények   és   vállalkozások   együttműködésének 
ösztönzése. 

 
- Hatékony működési rendszer kialakítása 

 desztináció menedzsment szervezeti rendszerének, kialakítása, működése, 

 turizmus jogszabályi környezetének fejlesztése, 

 belföldi turizmus fejlesztése, 
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 nemzetközi kapcsolatok, turizmusdiplomáciai tapasztalatok kihasználása, 

 regionális szintű turisztikai tevékenység fejlesztése. 

 
- Horizontális célok 

 fenntartható turizmusfejlesztés ösztönzése, 

 a turizmus természeti környezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása, 

 akadálymentesítés, 

 határon átnyúló desztináció fejlesztés támogatása, 

 ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának kidolgozása, 

 a területi kohézió szempontrendszerének érvényesítése. 

 
3.3.3. Szervezetfejlődési folyamatok 

 
A turisztikai ágazat jelentősége és a fejlődésben rejlő lehetőségek a hazai fejlesztéspolitikában 

is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A turisztikai termékek fejlesztése régóta biztosított volt, 

de hiányzott egy összehangolt szervezeti rendszer, amely felelős a fogadóterület turizmusának 

fejlesztéséért  és  menedzsmentjéért,  egyértelmű  kompetenciákkal  és  szakismerettel 

rendelkezik, illetve megfelelő finanszírozásban részesül. 

 
Magyarországon a turisztikai térségek és az adminisztratív, statisztikai térségek határai több 

esetben átfedik egymást, így a területi együttműködések sokszor körülményesek, gátolják a 

térségi turisztikai versenyképesség erősödését, hiszen mások a közigazgatási működtetés és 

mások a turisztikai rendszerek működtetésének szempontjai. Eltérőek a közigazgatási, a 

turisztikai és területfejlesztési területi hagyományok, az együttműködés keretei, a piaci 

elvárások. Különbség van az ágazati célok elérésében, azok ütemében, eredményességében, 

az eltérő célcsoportok vonzásában, a piaci folyamatokhoz való alkalmazkodás 

rugalmasságában. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, 

rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makrokörnyezeti tényezők változásaira. Ma még egy 

adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokra, mint 

ahogyan tudna pl. egy szoros együttműködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non- 

profit és a piaci elvek együttműködésén alapuló desztináció. Nélkülözhetetlenné vált egy, a 

fenti hiányokat pótló szervezet ahhoz, hogy fenntartható és versenyképes turizmus 

alakulhasson ki (TŐZSÉR, 2006). 

 
A  fenti  igény  kielégítésére  jött  létre  a  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  (TDM), 

amelynek kialakítása a 2005-2013 közötti Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia legfontosabb 

céljaként van meghatározva. A TDM gyakorlatilag a turizmus korszerű turizmusirányítási és 

működtetési rendszere. 

 
A desztináció menedzsment fogalma: egy adott földrajzi területen található vonzerők 

moduláris (szabadon kombinálható) termékké alakításának, hálózatba szervezésének, a 

termékek desztinációba ágyazott piac- és versenyképessége megteremtésének és 

értékesítésének  folyamata,  melynek  célja  a  fenntartható  fejlődés  megőrzése  mellett  a 

turisztikai piaci siker elérésével, a földrajzi terület fejlődésének, az ott élők jólétének növelése 

PISKÓTI, 2006). A 7. táblázat összehasonlítja a jelenlegi hazai turisztikai intézményrendszer 

jellemzőit  a  TDM  rendszer  kiépítése  által  elért  eredményekkel.  A  táblázatban  említett 

tényezők mellett a TDM kialakítását az alábbi folyamatok is ösztönözték: 

 a TDM léte elengedhetetlen az alapvető piaci versenyképesség szempontjából, 

 a  támogatási,  pályázati  rendszeren  keresztül  kialakítását  a  következő  években 
jelentős anyagi támogatás segítheti, 
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 az elmúlt évtized során a fejlesztések, eredmények alapján létrejött egy olyan 

turisztikai kínálat, melynek piaci értéke még nem tudott megjelenni, 

 a turisztikai ágazat szereplői érettek az együttműködésre, 

 létrejött  sikeres  desztináció-menedzsmentet  lehetővé  tevő,  megfelelő  szakmai 
tudás (TŐZSÉR, 2006). 

 
7. táblázat: A turisztikai intézményrendszer a TDM bevezetése előtt és után 

A jelenlegi hazai turisztikai 

intézményrendszer jellemzői 

A TDM rendszer kiépítése által elért 

eredmények 

Nincs feladatmegosztás az egyes területi 
szintek között. 

Összhang megteremtése a helyi, térségi, régiós 
és országos turisztikai feladatok és kompetenciák 

területén. 

A turisztikai irányítás elsődleges döntési 
kompetenciái döntően önkormányzatilag 

(helyi-térségi  szervezetek),  illetve 

államilag meghatározottak (ÖTM 

TUSZÁT, MT. Zrt.). 

A kompetencia szintén a tagoktól származik. A 
turisztikai irányítás elsődleges döntési 

kompetenciái delegálásra kerülnek a TDM 

szervezethez. 

A   jelenlegi   intézményrendszer   felülről 
kinevezett vezetőkből áll, nem áll 

érdekeltségi viszonyban a turizmus 

szereplőivel. 

Az alulról építkező TDM hálózat kialakításával 
alapvetően megjelenik a tulajdonosi szemlélet a 

turizmus irányításában. 

Jórészt  csak  marketing-  és  információs 
fel-adatok ellátása. 

A   turisztikai   feladatok   körének   bővítése:   a 
desztináció fejlesztése, tervezés, kutatás, 

humánerőforrás-fejlesztés, értékesítés-közvetítés, 

partnerségi hálózat és stratégiai menedzsment, 

monitoring. 

Az  ügyfélkapcsolatok  középpontjában  a 
helyi információszolgáltatás. 

Informatikai   alapú   desztinációs   szintű   CRM 
rendszer alkalmazása a turisztikai 

ügyfélkapcsolat, az üzleti és marketing 

folyamatok teljes menedzsmentjében. 

A turisztikai  szervezetek  irányításban  és 
vezetésben a modern menedzsment és a 

stratégiai  szemlélet  jórészt  nem 

érvényesül. 

A    turisztikai    szervezetek    irányításban    és 
vezetésben  a  modern  menedzsment  és  a 

stratégiai szemlélet megvalósul: a szakmai 

kompetencia és szakszerűség érvényesülése a 

folyamatok irányításában, az elért eredmények 

alapján elszámolható menedzsment szervezet. 

A feladatok finanszírozása jórészt 
csökkenő önkormányzati-állami, illetve 

pályázati forrásokból történik. 

Kiszámíthatóbb  pénzügyi  működés,  a  bevételi 
források körének bővítése: tagdíj- 

hozzájárulásával, illetve önálló bevételek 

generálásával. 

A   turisztikai   vállalkozók   jórészt   csak 
adófizetési és szponzorrációs szereplők, a 

desztinációs szintű turizmuspolitika 

alakításába közvetlenül nem vagy csak 

részben kerülnek bevonásra. 

A   turisztikai   szolgáltatók,   szakmai   és   civil 
szervezetek aktív bevonása a desztinációs szintű 

turizmuspolitika  alakításába  (pl.  a  helyi 

turisztikai vállalkozásoknak a döntéshozatalban 

való közvetlen részvételének biztosítása). 

Alulról   építkezés,   az   aktív   partnerség 
hiánya, gyenge szakmai érdek-érvényesítő 

képesség. 

Az aktív partnerség feltételeinek megteremtése. 
Erősebb és hatékonyabb érdekérvényesítés. 
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A desztinációs szintű megbízható és 

napra-kész adatok, ezt biztosító felmérési- 

kutatási és monitoring rendszer hiánya. 
Forrás: TDM Működési Kézikönyv 

A desztinációs szintű megbízható és naprakész 

adatok és az ezt biztosító felmérési-kutatási és 

monitoring rendszer kiépítése. 

 

A TDM egy összetett és komplex rendszer, amelyben az alábbi elvek érvényesülnek: 

- területi koncentráció elve, 

- területi együttműködés elve, 

- fenntarthatóság, 

- innovatív szemlélet. 

 
A TDM rendszerben érintett szereplőket és kapcsolatrendszerüket a 11. ábra szemlélteti. 

 
11. ábra: A TDM szervezetek intézményes kapcsolatai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: PISKÓTI, 2006 

 
A TDM létrehozásakor egyik legfontosabb, hogy a desztináció-menedzsment rendszer 

alapvetően az érintettek „önszervezésére‖ épüljön, de ne legyen kampányszerű és spontán, ne 

legyen  pályázati  pénzszerzés-orientált,  hanem  a  szakmai  elvekre  megalapozottan, 

szervezetten, támogatottan kialakított hatékony fejlesztési folyamat. Legfontosabb eleme a 

márkaépítés, a desztináció, mint márka hangsúlyozása, amely az eddigi fejlesztések során 

nem kapott hangsúlyt vagy létrejötte esetleges volt. Ahhoz, hogy egy térség turisztikai 

desztinációvá válhasson, rendelkeznie kell bizonyos adottságokkal. Ezek a tényezők 

meghatározóak a desztinációs területek kijelölésében, fejlesztésük pedig alapvető az adott 

desztináció versenyképességének növelésében. A desztináció meghatározó tényezői alapján a 

desztináció jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze (TŐZSÉR, 2006): 

- A turista által utazási célul kiválasztott célterület: 
- fogadó terület is, 
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- a turizmus alapvető egysége, 

- meghatározása a turista szemszögéből történik, 

- fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség, 

- a turista legalább egy éjszakát eltölt itt, 

- olyan   hely/térség,   amely   legalább   egy   nap   eltöltéséhez   szükséges   turisztikai 

vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttér-szolgáltatásokat tartalmaz, 

- szereplői széles területen működnek és együttműködnek egymással, 

- imázzsal rendelkezik, 

- szubjektív, vagyis minden turista a maga szemszögéből szubjektíven ítélhet meg egy 

desztinációt, 

- integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára, 

- tágabb  értelemben  turisztikai  termék,  amely  a  turizmus  piacán  más  turisztikai 

termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez, 

- egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez korszerű 

turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi, 

- alulról építkező és felülről támogatott rendszer. 

 
A turisztikai desztinációk meghatározó elemeiként több szerző sorol fel ismertetőjegyeket, 

amik ahhoz szükségesek, hogy egy terület turisztikai desztinációvá váljon: 

 
- turisztikai attrakció megléte, mint pl. természeti tényezők, ember alkotta tényezők, 

örökség, speciális események, stb., 

- megközelíthetőség,  mint  pl.  a  teljes  közlekedési  rendszer,  beleértve  az  utakat,  a 

közlekedési eszközöket, stb., 

- turisztikai szolgáltatások, mint pl. szálláslehetőség, vendéglátó szolgáltatás, 

kiskereskedelem, egyéb turisztikai szolgáltatások, stb., 

- termékcsomagok, 
- minden olyan tevékenység, amelyet a turista a tartózkodása alatt végezhet, 

- közszolgáltatások, mint pl. bankok, telekommunikáció, kórházak, stb. 

 
Amennyiben a fenti tényezők rendelkezésre állnak, a TDM az alábbi sikerrel járhat: 

- a marketingeszközöket eredményesebben, hatékonyabban alkalmazza, 

- a stratégiai tudatosabban alkalmazkodhat a kereslethez, 

- célirányos fejlesztést biztosít. 

 
A turisztikai desztináció természetesen nem csak a kínálati oldal szereplői számára jár 

haszonnal, a turista számára azonosíthatóvá, egyedivé válik a „termék‖, vagyis márkává válik, 

így már nem lesz helyettesíthető más termékkel és magasabb kötődés alakul ki. 

 
3.3.4. A humánerőforrás fejlesztés lehetőségei 

 
A turizmus humánerőforrásának jellemzőit DÁVID (2007) a következőképp mutatja be: 

A turizmus egyik meghatározó jellemzője, hogy a turisztikai szolgáltatások erősen személyes 

volta miatt jelentős az élőmunka-igénye, és technikailag a pótlás is nehéz. Manapság a 

fogyasztók internethasználatának általánossá válásával az utazásközvetítő szektorban a 

munkahelyek egy része veszélybe került, a világszerte bővülő turisztikai keresletnek 

köszönhetően számos olyan munkahely létrehozására van lehetőség, amelyre nincs hatással ez 

a tényező. 
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A turizmus humán erőforrása elsősorban az az élőmunka kínálat, amely rendelkezésre áll a 

szolgáltatások megvalósításához. Emellett természetesen a turista utazásakor több emberrel is 

kapcsolatba kerül, így az alábbi humán erőforrásokat összegezhetjük: 

- turisztikai vállalkozások dolgozói – azok a személyek, akik a turistákat fogadják és 

kiszolgálják (pl. különféle szálláshelyek, irodák), 

- turizmus által érintett szervezetek tagjai – ide tartoznak azok a vállalkozások vagy 

intézmények, amelyek elsősorban a helyi lakosok kiszolgálására jöttek létre, de mellette 

turistákat is fogadnak (közlekedés, kulturális intézmények, éttermek, sportlétesítmények). Az 

itt dolgozóknál nincs szükség konkrétan turisztikai jellegű tudásra, de előnyt jelent, 

- a célterületek lakossága – egyrészt munkaerőt biztosítanak a fenti szervezetek számára, 

ugyanakkor   munkájuk   során   közvetlenül   is   kapcsolatba   kerülnek   a   turistákkal,   így 

befolyásolva az attrakció által nyújtott élményt. 

 
3.3.5. A humán erőforrások szerepe és jelentősége 

 
A turizmus szektorban, a turisztikai termékek jellegéből adódóan, kiemelt szerepe van a 

humánerőforrás  számának,  minőségi  összetételének,  illetve  képzettségének.  A 

humánerőforrás: 

- konkrétan létrehozza magát a szolgáltatást (az infrastruktúra adja a hátteret, de a szolgáltatás 

speciálisan az ember által jön létre), 

- közreműködésével növelik (vagy csökkentik) az élményt, 

- önmagában is attrakcióként szerepelhet (egy idegen régió lakossága önmagában is érdekes 

lehet a turisták számára), 

- érzelmi kapcsolatot teremt a meglátogatott területhez – kapcsolat, rokonszenv a lakosság és 

a turisták között, 

- a megújulás alapjait jelenti – a terület erőforrásai csak rajta keresztül javulhatnak, 

- szokásaival, életmódjával nagyban hozzájárul a látogatók hangulatához. 

 
A turizmus erőforrásainak (szakmáinak) alágazatok és hierarchia szerinti csoportosítását a 8. 

táblázat részletezi. Bár a munkaerőpiacon általános túlkínálat jellemző, ez nem feltétle nül 

jelenti, hogy mindig és minden szakmában és ágazatban megfelelő számban és magas 

szaktudással áll munkaerő rendelkezésre. 

 
8. táblázat: A turizmus erőforrásai alágazatok és szintek szerint 

 
 

 
 
 
 
 

Államigazgatási szervek 

 

Közvetlen 

szolgáltatók 

Ügyintézők, 

csoport- 

vezetők 

Szakmai/ 

közép- 

vezetők 

 

 

Felső vezetők 

 
vezető regionális 

vagy országos 

és turisztikai hivatalok Pultos termékfelelős Irodavezető szervnél 

 
Természeti attrakciók Túravezető 

program- 

szervező 

kiállítás- 

látogató- 

menedzser 

nemzeti park 

igazgató 

Múzeumigazgat 

Kulturális attrakciók Tárlatvezető szervező Fundraiser ó 
 
 

Közlekedési vállalatok 

 

repülőjegy- 

eladó 

 

vezető légiutas 

kísérő 

 

marketing- 

igazgató 

 

Légitársaság 

igazgatója 
 

Kongresszusok, 

konferenciák host(ess) 

kongresszus- 

szervező 

vásárközpont 

témafelelőse 

kongresszusi 

iroda igazgatója 
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Rendezvények és 

animáció 

 

 

Animátor 

 

animáció- 

szervező 

 

rendezvény- 

felelős 

 

 

fesztiváligazgató 
 

 
 

Egyéb 

 

 
 

Idegenvezető 

turisztikai 
reklám- 

szakember 

 
Kutatás- 

vezető 

 
tanácsadó cég 

igazgatója 

Forrás: DÁVID, 2007 

 
A következőkben áttekintjük, milyen tényezők határozzák meg a turizmus humán erőforrásait, 

vagyis mik tehetik vonzóvá egy fogadóterületen a turizmusban dolgozókat vagy többi tagjait a 

beutazók számára: 

 
Attitűd. Mint az élet minden más területén is, az emberi hozzáállás szinte mindent eldönthet, 

mert kihatással van minden egyéb tényezőre is. Ez az a terület ugyanakkor, amely közvetlenül 

és rövidtávon nem fejleszthető, viszont a leghosszabb távú befektetésnek bizonyul, ha 

megfelelően látnak hozzá. Az attitűd összetevői az alábbiak: 

- Pozitív  hozzáállás.  A  lakosságtól  kezdve  a  magas  szintű  döntéshozókig  minden 

szinten ismerjék fel a turizmus fontosságát és ennek megfelelően viszonyuljanak a 

beutazókhoz. 

- Munkához való hozzáállás. Az egyik legfontosabb tényező, ugyanis ez határozza meg 

a szolgáltatások minőségét és ezen keresztül az ágazat sikerességét. 

- Tanulási  vágy.  Ez  a  tulajdonság  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  kiküszöbölje  a 

hiányokat, ugyanakkor a meglévő ki nem használt lehetőségekkel (nyelvtanulás, 

szakképzések) erőforrásokat pazarolunk el. 

- Véleményformálás. A szakmát jól ismerő és elismert személyek megosztják innovatív 

gondolataikat a társadalom többi tagjával. 

- Együttműködés. A heterogén és különböző érdekű szolgáltatók rövid távú előnyöket 

félretéve a hosszú távú haszon érdekében képesek és hajlandóak egymással 

együttműködni. 

- Felelősség. Annak felismerése, hogy a közösség együtt felelős egy bizonyos turisztikai 

termékért, értékért, és nem csak az arra kijelölt intézmény. 

- Politikai felelősségvállalás. Olyan személyek delegálása a politikába, akik hasonlóan 

tudatosan támogatják a turizmusfejlesztést. 

 
Szaktudás. A szaktudás adja a nyújtott szolgáltatások színvonalát, ez az alapja a fejlődésnek, 

ezért nem közömbös, milyen szakemberállománnyal rendelkezik egy adott régió. 

Nyelvtudás. A színvonalas szolgáltatásnyújtáshoz elengedhetetlen, hogy kommunikálni 

tudjunk a beutazókkal. 

Hagyományok. Egyrészt különlegességük, egyediségük, másrészt a hagyományos kézműves- 

élelmiszeripari, stb. termékeken keresztül közvetlen vonzóerőt jelentenek a turisták számára. 

 
A szemléletformálás meglehetősen bonyolult, és az erre irányuló programoknak minden 

résztvevőre és döntéshozóra ki kell terjedni. 
 

 
 

3.4. A fejlődést gátló tényezők 
 

 

A turizmus fejlődését gátló tényezők a következők: 

- Viszonylag rövid tartózkodási idő, kevés vendégéjszaka 
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A magyar turizmust a nagy vendégforgalom és a szerényebb gazdasági hozam jellemzi. A 

külföldi vendégek egy napra jutó költése a nyugat-európai átlagnak fele-egyharmada. Az 

átlagos tartózkodási idő mindössze három nap, szemben a 4-5 napos európai átlaggal. 

 
- Erős szezonális és területi koncentráció 

Miközben sok vonzerő kihasználtsága alacsony, a turizmust erős szezonalitás és területi 

koncentráció jellemzi. A külföldi vendégéjszakák 61%-a Budapestre és a Balaton térségére 

koncentrálódik, időben pedig 37%-a júliusra és augusztusra esik. 

- Alacsony minőségű szolgáltatások. 
- Szektorban foglalkoztatottak alacsony képzettsége. 

- Turisztikai szolgáltatók közti együttműködések, programcsomagok hiánya. 

- Közlekedési   infrastruktúra   hiányosságai   (nehézkes   vasúti   közlekedés,   vidéki 

közlekedés autóbusszal). 

- Világgazdasági válság hatásai. 

- Küldő-piacokon gazdasági recesszió. 

- Kiélezett  verseny  a  turisztikai  desztinációk  között  (főleg,  ha  ugyanazt  a  piaci 

szegmenst kívánják kiszolgálni, nem egymást kiegészítő, hanem egymást helyettesítő 

attrakciók fejlesztése). 

- Magas adóterhek az ágazatban. 

- Elégtelen mértékű magántőke-befektetés (az ágazatban a kis- vagy 

középvállalkozások). 

- Megfelelő szakember és nyelvismerethiány, főleg a kistelepüléseken (idegen nyelvet 

beszélők aránya nálunk a legalacsonyabb az EU-ban). 

- Nem elég turistabarát szemlélet.. 

 
Ellenőrző kérdések: 

 
1.   Sorolja fel a makrokörnyezet elemeit! 

2.   Milyen versenyképességi tényezőket ismer? 

3.   Melyek a turisztikai kínálat várható trendjei? 

4.   Milyen irányok tapasztalhatóak a turisztikai kínálatban? 

5.   A turizmus szektor további fejlődésének melyek a legjelentősebb gátjai? 



103 

 

 

4. Minőségmenedzsment 
 

 

A fejezetben az olvasó megismerheti a vevői elégedettség és a szolgáltatásminőség közötti 

összefüggést, segítjük a szolgáltatások minőségének értékelését. Bemutatjuk a minőség 

értelmezését és jelentőségét a turizmusban, és a minőségi védjegyek, díjak alkalmazását, és 

példaként a szállodák minőségi díj értékelésének szempontjait. A bemutatott 

minőségmenedzsment feladatok segíthetik a turisztikai szolgáltatók esetében a minőségi célok 

teljesítését, és példaként a fürdő szolgáltatóknak javasolt minőség-paramétereket adjuk közre. 

A kereskedelmi szálláshelyek új minősítési rendszeréről (Hotelstars Union) és a lovas 

turisztikai szolgáltatók minősítési szempontjairól tájékozódhat az olvasó. 

 
Az utóbbi időkben a kínálat oly mértékben meghaladta a keresletet, hogy a szolgáltató 

szférában komoly versenyhelyzet alakult ki az előkelő piaci pozíciók megszerzéséért és 

megtartásáért. A minőség olyan kritériummá vált, amely nélkül a turisztikai vállalkozások, 

desztinációk versenyképessége veszélybe került. 

 
A szolgáltatások színvonalának minősítésére törvényi előírások vannak, például az osztályba 

sorolás, amely egyfajta biztosíték a szolgáltatások színvonalát illetően, de ma már ez nem 

elég, leginkább a minőségmenedzsment adhat garanciát arra, hogy állandó, kiváló minőséget 

kapjon a vendég. 
 

 
 

4.1. A vevői elégedettség 
 

 

A vevői elégedettségnek (KENESEI – KOLOS, 2007) számos kedvező hatása van: hozzájárul 

a versenyelőny megtartásához, az elégedett vevő érzéketlenebb a konkurens ajánlatokkal 

szemben, gyakrabban vásárol, és jó hírét kelti a szolgáltatónak. A vevői elégedettség 

növelésének a költséghatékonyság terén is van pozitív hatása: a pozitív szájreklám egyrészt 

hozzájárul az új vevők megszerzéséhez, ami csökkenti a vevőszerzés költségeit, másrészt a 

szolgáltatási  hibák  helyreállítása  is  kisebb  költségekkel  jár,  hiszen  korábbi  tapasztalatai 

alapján az alapvetően elégedett vevő megbocsátóbb a szolgáltató hibájával szemben. 

 
A vevői elégedettség és a szolgáltatásminőség szorosan összefüggnek, noha eltérő fogalomról 

van szó. A fő különbség az, hogy a vevői elégedettség egy rövid távú, konkrét tranzakcióhoz 

kötődő mutatószám, míg a szolgáltatásminőség egy attitűd, amely egy szolgáltatóvállalat 

teljesítményének hosszabb távon történő megítélése alapján alakul ki. 
 

 
 

4.2. Szolgáltatásminőség 
 

 

A szolgáltatások minőségét alapvetően a vevő egyéni tapasztalatai és elvárásai határozzák 

meg. A szolgáltatásminőséget úgy definiálhatjuk (KENESEI – KOLOS, 2007), hogy a vevő 

elvárásai és tapasztalatai közötti eltérést; minél inkább felülmúlja a vevő tapasztalata az 

előzetes elvárásait, annál magasabb minőséget észlel. 

 
A vevő szemszögéből a szolgáltatásminőségnek két dimenziója van: a technikai és a 

funkcionális minőség. A technikai minőség fejezi ki, hogy mit kap a vevő a szolgáltatóval 

való interakciója során. A szállodavendég például kap egy szobát, az étteremben ételt. A 

minőség megítélését azonban az is befolyásolja, hogy hogyan nyújtják a várt szolgáltatást, 
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milyen a szállodai recepciós modora. Ez utóbbit fejezi ki a funkcionális minőség. A legtöbb 

iparágban nehéz a technikai versenyelőnyt elérni, hiszen a vállalatok többsége képes hasonló 

minőséget kínálni. 

 
A vevő-szolgáltató interakciójának fejlesztése, azaz a funkcionális minőség lehet az a 

többletérték, amely jelentős versenyelőnyhöz juttatja a szolgáltató-vállalatokat. 

 
Egyes iparágakban szinte kizárólag a funkcionális minőség alapján lehet a szolgáltatásokat 

differenciálni. A szállodaiparban például a technikai újítások könnyen másolhatók. Ma már 

minden valamirevaló szállodának van weboldala, online foglalási rendszere, 

lojalitásprogramja, az alapszolgáltatások mellett megjelennek a wellness szolgá ltatások. A 

Radisson Hotels&Resorts a világ több mint 60 országában működtet szállodákat 

(www.radisson.com). Világszerte alkalmazzák a „Yes, I can!‖ programot, amelyben 

egységesen készítik fel a frontembereket arra, hogy professzionálisan és egyénre szabott 

szolgáltatást tudjanak nyújtani, e képességüket tekintik a márkaérték meghatározó elemének. 

 
A szolgáltatások minőségét meghatározó tényezők: 

 Megbízhatóság 
 Realizálási készség 

 Biztonság 

 Empátia 

 Megfogható dolgok. 

 
9. táblázat: A szolgáltatásminőség értékelésének dimenziói 

Szempontok 

1. Megbízhatóság 
a)  Jó munkavégzés 

b)  Pontos számlázás 

c)  Pontos nyilvántartás 

d)  Időre teljesítés 

2. Reagálási készség 
a)  Alkalmazottak hozzáállása 

b)  A vevő gyors visszahívása 

c)  A vevő gyors kiszolgálása 

3. Kompetencia 
a)  A frontemberek ismeretei 

b)  A háttérszemélyzet felkészültsége 

c)  A szervezet kutatási potenciálja 

4. Hozzáférés 
a)  Telefonon könnyű elérni a szolgáltatót 

b)  Rövid a várakozási idő 

c)  Megfelelő nyitva tartás 

d)  Megfelelő helyszín 

5. Udvariasság 
a)  A frontemberek viselkedése 

b)  A frontemberek megjelenése 

6. Kommunikáció 
a)  A vevő számára érthető tájékoztatás 

b)  A költségek világos magyarázata 

c)  A vevő problémájának kezelése 

http://www.radisson.com/


105 

 

 

 

7. Hitelesség 
a)  Vállalat neve, hírneve 

b)  Frontemberek személyes jellemvonásai 

8. Biztonság 
a)  Fizikai biztonság 

b)  Pénzügyi biztonság 

c)  Bizalmas adatok kezelése 

9. Empátia 
a)  Egyéni figyelem 

b)  Egyedi igények megértése 

10. Megfogható dolgok 
a)  Szolgáltatási infrastruktúra 

b)  Frontemberek öltözéke 

c)  Egyéb eszközök (névjegy, űrlap, stb.) 
Forrás: Parasuraman et al,1985 

 
4.3. Minőség értelmezése és jelentősége a turizmusban 

 

 

A WTO 1998 okt. 8-10. között nemzetközi konferenciát rendezett Krakkóban Strategies for 

Excellence and Quality in Tourism címmel. A konferencia felhívta a figyelmet a minőség 

előtérbe kerülésére a turizmus területén. Ezen a fórumon elhangzott, hogy bár globálisan a 

turizmus volumene és a belőle származó bevétel növekszik, mégis az éleződő versenyben 

egyes desztinációk lemaradhatnak. A versenyben maradás feltétele: a minőség a turisztikai 

kínálatban, méghozzá a turisztikai terméket alkotó minden láncszem tekintetében, vagyis 

egyfajta „holisztikus‖ megközelítés, reális árak, átgondolt marketing. A minőség elérésének 

legfontosabb eszközei: az infrastruktúra fejlesztése, a turizmusban dolgozók oktatása, a 

hitelesség, eredetiség, a standard-ek kidolgozása, a turizmus fenntartható fejlesztése. 

 
Az országok és régiók erősödő versenyében előnyt élvezzenek azok a cégek vagy társaságok, 

akik a minőséget helyezik tevékenységük középpontjába, és magas, állandó színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és minderről tanúsítvánnyal is rendelkeznek. 

 
4.3.1. Minőségi védjegyek, díjak a turizmusban 

 
Turizmus védjegy: a turisztikai termékek, szolgáltatások minőségét garantáló, 

minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó logó, címke, amely a követelményeket teljesítő 

szolgáltatások megkülönböztetésére és ezáltal a turisták jobb tájékozódására szolgál. 

A Nemzeti Turisztikai Bizottság (korábbi nevén OIB) 2005 januárjában indította útjára a 

Magyar Turizmus Minőségi Díj programot szállodák és éttermek részére. A Díj garanciát ad 

arra, hogy az adott szolgáltató valóban megfelel a kategóriáján belül elvárható 

követelményeknek mind a vendégek, mind pedig a szakma elvárásainak figyelembevételével. 

 
A Magyar Turizmus Minőségi Díj célja 

 A   minőség   kultúrájának   megteremtése,   minél   szélesebb   körű   elterjesztése   és 

fenntartása a magyar idegenforgalmi vállalkozások körében. 

 A minőségtudat létrehozása a szolgáltatások színvonalának érdekében. 

 A  minőség  iránti  elkötelezettség  növelése  és  a  minőségben  való  gondolkodás 

motiválása. 

 Turizmusunk   versenyképességének   erősítése   és  a   versenyelőnyök   hosszú   távú 

biztosítása. 
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 A magasabb színvonalon szolgáltatást nyújtó vállalkozások pozitív 

megkülönböztetése. 

 A turizmusból származó bevételek növelése. 

 
A célok elérésének egyik eszköze a Magyar Turizmus Minőségi Díj. A Minőségi Díj azokat a 

magyar turisztikai szolgáltatókat különbözteti meg, amelyek különleges erőfeszítéseket tettek 

és tesznek folyamatosan szolgáltatási minőségük javítása érdekében. A Díj a BIZALOM jele, 

ami a turisták számára azt jelenti, hogy a turisztikai vállalkozás a kategórián belül teljesíti, 

illetve túlteljesíti a minőségi követelményeket. A Díj megkönnyíti, sőt várhatóan befolyásolja 

a döntést, hogy a vendég a Díjjal rendelkező szolgáltatót válassza. A minőséget nem lehet az 

osztályba sorolással azonosítani, mert minden kategóriában az annak megfelelő minőséget 

kell biztosítani. A Díj megszerzése önkéntes alapon, közös elhatározással és felelősséggel 

történik. 

 
Az értékelés szempontjait szállodákra és éttermekre dolgozták ki. 

 A működés előfeltételeként előírt engedélyek. 

 A technikai minőség, a szálloda tárgyi és üzemeltetési eszközeinek tételes vizsgálata . 

 Funkcionális minőség 

- Vállalati kultúra, üzletpolitika és stratégia 

• Image-építés, PR 

• Információ, kommunikáció 

• Piacismeret 

• Célcsoportok 

• Konkurencia 

• Marketing munka 

• Ár-minőség összhangja, nettó érték 

- Vendégkapcsolat 

• Értékesítés 

• Új vendégek kezelése 

• Törzsvendégek kezelése 

• Foglalás 

• Házon belüli kommunikáció a vendégekkel 

• Vendégelégedettség mérése 

• Panaszkezelés 

• Szívélyesség, vendégszeretet 

- Emberi tényező 

• Kiválasztás 

• Képzettség 

• Elhivatottság – elkötelezettség 

• Előmenetel 

• Motiválás 

• Kompetencia 

• Munkahelyi légkör 

• Megjelenés, személyi higiénia 

• Nyelvtudás 

• Kreativitás 
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•     Minőségtudat és a dolgozók bevonása a minőségi szolgáltatásokba 

•     Továbbképzés 

•     Információáramlás és a dolgozók bevonása 

•     Vezetési stílus 

 Kapcsolat a külső partnerekkel 

 A cégvezetés elkötelezettsége  a  minőségi  munka  és szolgáltatások  iránt  és ennek 

gyakorlati példái (szöveges önértékelés). 

 
4.3.2 Minőségmenedzsment 

 
A minőségmenedzsment (VERES, 2003) az igénybe vevők szolgáltatásminőségről alkotott 

értékítéletének stabilizálásával és/vagy javításával fokozza az elégedettséget, és így - végső 

soron – hozzájárul az újravásárlási szándék erősödéséhez. 

 
A szolgáltatások minőségmenedzsmentje céljai eléréséhez a következő részfeladatokat kell, 

hogy teljesítse: 

 A marketingkutatás eszközeivel fel kell tárnia a szolgáltatás-specifikus 

minőségjellemzőket és azok fontosságát. 

 Az alkalmazottak számára egyértelműen meg kell fogalmazni a minőség 

szempontjából fontos teljesítménycélokat. 

 A szolgáltató minőségfilozófiájának beépítése a vállalati kultúrába. 

 A   meghatározott   minőségszínvonal   eléréséhez   szükséges   dologi,   személyi   és 

szervezeti feltételek biztosítása. 

 A menedzsment és a frontvonal közötti közvetlen kommunikáció kiépítése. 

 Az alkalmazottak motiválása és irányítása a minőségcélokkal összhangban. 

 A vállalat külső kommunikációjának közvetítése a vállalaton belülre. 

 A frontszemélyzet tájékoztatása a külső kommunikációs intézkedésekről. 

 Minőségorientált kommunikációs és ellenőrzési rendszer működtetése. 

 
A minőségdimenziók értelmezése a konkrét turisztikai szolgáltatóra (GARVIN, 1987): 

 a főelőny (a szolgáltatás legnagyobb hasznossága, 

 másodlagos jellemzők (amelyek tovább orientálják az igénybe vevőt a hasznosság 

megítélésében, 

 megbízhatóság, 

 tartósság, 

 vevőszolgálat, 

 esztétikum, 

 az ígéret megtartása, 

 a szolgáltató hírneve. 

 
Példaként nézzük meg a fürdőszolgáltatások minőség értékelését! 

10. táblázat: A fürdő-szolgáltatás 5 elemű minőségparaméter-rendszer 
 

Minőségparaméterek 
 

Megbízhatóság 
Az a képesség, hogy a megígért szolgáltatást 

megbízhatóan és pontosan teljesítik 

 A kínált szolgáltatások (a profiltól 

függően: strand, wellness, gyógy, 
élményelemek) teljes skáláját a 

nyitvatartási idő alatt igénybe lehet venni 
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  a fürdő minden infrastrukturális eleme 
igénybe vehető a nyitvatartási idő alatt 

(pl. minden medence használható, 

kereskedelmi egységek a napi étel-, 

italfogyasztási igényeket ki tudják 

elégíteni) 

Reagálási készség 
Hajlandóság az igénybevevők segítésére, 

gyors szolgáltatás biztosítása 

 nincs várakozási idő 

 a fürdő-vendégek kérésére azonnal 

reagálnak pl. szolgáltatási csomag 

összeállításánál személyre szabott 

testkezelésekkel 

 a célcsoport igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kialakítása, bevezetése (pl. 

gyermek-animáció) 

Biztonságérzet 
Veszélytől, kockázattól való kétségektől való 
mentesség 

 felkészült személyzet (pl. gyógymasszőr 

OKJ-s bizonyítvánnyal) 

 minősített víz (a víz hőfokának, 

összetételének bemutatása) 

 csúszásmentesség biztosítása a vizes 
területek mellett 

 fürdőmester, úszómester, elsősegély- 
nyújtó-hely jól látható elhelyezése 

 gyermekmedencék kialakítása, 

elhelyezése, fokozott védelme 

Empátia 
Erőfeszítéseket kell tenni, hogy megismerjük 

az igénybevevőket és igényeiket 

 a személyzet nagyon figyelmes, türelmes 

 igyekszik megismerni a vendéget 

 különleges, egyéni igények ismerete 

 különleges bánásmód a visszatérő fürdő- 
vendégekkel 

Kézzel fogható tényezők 
A berendezések, a személyzet és a 

kommunikációs anyagok megjelenése 

 tiszta, rendezett kezelőhelyiségek, 

kifogástalan anyagok, felszerelések 

 szakvélemények a víz hatásáról 

 személyzet munkaruhája a szolgáltatás 

területenként (pl. gyógyászati részlegen 

fehér köpeny, strand részlegen világos 

zöld, animátoroknak sárga) 

 zöld rekreációs területek (füvesített, 

gondozott terek dizájn elemekkel) 
Forrás: Könyves, 2008 

 

4.3.3 Minőségbiztosítás 

 
A minőségbiztosítás: a turisztikai szolgáltatások, termékek minőségi jellemzőinek mérése és a 

követelmények meghatározásának, elérésének rendszere. A minőség középpontjában a 

fogyasztói igényeknek való megfelelés áll, vagyis a szolgáltatóknak tisztában kell lenniük a 

vendégek igényeivel, keresletével és ennek megfelelően kell kialakítaniuk a termékek és 

szolgáltatások színvonalát. A megfelelő minőséget a vállalat valamennyi területén biztosítani 

kell a Total Quality Management irányelveinek figyelembe vételével. 
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Teljes Körű Minőségirányítás (Total Quality Management) 
 

Az 1990-es évektől jelenik meg a minőségközpontú irányítási rendszer, amely feltételezi a 

vállalat összes munkatársának részvételét, a szervezet hosszútávra szóló sikerét a fogyasztó 

megelégedettségére, továbbá. a vállalat dolgozóinak, valamint a társadalomnak nyújtott 

előnyökre alapozva akarja elérni. 

 
TQM (Total Quality Management) területei 

 Quality care - törődés a minőséggel 
 Customer care - törődés a vendéggel 

 Front-line people (FLIP) care - törődés a front vonalban dolgozókkal 

 Communication care - törődés a kommunikációval 

 Lead care – a vezetőség elkötelezettsége, törődés a vezetőkkel. 

 
Ezzel kapcsolatosan a következő feladatokat kell ellátni, amelyek a regionális desztináció 

menedzsment szervezet eddig nem deklarált feladatai lehetnek: 

 Ki kell alakítania egy szolgáltatás-minősítési szempontrendszert a fogyasztói igények 

alapján. 

 Ezt  a  minősítési  rendszert  folyamatosan  kell  működtetnie,  és  időnként  felül  kell 

vizsgálnia. 

 Tegyen javaslatokat  az önkormányzat  felé  a  helyi  lakosság életminőségének  és a 
turizmus által érintett tényezők, létesítmények és környezetük minőségének javítására. 

 Gyűjtsön  információkat  arról,  hogy  a  vendégek  milyennek  ítélik  a  szolgáltatások 

minőségét. 

 Ellenőrizze a szolgáltatók minőségközlésének valódiságát. 

 
A turizmusban is léteznek minőségi rendszerek (osztályba sorolás, TQM, ISO, minőségi 

standard-ek) amelyek egy része kötelező, másrészt pedig a fogyasztói döntést befolyásoló 

tényező. A turizmusban több szinten is kidolgozták és alkalmazzák a „minőségi díjat‖, amely 

a turisztikai szolgáltatót segíti a minőségi munkában, és a fogyasztót tájékoztatja, befolyásolja 

a választásban. 

 
A szálláshely-szolgáltatás minősítése 

 
239/2009. Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről és 

a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről. Az új rendelet nem teszi kötelezővé 

a szálláshelyek minősítését. A szálláshelyek korábbi osztályba sorolása 2010. december 31-ig 

érvényes. 

 
Szálláshely-szolgáltatások (szállodák, falusi szálláshelyek) 

Magyarországon a szálláshely-szolgáltatási tevékenység feltételrendszere jelentős változáson 
ment keresztül az elmúlt időszakban. A cél a szolgáltatók működési feltételeinek könnyítése, 

a liberalizáció, átláthatóság, adminisztrációs terhek csökkentése. Megalkotásra került a 

szolgáltatási  tevékenységek  megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló 

2009. évi LXXVI. törvény, illetve jelentősen módosultak a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény előírásai. 2009. október 20-án került kihirdetésre a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet). Az új 

rendelet 2009. október 25-én lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a 

kereskedelmi szálláshelyek és a fizető vendéglátóhelyek osztályba sorolásáról, valamint a 
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falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet, illetve a 

magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. 

rendelet is. Az új rendelet nem tesz különbséget a korábbi magánszállásadói (falusi és fizető- 

vendéglátó szállásadás) és a kereskedelmi jellegű szállásadói tevékenység között, tekintve, 

hogy a magánszemélyek által nyújtott szálláshely-szolgáltatás is üzletszerű tevékenységnek 

minősül elsődleges, vagy kiegészítő jövedelemszerzési forrásként. A rendelet értelmében 

kettévált a szálláshelyek minősítése és az üzemeltetési engedély kiadása. Utóbbinál csak 

minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeket határoznak meg. A szálláshelyek 

szolgáltatásainak minőségi színvonal szerinti megkülönböztetését a szakmai szövetségek 

közreműködésével   kialakított   védjegyrendszer   biztosítja   majd   a   jövőben,   mely  2011 

januárjától teljes egészében felváltja a jelenlegi osztályba sorolásokat. 

 
A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alkalmazásában: 

a) szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. 
§ 22. pontjában meghatározott fogalom (vagyis a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából 

létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, vagy terület), 

 
b) szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom, (vagyis az 

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott - 

tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel 

közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása). Továbbra sem minősül szálláshely- 

szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, 

házbérlet, albérlet, vagy ágybérlet keretében. 

 
c)  szálloda:  az  a  kizárólag  szálláshely-szolgáltatás  folytatása  céljából  létesített 

szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is 

nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább 

huszonegy, 

 
d) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, 

ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma 

legalább tizenegy, de legfeljebb húsz, 

 
e) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült 

területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: 

lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, 

egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább 

kilenc lakóegységgel rendelkezik, 

 
f) üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen 

létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy 

önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák 

vagy ágyak számától, 

 
g) közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra 

kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább 

tizenegy, 
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h) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)–g) pont alá nem 

tartozó,  nem  kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel  létesített  önálló épület  vagy 

annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak 

száma legfeljebb tizenhat, 

 
i) falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, 

és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 

szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes 

gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 

5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan 

egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi 

vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adot t 

esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. (Magyar Közlöny, 2009) 

 
A szálláshelyek minősítési rendszere alapjaiban változik meg azáltal, hogy bennük 

meghatározó szerep jut az országos képviselettel rendelkező szakmai turisztikai 

szövetségeknek.  A  kötelező,  jogszabályon  alapuló  minősítési  rendszer  helyett  tanúsító 

védjegy rendszer létrehozására kerül sor. A védjegy tulajdonosa a turizmusért felelős tárca, 

amely a  minősítési  eljárásba  bevonja a kijelölt turisztikai  szakmai szervezet eket. Ezek a 

szakmai szervezetek a szállodák vonatkozásában a Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ), a 

falusi szálláshelyek vonatkozásában pedig a Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége 

(FATOSZ). Az új rendszer alapvető előnye, hogy a szakmai szervezetek rendszeresen 

ellenőrzik a besorolás megalapozottságát, a követelmények teljesítését. A cél a minőségi 

szolgáltatásnyújtás biztosítása minden szálláshely-típusnál. Amennyiben egy szálláshely 

esetében a védjegy használata nem megalapozott, szankciókkal sújtható. Az új rendszer 

hátránya,  veszélye  lehet,  hogy  nem  kötelező,  így  nagy  valószínűséggel  nem  minden 

szolgáltató fog élni a minősítés lehetőségével. (Németországban, ahol ez a rendszer már 

működik, 10-20% között van azoknak az aránya, akik nem élnek a minősítés lehetőségével) 

(Napi Turizmus, 2009). A védjegyrendszer létrejöttéig, de legkésőbb 2010. december 31-ig a 

szálláshely-szolgáltatók a régi osztályba sorolási, illetve minősítési feltételek alapján 

használhatják besorolásukat, illetve önminősítésüket. 2011 januárjától a jelenleg a 

minősítéshez használt szimbólumok (pl. csillag, napraforgó) védjegyoltalma miatt azon 

szálláshely-szolgáltatók akik úgy döntöttek, hogy nem élnek a minősítés lehetőségével nem 

használhatják ezeket a szimbólumokat, mert az védjegybitorlásnak minősül. 

 
A magyarországi jogszabályi változtatást megelőzően már az Magyar Szállodaszövetség 

javaslatot tett a szállodai kategóriák megújított követelményeire. E közben a HOTREC -en 

(Hotels, Restaurants and Cafés in Europe, Belgiumban bejegyzett, nemzeti szakmai 

szervezeteket, szövetségeket tömörítő nonprofit szervezet) belül is megindult egy 

kezdeményezés a tagországok szállodai minősítésének egységesítésére. Ennek eredményeként 

hét ország szállodaszövetsége elhatározta, hogy azonos követelményeket tartalmazó rendszert 

fognak alkalmazni. A német rendszerre épülő közös rendszernek, a Hotelstars Unionnak a 

létrehozására 2009. december 14-én Prágában, Ausztria, Csehország, Németország, 

Magyarország, Hollandia, Svédország és Svájc szállodaszövetsé gének részvételével került 

sor. Ezt a közös követelményrendszert kell alkalmazni Magyarországon is azoknak a 

szállodáknak az esetében, akik a védjegyet használni akarják. Ez a védjegy a szállodáknál a 

„hotel csillaggal/superior‖. Magyarországon, a 270 kritériumon alapuló minősítési rendszer 

bevezetése a védjegyeztetési eljárást, és a minősítés egyéb technikai feltételeinek 

meghatározását követően 2011. január 1-től indul. A minősítés során a szállodáknak egyrészt 

minimumkritériumokat kell teljesíteniük, másrészt a teljesített kritériumok alapján számukra 
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pontszám kerül meghatározásra. A pontszámoktól, és a minimumkritériumok teljesítésétől 

függően 1-5 csillagos besorolásra lesz lehetőség (12. ábra). Azoknak a szállodáknak az 

esetében, amelyek a saját kategóriájuk minimumkritériumait és az ehhez tartozó 

minimumpontszámot jelentősen meghaladják, de nem érik el a következő kategória 

minimumkritériumait, illetve minimumpontszámát, lehetőségük lesz a „superior‖ megjelölést 

használni. A megszerzett védjegy 4 évre szól. 

 
12. ábra: A szállodai minősítés kritériumrendszerének pontozása 

 

 

 
Forrás:Kopócsy, 2010 

 
A kereskedelmi szálláshelyek tervezett minősítése 2011. január 1-től 

A szálláshelyek szolgáltatásainak minőségi színvonal szerinti megkülönböztetését a szakmai 
szövetségek  közreműködésével  kialakított  kritériumrendszeren  alapuló  védjegyrendszer 

biztosítja: 

 A nemzeti tanúsító védjegyek tulajdonosa a turizmusért felelős tárca lesz. 

 A falusi szálláshely ―napraforgóval‖, a „vendégszoba, vendégház, apartman 
koronával‖, a „kemping csillaggal‖, valamint az „üdülőháztelep osztállyal‖ nemzeti 

tanúsító védjegyek kerülnek bejegyzésre. 

 A  szállodák  esetében  a  „hotel  csillaggal/superior‖  tanúsító  védjegyet  a  Magyar 

Szállodaszövetség jegyezteti be. 

 A Hotelstarsunion várható további európai elterjedésével a fogyasztó által jól ismert, 

elismert nemzetközi rendszer tagja lesz a minősített szálloda. 

 
Hotelstars Union minősítési rendszer 

 2009. december, a Hotelstars Union alapítása. 

 Stratégiai partnerség a szállodák egységes minősítésére. 

 A  HOTREC  az  európai  szállodai  és  vendéglátó  szövetségeinek  ernyőszervezete 
közreműködésével. 
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 A 7 országban – amely mintegy 130 milliós piacot képvisel – több mint 17 ezer  

 

 
 

 
 

 
 

szálloda kategorizálása várható azonos elvek szerint a következő 2 évben. 

 Az  együttműködő  Szállodaszövetségek   hozzájárulnak   országaikban   a   szállodák 

színvonalának emeléséhez, a vendégek számára átlátható osztályba sorolást nyújtanak. 

 A magyarországi szállodák számára legfontosabb küldő országokban is bevezetésre 

kerül. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HOTREC 21 minősítési alapelve (www.hotelstrars.hu) 

1. A minősítési rendszernek biztosítani kell, hogy a vendégek pontos információt kapjanak az 

egyes kategóriák követelményeiről. 

2. A minősítési rendszerek követelményeit – azok teljességében – on-line formában meg kell 

jeleníteni angolul, s az adott ország nyelvén a  www.hotelstrats.org honlapon. 

3. A szállodák csillaggal történő minősítéséről, a minősítési rendszerről szóló információkat 

közérthető módon kell a vendégeknek bemutatni. 

4. A minősítési követelményeknek összhangban kell lenni a jogi előírásokkal. 

5. A szállodák minősítésének minden kategóriában biztosítani kell a hotelek tisztaságát és 
megfelelő karbantartottságát. 

6. Ezeknek a rendszereknek ösztönözni kell a minőségmenedzsment eszközeinek használatát. 

7. Arra kell ösztönözni a tour-operátorokat utazási irodákat, a szállodai on-line szobafoglalási 

rendszereket és a fogyasztói honlapokat, hogy a hivatalos szállodai minősítést használják. 

8. Biztosítani kell, hogy az egyes szállodák besorolására vonatkozóan pontos és naprakész 

adatok álljanak rendelkezésre a tour-operátorok, utazási irodák, a szállodai on-line 

szobafoglalási rendszerek és fogyasztói honlapok részére. 

9. A minősítés alapján adható csillagok száma 1-5 között lehet. 

10. A szállodák csillaggal történő minősítése csak a követelmények teljesítésének ellenőrzése 

alapján történhet. 

11. Ezeket az ellenőrzéseket rendszeresen el kell végezni. 

12. Az ellenőrzéseket a helyszínen kell elvégezni. 

13.  A szállodák  minősítésével  kapcsolatos vendégpanaszokat  rendszerezett  formában  kell 

kezelni. 

14. A szállodák minősítésére vonatkozó döntésről az érintett hotelt indoklással kiegészítve 

kell tájékoztatni. 

15. A minősítési rendszernek lehetővé kell tenni a fellebbezést az érintett hotel részére. 
16.  A  minősítési  rendszernek  bizonyos  rugalmasságot  kell  biztosítania  a  követelmények 

teljesítése ellenőrzésénél. 

17.  Az  egyes  kategóriák  követelményeit  rendszeresen  módosítani  kell  a  piaci  igények 

változása szerint. 

http://www.hotelstrars.hu/
http://www.hotelstrats.org/
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18. Amennyiben egy tagországban felmérést végeznek a szállodák minősítésével kapcsolatos  

 

vendégelvárásokról, annak eredményeit javasolt a HOTREC tagszövetségekkel megosztani. 
19. A minősítési rendszerek létrehozásánál a felszereléssel, és szolgáltatással kapcsolatos 

követelményeket kell hangsúlyozni, hogy a harmonizációt európai és nemzetközi szinten 

elősegítsék. 

20. A szállodai minősítési rendszerek követelményeinek felállításánál tanácsos a más 

országokkal való együttműködés, amely elősegíti a különböző rendszerek harmonizációját. 

21. Azokban az országokban, ahol a szállodai minősítési rendszereket állami szervezetek 

szabályozzák,  működtetik,  kívánatos,  hogy  azok  szorosan  együttműködjenek  a 

vállalkozókkal. 

 
A szálláshely-szolgáltatás minősítés kritériumrendszere 

 A 270 kritérium megoszlása 

 Épület/Szobák: 29 kritérium. 

 Bútorok / Berendezések: 125 kritérium. 

 Szolgáltatás: 67 kritérium. 

 Szabadidő: 18 kritérium. 

 Egyéb: 9 kritérium. 

 Házon belüli konferencia lehetőségek: 22 kritérium. 

 
A falusi szálláshelyek minősítésének eddigi gyakorlata 

A minősítés általános célkitűzéseit a FATOSZ a következők szerint összegezte: 

 Országos szinten egységes elvek szerint minőségi kategóriákba sorolni a Szövetség 

tagszervezeteihez tartozó falusi turizmus szálláshelyeket. 

 Országosan egységes minősítő jellel megjelölni a szálláshelyeket a piac és a vendégek 

tájékoztatására. 

 Megbízható  minőségű  szolgáltatások  nyújtására  ösztönözni  a  falusi  vendéglátókat, 

tájékozódási és viszonyítási lehetőséget adni a rendszer előírásaival szolgáltatásaik 

fejlesztéséhez. 

 Növelni a szálláshelyek promóciós, értékesítési esélyeit a hazai és nemzetközi piacon, 

 Garantált   minőségű   szálláshelyek   adatbázisának   létrehozása   az  információs  és 

marketing tevékenység elősegítésére. 

 
A szálláshely minősítését a tulajdonosnak, az üzemeltetőnek írásban kérnie kell, ezt követően 

kaphatja meg az Útmutatót és a megfelelő adatlapot. A minősítést a FATOSZ tagszervezetei 

végzik, amelyek összesített jegyzőkönyvet küldenek a FATOSZ számára a minősítés 

megtörténtéről, melyeket meghatározott minősítési szempontok alapján végeznek. Végül a 

tagszervezet a minősített tagszervezetnek eljuttatja a FATOSZ által kiadott bizonyítványt és 

minősítő jelet. A szállástípusok és a szálláshelyek komfortfokozatai a következők szerint 

csoportosíthatók: 

 
11. táblázat: A szálláshelyek komfortfokozatai 

 

Szálláshelytípusok A szálláshelyek komfortfokozatai 

A – vendégszoba összkomfortos szálláshely 

B – üdülőlakás, -lakrész komfortos szálláshely szálláshely 

C – üdülőház, (tanya) Félkomfortos szálláshely 

D – sátorozóhely komfort nélküli szálláshely 
Forrás: Szálláshely minősítési szabályzat és útmutató, FATOSZ, 1997 
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A minősítési eljárás során a következő szempontokat veszik figyelembe: 

 üdülésre és pihenésre alkalmas települési és lakóhelyi környezet 

 üdülésre és pihenésre alkalmas, balesetet okozó körülményektől mentes szálláshely 

 a szálláshelynek és a környezetének esztétikai minősége, általános higiéniai rendje, 

tisztasága 

 a  magánszállásadó  szakmai  felkészültsége:  szervezethez  tartozás,  továbbképzésen 

részvétel 

 a szálláshely megfelel a komfortfokozatok szerinti technikai alapkövetelményeknek 

 a szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége, felszereltsége 

 a vendégszobák mérete megfelel az ajánlott minimális alapterületnek, berendezésük és 

felszerelésük a minimális követelményeknek 

 az  egészségügyi  helyiségek  használati  módja  megfelel  a  komfortfokozat  szerinti 

előírásnak 

 konyha- és étkezőhely használata biztosított 

 pihenőkert van 

 parkolási lehetőség adott. 

 
A minősítés szervezeti hátterét a Minősítő Bizottság és a Tagszervezetek Minősítő Bizottságai 

alkotják. 

A Minősítő Bizottság összefogja és szervezi a minősítéssel kapcsolatos alábbi feladatokat: 

 a Tagszervezetek Minősítő Bizottságai számára 

 a Minősítő lapok alapján odaítéli a minősítő jelet 

 kiadja a szálláshely tulajdonosának, üzemeltetőjének a bizonyítványt 

 alkalmilag ellenőrizteti a minősített szálláshelyeket 

 a megalapozott reklamáció esetén bevonja a minősítő jelet és a kiadott bizonyítványt 

 összesített és naprakész nyilvántartást vezet a minősített szálláshelyekről. 

 
A Tagszervezetek Minősítő Bizottságai: 

 részt vesznek a képzésben 

 eljuttatják a vendéglátóknak az Útmutatót és az adatlapot 

 a szálláshely tulajdonos kérésére ellenőrzik a helyszínen az adatlap  kitöltését és a 

minősítési szempontban szereplőket 

 kitöltik a helyszínen a minősítő lapot 

 felelősséggel megállapítják a komfortfokozatot, és javaslatot tesznek a minősítő jel 

használatának engedélyezésére 

 panasz esetén felülvizsgálják a minősítést 

 jogukban áll saját tagságukra vonatkozóan további szabályokat megállapítani. 

 
A Minősítő jel egy kör alakú táblán színes napraforgó ábra, körben felirattal: Falusi és Agro 

Turizmus  Országos  Szövetsége  minősített  falusi  szálláshely  és  a  Szövetség  logója.  A 

Minősítő jelet az arra jogosult szálláshely annak visszavonásáig a bejáratnál kifüggesztve 

használhatja. 

 
A bizonyítvány három nyelven tanúsítja, hogy a szálláshely megfelel a FATOSZ minősítési 

előírásainak  és  jogosult  az  1-2-3-4  napraforgós  jel  egyikének  használatára.  A 

legszembetűnőbb különbség az egyes napraforgós minősítések között a fürdőszoba, illetve a 

mellékhelység megléte, hogyan léte. 1 napraforgós minősítésű szálláshely gyakorlatilag 

sátorhelyet jelöl, ahol árnyékszék áll a turista rendelkezésére. A 2 napraforgós minősítés estén 
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a fürdőszoba a háziakkal közös, 3 napraforgós minősítés esetén a vendégekkel közös, míg a 4 

napraforgós minősítés szerint az egyes szobákhoz kapcsolódnak fürdőszobák. 

 
A minősítés díja 2006-tól 20.000 Ft, mely a következő költségekből épül fel: 

 10.000 Ft a minősítés munkadíja 

 2.000 Ft Áfa 

 2.000 Ft utazási költségtérítés (átalány) 

 3.000 Ft a megyei szervezet támogatása 

 3.000 Ft a Szövetségnél maradó rész. 

 
Gyakori, hogy az adott minőségi kategóriába történő besorolás önminősítés eredménye, amely 

egyszerűen csak adatlapok kitöltésével „önbevallás‖ alapján történik. A Szövetség minősítése 

azonban garanciát jelent. Gyakran pályázati feltétel (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 

Program), hogy akkor támogatható a pályázat, ha a szálláshely hivatalos minősítési 

besorolással rendelkezik. 

 
Védjegyrendszer a falusi turizmusban 

 
A korábbi rendeletektől eltérően a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján nem kötelező a 

szálláshelyek minősítése; az csak a minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeket 

határozza meg, melyek az üzemeltetési engedély kiadásának feltételét jelentik. 

 
239/2009.  (X.20.)  Kormányrendelet  a  szálláshely-szolgáltatási  tevékenység  folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

„… 

6. Egyéb szálláshely 

6/A. Engedélyezési követelmény 

1. A szoba nagysága: 

a, egyágyas: legalább 8 négyzetméter 

b, két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 
négyzetméter 

c, legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is 

megengedett. 

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyzó vagy mosdó, WC, -kefe 

tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval. 

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel 

(főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített 

hűtőszekrény használattal. 

 
6/B. Üzemeltetési követelmény 

1.   Ügyelet:  a   szállásadó  vagy  megbízottja   a   helyszínen  vagy  ügyeleti   telefonszám 

megadásával biztosítja. 

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása. 

3. Takarítás: 

a, vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg 

(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű 

törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben, 

b. a közösen használt helyiségek takarítása mindennap. 

…‖ 
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A szálláshelyek, illetve azok szolgáltatásainak a minőségi besorolását a szakmai szövetségek 

közreműködésével kialakított nemzeti védjegyrendszer fogja biztosítani, amely tervek szerint 

2011 januárjától felváltja a jelenleg létező osztályba sorolásokat. Tulajdonosa az 

Önkormányzati Minisztérium, alkalmazója pedig falusi szálláshelyek esetében a FATOSZ 

lesz. A Turisztikai Szakállamtitkárság 2010. április 30-án nyújtotta be többek között a „falusi 

szálláshely napraforgóval‖ védjegy kérelmét a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz. Az életbe lépő 

új rendszer elindulásáig a FATOSZ jelenlegi minősítési rendszere érvényben marad. 2011. 

január 1. után már nem lehet a korábbi minősítési és osztályba sorolási rendszerre hivatkozni, 

illetve arra vonatkozóan igazolást beszerezni. 

 
A védjegy megigénylése pályázat útján történik majd, amelyet egy háromtagú bizottság fog 

elbírálni. A falusi szálláshelyek megtartják az 1-4 napraforgós besorolást, melyek nemzetközi 

szinten is  bevezetésre kerültek, de  megjelenik majd  egy védjegy tábla  is  a  napraforgók 

mellett, amely jelzi, milyen színvonalú szolgáltatásokra számíthat a vendég, milyen szakmai 

minősítéssel rendelkezik a vendégfogadó. A FATOSZ tervei szerint a szövetség régiós 

szervezeteinek fontos szerepe lesz a védjegyrendszer működtetésében. A védjegy kiváltása 

pontozásos rendszer útján történik úgy, hogy a kritériumok között lesznek kötelezőek és 

választhatóak is. 

 
A védjegyet öt évre kaphatja a szállásadó, melyet évente fognak ellenőrizni. A védjegy 

költsége  csatlakozáskor  30  ezer  forint,  majd  évente  5  ezer  forint  lesz.  Tervek  szerint 

mindezért a csatlakozott falusi szállásadók minőségfokozására ösztönző pluszszolgáltatásokat 

is  kapnak,  például  tanulmányutat,  szakmai  továbbképzést,  weboldali  megjelenést,  és  a 

Nemzeti Turisztikai Adatbázisban való szereplés lehetőségét. 

 
Az új minősítési rendszer alkalmazása nem kötelező, de használata a minőségi vendégfogadás 

fejlődését vonhatja maga után. 

 
Természetesen a szállodákon és a falusi szálláshelyeken kívül valamennyi szálláshely 

szolgáltató esetén lesznek változások. 

 
A kempingeket a szállodákhoz hasonlóan 1-5 csillagos rendszerbe sorolják be. Míg az 

egycsillagosoknak elegendő megfelelniük az általános engedélyeztetési feltételeknek, addig a 

kétcsillagosoknál már megszabják a területegységek nagyságát, néhány infrastrukturális 

követelményt és programlehetőséget. Az ötcsillagos kempingeknek pedig olyan kritériumokat 

is előír a rendszer, mint például a mozgássérültek részére kialakított WC és fürdő, a 

csecsemőfürdető szoba és pelenkázó vagy a bérelhető fürdőszoba. 

 
A védjegy elnyerésére a pályázatokat várhatóan a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége 

(MKSZSZ) bonyolítja majd. A szövetség fogja vizsgálni a minősítési kritériumok meglétét, és 

vezeti majd a védjegyjogosultak nyilvántartását. A védjegy három évre adható, ez idő alatt 

legalább egyszer ellenőrzik a minőség megtartását. Ugyancsak az MKSZSZ végzi a 

védjegyrendszerrel járó operatív feladatokat az üdülőházak minősítésével kapcsolatosan is. 

Ezek a jövőben I-III. osztályba sorolhatók majd. Az I. osztály a legfelszereltebb, a II. osztály 

legfeljebb háromágyas, a III. osztály pedig legfeljebb négyágyas szobát feltételez. A 

védjegytanúsító táblán szerepel majd az üdülőház neve, típusa magyar, angol és német 

nyelven, illetve a kategória római számmal. Az 5 évre megszerezhető védjegy feltételeinek 

megtartását az elképzelések szerint évente legalább kétszer ellenőrzik majd, a díjtételek pedig 

azonosak lesznek a kempingekével. 
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A korábbi fizető-vendéglátó szálláshelyekkel (az új rendeletben egyéb szálláshely) 

kapcsolatosan a Magánszállásadók Országos Szövetsége lesz majd felelős. A vendégszoba, 

vendégház, apartman 2-4 korona besorolást kaphat majd, amit 4 évig használhatnak a 

szolgáltatók, de minimálisan kétévente ellenőrzik majd a színvonalat. A kritériumok között 

lesznek kötelezőek és fakultatívak is. 

 
A minőség összetevői a vendéglátásban 

 
A vendéglátásra jellemző minőségi összetevőket Vaszari (2008) munkája alapján tekintjük át. 

A minőség összetevői a vendéglátásban két kérdéssel meghatározhatók. 

Ezek a következők: 

 MIT? 

 HOGYAN? 

A  „MIT?‖  kérdésre  adott  válasz  a  megfogható  termékre  vonatkozik,  az  alapanyagok 
minőségére, az elkészítés pontosságára, a tapasztalatokra stb. 

A „HOGYAN?‖ kérdésre adott válaszokat a következők határozzák meg: 

 a felszolgálók és a vendégek kommunikációjának hangvétele, illetve a két csoport 

egymás közti kommunikációja, 

 az üzlet azon belső körülményei, melyek adottságként befolyásolják a kiszolgálást, 

 a személyzet megjelenése és munkamorálja, 

 a felszolgálás módja és szakszerűsége, 

 az esetlegesen felmerült reklamációk kezelésének módja. 

 
A Texasi Egyetem munkatársai szerint öt szempont létezik, melyek alapján a vendégek a 
kiszolgálásról ítéletet mondanak: 

 miként üdvözli őket az üzlet személyzete, 

 a dolgozók mennyire végzik lelkesen, lelkiismeretesen munkájukat, 

 a személyzet mennyire végzi szakszerűen munkáját (itt nemcsak arról van szó, hogy 

hibátlan legyen az angol szerviz, hanem, ide tartozik például a telefonos asztalfoglalás 

is), 

 az étterem mit ad ahhoz képest, amit ígér (rosszul veszi ki magát, ha egy üzlet a 
reklámokban többet állít magáról, mint amit valójában nyújtani tud, és ez feltűnő), 

 a vendég szubjektív megítélése; összességében megkapta-e azt (az élményt), amire 

számított. 

 
A vendég a kiszolgálásban a következőket kifogásolhatja: 

 a tisztaság és a biztonság mellett alapvető a megfelelő hang-, fény- és hőmérsékleti 

viszonyok biztosítása, 

 szubjektív  szempontok,  melyek  a  vendég  elégedettségét  befolyásolják: a  parkoló 

elrendezése, használhatósága, az étteremben használt színek, a személyzet 

egyenruhájának fazonja stb., 

 a személyzet modora, valamint az, hogy kéréseit teljesítették-e. 

 
Az étteremről alkotott összkép megítélését sokban javíthatja egy, az asztalon elhelyezett friss 

virágcsokor, egy welcome-drink, vagy bármi más, ami az étterem vezetőinek figyelmességére 

utal. 

Az elvárások terén három fő embertípus létezik: 

 akik igényeiket előre meghatározzák, 

 akik azt szeretik, ha mindenből (adag, figyelem) minél nagyobb mennyiséget kapnak, 
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 akik az apró figyelmességeket, a kellemes meglepetéseket értékelik. 

Éppen ezért a konkurencia két legjobb támadási stratégiája: jobb kiszolgálást biztosítani és 

több figyelmet szentelni a vendég kívánságainak; javítani a fizikailag mérhető, mennyiségi 

tulajdonságokon. 

 
A folyamatos jó minőség biztosításának zálogai 

 
Egy profitorientált vállalkozás jelene és jövője vevőitől függ. Épp ezért az a legfontosabb, 

hogy a cég minden lépését annak rendelje alá, hogy vásárlói igényeit ma és holnap is 

kielégítse. Ameddig pedig a vendég nincs lenyűgözve, és nem rajong a termékért, még van 

mit javítani. 

 
A vezető feladata, hogy kapcsolatot tartson a vendégekkel és a személyzet tagjaival, irányítsa 

őket és biztosítsa a kiszolgálás magas színvonalát, illetve azt, hogy az üzlet a maga elé tűzött 

minőségi követelményeket mindig teljesítse. 

A jó személyzet egy cég legnagyobb értéke lehet. Mivel ők találkoznak a vendégekkel, 

szerepük az üzlet megítélésének kialakításában igen jelentős, ezért fontos, hogy folyamatosan 

képzettek és motiváltak legyenek. 

Át kell látnunk, hogy a vendég ott-tartózkodása nemcsak abból áll, hogy eszik, iszik és 

elmegy. Ennél sokkal komplexebb a folyamat, melynek minden pillanata fontos, de 

legfontosabb az első benyomás. 

A színvonal fenntartása csak akkor lehetséges, ha az elérendő minőséget előre meghatároztuk. 

Ha a vendég elégedetlen, ki kell vizsgálni a panaszát, és amennyiben az jogos, a hibát ki kell 

javítani. Fontos a rendszeres és alapos kontroll. 

Törekedni kell  az  újdonságok  bevezetésére, és  a  rugalmas  fenntartására. Ez  csak  akkor 

lehetséges, ha a vezető ebben is példát mutat munkatársai előtt. 

 
Lovas turisztikai szolgáltatók minősítése 

 
Főbb minősítési szempontok (www.equinfo.hu): 

- Környezeti szempontok: 

Természeti adottságok, parkosítás, a környezet rendje, az épületek stílusossága, 

állapota,  a  lovas  szolgáltatásra  használt  terület  alkalmassága,  rendje,  higiéniás 

feltételek biztosítása. 

- A lovak tartásával, alkalmasságával kapcsolatos szempontok: 

Tartástechnológiai körülmények, a lovak kiképzettségi foka, kezelhetőség, 

kapcsolatteremtési készség, a szolgáltatásnak megfelelő alkalmasság, kondicionális 

állapot, egészségügyi állapot. 

- A lovas szolgáltatásokkal kapcsolatos szempontok: 

A lovas szolgáltatások köre, színvonala, a szerszámok állapota, megfelelő száma, 

tisztasága, biztonsága, kényelme, a hely marketingje (kiadvány, információs médiák 

használata stb.) Szolgáltatások ár-érték aránya 

- Személyi tényezők: 

A   lovas   szakember   (vezető)   alkalmassága,   a   szolgáltatást   végző   személyzet 

alkalmassága, nyelvtudás, baleset megelőzés, védelem, biztonság. 

- Egyéb programok, lehetőségek: 

A helyben lévő lehetőségek, telepen kívül lévő lehetőségek, garantált állandó 

rendezvények, programok, étkeztetés minősége (helyben vagy közelben), szállás 

minősége (helyben vagy közelben). 
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Minősítési kategóriák: 

1-től 5-ig terjedő pontozással lettek értékelve az egyes szempontok, majd a főszempontok 
pontszámai az alkategóriák átlagpontjaiból kerültek kiszámításra. A pontozásban elért 

eredmény alapján 1-től 5 patkóig minősítették a létesítményeket. Azok a létesítmények, 

melyek az 1 patkós követelményszintnek sem tudtak megfelelni 80%-ban a szolgáltatás 

alacsony színvonalán állnak, 20 %-ban újonnan alakult, vagy átépítés, beruházás alatt álló 

létesítmények. 

Pontozás: Az összes elérhető pontszám: 25 pont (a fő szempontok átlagpontjainak összege): 

5 patkó: 22 pont 

4 patkó: 19 pont 

3 patkó: 17 pont 

2 patkó: 15 pont 

1 patkó: 12 pont 

Tört  pontszámok  esetén,  mérlegelve  az  összes  körülményt  törekedni  kell  a  magasabb 

osztályba sorolásra. Az értékelésnél súlyozottan figyelembe kell venni a környezetet és 

elsősorban a lovak állapotát, tartását, alkalmasságát. Ezekben a kérdésekben nem célszerű 

engedményeket tenni. 

5 patkós az a hely, amely az értékelés szerint 22 pontot ért el úgy, hogy - a fő szempontok 
egyikében  sem  4  pont  alatti  az  átlagpontszáma  -  legalább  12  db  alkalmas  lóval  és 

felszereléssel rendelkezik -, a lovas szolgáltatások 5 témaköréből legalább hármat képes 

szolgáltatni és legalább 1 fő idegen nyelvet beszélő lovas szakemberrel rendelkezik. 

4 patkós az a hely, amelyik min. 19. pontos és csak egy szempont szerint lehet hármas 

átlagpontszáma, de ez nem lehet a 2. pont - legalább 10 alkalmas lóval rendelkezik - lovas 

szolgáltatások 5 témaköréből hármat képes szolgáltatni, van kapcsolódó programja és 1 fő 

idegen nyelvet beszélő lovas szakemberrel rendelkezik. 

3 patkós az a hely, amelyik 17 pontot ér el, de a 2 és 3 szempontokban nem lehet 3-nál 

kevesebb  az  átlagpontja  -  lovas  szolgáltatásokból  két  főtémakört  tud  nyújtani  -,  van 

kapcsolódó programja, és legalább 8 alkalmas lóval rendelkezik. 

2 patkós az a hely, amelyik 15 pontot ért el - legalább 6 lóval és felszereléssel rendelkezik - 

lovas szolgáltatások fő témaköreiből legalább kettőt képes nyújtani és van kapcsolódó 

programja. 

1 patkós az a hely, amelyik minimum 5 alkalmas lóval és felszereléssel rendelkezik. 

A 2. és 3. szempont szerinti átlagpontszáma 3-nál nem lehet kevesebb. 

 
4.3.4. E-szolgáltatás minőség 

 
Az elektronikus szolgáltatások jelentősége ma már vitathatatlan, a vállalatok is egyre nagyobb 

hangsúlyt helyeznek weboldalaik kialakítására. Az E-szolgáltatások minőségének mérésének 

meghatározó tényezői. 

 
12. táblázat: Az e-szolgáltatásminőséget meghatározó tényezők 

Hatékonyság a honlapon könnyen megtalálom, amit keresek 

könnyű eligazodni a honlapon 

gyorsan elvégezhetők a tranzakciók 

az információ jól rendszerezett 

az oldalak gyorsan letölthetők 

a honlapot könnyű használni 

a honlaphoz könnyen hozzá lehet férni 

a honlap egésze jól rendszerezett 

Rendszer-hozzáférhetőség a honlap mindig elérhető 
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 a honlapra nem jellemző a leállás 

nem fagy le, amikor feladom a rendelésem 

az oldalak azonnal futnak 

Teljesítés A rendeléseket az ígért időre teljesíti 

A szállításokat megfelelő időn belül vállalja 

A rendeléseket gyorsan teljesíti 

kiküldi a rendelt tételeket 

készleten tartja azokat a cikkeket, amelyeket feltüntet 

A kínált cikkekről valós információkat ad 

A szállításról pontos tájékoztatást ad 

Biztonság vásárlásommal kapcsolatos információk bizalmasak maradnak 

nem osztja meg másokkal személyes adataimat 

A hitelkártyámmal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli 
Forrás: Kenesei – Kolos, 2007 és Parasurman et al, 2005 

 
4.3.5. Panaszmenedzsment, vendégpanaszok kezelése 

 
Sajnos minden turisztikai vállalkozás és szervezet életében elérkezik az a pillanat, amikor a 

vendég panaszt tesz. A panasz nem más, mint a szolgáltatással kapcsolatban érzett 

elégedetlenség, a vendég szubjektív véleménye, függetlenül attól, hogy jogi, vagy etikai 

értelemben igaza van, vagy sem. Sokszor nem mi vagyunk a panasz közvetlen kiváltója, vagy 

okozója, ennek ellenére a vendég panasza rajtunk csapódik le. 

 
A panaszmenedzsment célja az elégedetlen fogyasztó (vendég, utas) elégedettségének 

megteremtése, visszaállítása. A vállalkozás szempontjából ez rendkívül fontos, hiszen az 

elégedett  vendég  az,  aki  visszatér,  aki  jó  hírünket  viszi,  és  ajánlja  a  szolgáltatásokat 

barátainak, ismerőseinek. Ő az, aki nagyra értékeli a személyzet munkáját, és a kapott 

szolgáltatásokat. Csak az elégedett vendégekből lesz visszajáró, ún. törzsvendég. A visszajáró 

vendégek pedig a legtöbb turisztikai vállalkozás számára a hosszú távú működés egyik 

alappillérét jelentik. 

A vendégek panaszai több okra vezethetőek vissza. Ezek adódhatnak egyrészt a nem 

szerződésszerű teljesítésből (pl. más az ár, más az elhelyezés), vagy a hibás teljesítésből (pl. 

késve teljesített szolgáltatás, a személyzet nem megfelelő viselkedése, hozzáállása). 

 
A rosszul kezelt panasz következményeként nem csak azt a vendéget veszítjük el, aki 

személyesen rossz tapasztalatokat szerzett, hanem azokat is, akiknek a rossz tapasztalat 

átadásra került, és akik ezt a közlést el is fogadják. Ezek elsősorban a negatív véleménnyel 

távozó vendég közeli barátai, ismerősei. Jelen korunkban azonban, - az Internet terjedésének 

köszönhetően - a különböző ún. közösségi weboldalak (Facebook, iwiw, stb.) segítségével 

nagyon sok emberhez juthat el nagyon rövid idő alatt egy vállalkozás jó, vagy rossz híre. Ezt 

egyetlen vállalkozás sem hagyhatja figyelmen kívül (KRISHNAMURTHY, 2001). A közösségi 

oldalak mellett fontos szerep jut azoknak a weboldalaknak, ahol az utazó utólag véleményt 

mondhat az igénybe vett szolgáltatásokról (Booking.com, Tripadvisor, Ongo, stb.). 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy vendég-orientált turisztikai vállalkozás számára nem 

elég a felszínre kerülő vendégpanaszok kezelése. Meg kell szüntetni a panaszok okait, és 

lehetőleg a panaszokat nem megvárva, azok elébe menve kell a szolgáltatásokat fejleszteni. 

 
Itt is igaz az, ami az élet más területein, nevezetesen könnyebb megelőzni a bajt (a panaszt), 

mint visszaállítani az eredeti állapotot (elégedettséget). (Megelőzés elve). 
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Fontos tudnunk, hogy az aki nem panaszkodik, nem tekinthető szükségszerűen elégedett 

ügyfélnek (ARADHANA, 2006). Ebből következik, hogy nem csak az tekintendő panasznak, 

ami  a  tudomásunkra  jut.  A  panaszhelyzetek  által  generált  panaszok  jelentős  részét  a 

fogyasztók nem jelzik. Ők egyszerűen a jövőben nem veszik igénybe a szolgáltatást. Azoknál, 

akik a panaszt jelzik, van esély arra, hogy az elégedettséget visszaállítsuk. Éppen ezért meg 

kell adni a lehetőséget a fogyasztó (vendég, utas) számára, hogy panaszát elmondhassa. 

(Észlelés elve). A panaszkezelés során legjobb, ha előre rögzített eljárásokat (sztenderdeket) 

alkalmazunk, és kerüljük a veszélyekkel járó rögtönzést. (Felkészültség elve). Ennek során a 

következőkre kell figyelni: 
 

 A panasz meghallgatása teljes, odaadó figyelmet igényel. 

 Végig kell hallgatni a panaszt tevőt, nem szabad félbeszakítani. 

 Meg kell kérdezni, hogy mivel volt még esetleg problémája. 

 Nem szabad, nincs értelme ellenkezni, a panaszt tevő nem ezt várja. 

 Ki kell fejezni sajnálatunkat (elnézést csak akkor kérjünk, ha valóban felelősek 

vagyunk. Amennyiben nem, akkor sajnáljuk a történteket. A két szó között óriási 
különbség van a felelősséget illetően). 

 A vendég számára is megnyugtató megoldást kell találni a panaszra. Ha olyan 

kompenzációt, megoldást vár el a vendég, amit nem tudunk teljesíteni, akkor más 

alternatívát kell felajánlani. Általában igaz, hogy a kompenzáció során kismértékű 

túlkompenzációt kell alkalmazni. 

 Meg kell köszönni, hogy a tudomásunkra juttatta tapasztalatait. 

 
A vendég panasza a vállalkozás számára egy lehetőség. Ha jól kezeli a vendég panaszát, 

amiből a vendég érzi, hogy fontos a vállalkozás számára, akkor visszatérő vendég is válhat 

belőle. Nem könnyű egy felháborodott vendéggel szemtől szemben állni, miközben felemeli a 

hangját, és rázza az öklét. Az ilyen helyzeteket olyan kompetens személynek kell kezelnie, 

aki erre külön „kiképzést‖ kapott. Ellenkező esetben a panasz eszkalálódik, ahelyett, hogy 

megoldás  születne.  (Kompetencia  elve).  Fontos,  hogy  a  probléma  megoldása  során 

pozitívnak kell tűnnünk. Kerüljük az olyan kifejezéseket, mint pl. nem tudom, nem az én 

dolgom, nem én hibáztam, hát ez tényleg felháborító, stb. Helyette mondjuk azt, hogy utána 

nézek, xy tud önnek segíteni, sajnálom, megértem a felháborodását. Az is lényeges, hogy a 

beszélgetésre egy nyugodt helyen kerüljön sor. Mialatt odakísérjük a vendéget ő kissé 

megnyugszik, lehiggad, nekünk pedig van időnk felkészülni a kialakult helyzet megoldására . 

Azért is fontos a nyugodt helyszín, hogy a beszélgetésre ne a többi vendég, vagy alkalmazott 

jelenlétében kerüljön sor. Ez mindkét „tárgyaló fél‖-re rossz hatással lenne. Nem szabad, 

hogy a vendég azt lássa, hogy sietünk. Annyi időt kell a beszélgetésre szánni, amennyi 

szükséges. 

A panaszt úgy kezelni, hogy a megoldás mindenki számára elfogadható legyen, nem könnyű 

feladat. 

 
A vendég elvárásai a panaszkezelés során általában az árengedmény, vagy ingyenes 

szolgáltatás, a megbánás a szolgáltató részéről, később igénybe vehető kedvezmény 

felajánlása, a panasz okának megszüntetése, biztosíték arra, hogy többé nem fordul elő. 

(Kompenzáció elve). 

Az utazással, és szállás igénybevétellel kapcsolatos panaszok kezelése szempontjából fontos 

problémákat, és azok felmerülte esetén adandó kedvezmény mértékeket tartalmazza az ún. 

Frankfurti tábla (13. táblázat). Ebben meghatározták, hogy mekkora kedvezményt kell, hogy 

adjon a szolgáltatást nyújtó, ha nem azt a nyújtja, amit ígért, vagy ami elvárható lett volna. 
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13. táblázat: A Frankfurti tábla 

   

I. Szállással kapcsolatos szolgáltatások hiánya 

1. Ha nem abba a szállodába, sőt másik településen lévő 

szállodába szállásolják el a vendéget, ahova lefoglalta 

távolságtól függően 

10-15% 

2. Ha nem abba a szállodába, de ugyanazon a településen 

szállásolják el a vendéget, ahova lefoglalta 

5-10% 

3. Ha nem azt a típusú szállást adják, amit a vendég lefoglalt 

(például szálloda helyett panziót adnak) 

5-10% 

4. Ha nem azt a típusú szobát adják, amit a vendég lefoglalt  

a. 2 ágyast adnak 1 ágyas helyett 20% 

b. 3 ágyast adnak 1 ágyas helyett 25% 

c. 3 ágyast adnak 2 ágyas helyett 20-25% 

d. 4 ágyast adnak 2 ágyas helyett 20-30% 

5. Hiányos a szoba felszerelése  

a. kisebb a területe 5-10% 

b. nincs erkély (ám megígérték) 5-10% 

c. nem tengerre néző szoba (ám megígérték) 5-10% 

d. nincs saját fürdőszoba és WC (ám megígérték) 15-25% 

e. nincs saját WC (ám megígérték) 15% 

f. nincs zuhany (ám megígérték) 10% 

g. nincs klímaberendezés (ám megígérték) 10-20% 

h. nincs rádió, televízió (ám megígérték) 10-20% 

i. hiányos a bútorzat 5-15% 

j. rossz minőségű a szoba (pl. nedves) 10-50% 

k. rovarfertőzött a szoba 10-50% 

6. Ha nem működnek a berendezések  

a. WC 15% 

b. a fürdőszobában a bojler 15% 

c. áramszünet vagy gázszünet volt 10-20% 

d. vízhiány volt 10% 

e. klíma berendezés 10-20% 

f. lift 5-10% 

7. Szolgáltatások  

a. ha nincs szolgáltatás 25% 

b. nem megfelelő a takarítás 10-20% 
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 c. nem megfelelően tiszta az ágynemű és a törölköző 5-10% 

8. Pihenést zavaró tényezők  

a. nappali zaj 5-10% 

b. éjszakai zaj 10-40% 

c. kellemetlen szagok 5-15% 

9. Gyógyszolgáltatások hiánya (bár beígérték, de nem volt 

termál fürdő, masszázs) 

20-40% 

 

II. Ellátás 

1. Teljesen hiányzott 50% 

2. Tartalmi hiányokat tapasztalt a vendég  

a. egyhangú volt az étel 5% 

b. nem volt elég meleg az étel 10% 

c. romlott, gusztustalan volt az étel 20-30% 

3. Szolgáltatások  

a. önkiszolgálás volt pincér helyett 10-15% 

b. hosszan kellett várakozni az étteremben 5-15% 

c. turnusokban volt az étkezés 10% 

d. piszkos volt az asztalterítő 5-10% 

e. piszkosak voltak az edények és evőeszközök 10-15% 

4. Nem működött a klímaberendezés az étteremben 5-10% 

 

III. Egyebek 

1. Az ígérettel ellentétben hiányzott az úszómedence, vagy ha 

volt, annak vize szennyezett 

10-20% 

2. Az ígérettel ellentétben hiányzott az ülőfürdő, de  

a. ha volt uszoda 10% 

b. ha nem volt uszoda 20% 

3 Az ígérettel ellentétben nem volt szauna 5% 

4 Az ígérettel ellentétben nem volt teniszpálya  

5 Az ígérettel ellentétben nem volt minigolf-pálya 3-5% 

6 Az ígérettel ellentétben nem volt vitorlás-, surf- vagy 

búvároktatás 

5-10% 

7 Az ígérettel ellentétben nem lehetett lovagolni 5-10% 

8 Az ígérettel ellentétben nem volt gyermekmegőrző 5-10% 

9 Piszkos volt a tenger vize, s nem lehetett fürödni 10-20% 

10 Piszkos volt a strand 10-20% 
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11 Hiányoztak a strandeszközök, napernyő 5-10% 

12 Az ígérettel szemben nem volt strand-bár 0-5% 

13 Az ígérettel szemben nem volt nudista strand 10-20% 

14 Az ígérettel szemben nem volt étterem, szupermarket  

a. szállodai ellátás esetében 0-5% 

b. önellátás esetében 10-20% 

15 Nem volt szórakozási lehetőség diszkó, mozi 5-15% 

16 Nem volt butik vagy trafik 0-5% 

17 Ha tengeri körutazásnál ígérnek szárazföldi kirándulást, de 

az elmarad 

20-30% 

18 Nincs idegenvezető  

a. ha az iroda csak szervezést vállalt 0-5% 

b. ha városnéző úton 10-20% 

c. szakemberrel szervezett tanulmányúton 20-30% 

19 Emelkedik az üdülés ideje, ha át kell költözni  

a. ugyanannak a szállodának egy másik szobájába fél nap 

b. másik szállodába egy nap 

 

IV. Szállítás 

1. Több mint négy órával elhalasztották az utazás indulását 5% 

2. A jármű hiányosságai  

 a. alacsonyabb osztályú a jármű 10-15% 

 b. jelentősen eltér a jármű színvonala a normál szinttől 5-10% 

3. Szolgáltatás  

 a. hiányzik az ellátás 5% 

 b. ha nem a kategóriának megfelelő szintű szolgáltatást 

adják 

5% 

4. Ha közlekedési eszköz nem érkezik meg a késedelem miatt 

keletkező költségeket 

megtérítik 

5. Ha hiányzik a transzfer megtérítik a teljes 

költséget 

 

Forrás: Magyar Szállodaszövetség, www.hah.hu 

 
Az elégedetlen ügyfelek típusai 

 
Régebbi  kutatásokban  az  ügyfeleket  két  csoportba  osztották.  Az  egyik  csoportba  azok 

tartoztak akik panaszkodtak, a másikba akik nem. Azokkal, akik ugyan nem panaszkodtak, de 

http://www.hah.hu/
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a továbbiakban nem vették igénybe a szolgáltatást, sőt negatív „szájreklámot‖ folytattak nem 

vették számításba. Csak azokat tekintették panasztevőnek, akik hangot adott 

elégedetlenségének. SINGH (1990) rávilágított, hogy maga az elégedetlenség egy adott 

szolgáltatással kapcsolatban panaszként értékelendő. 

 
Az elégedetlen ügyfeleket négy csoportba osztotta: 

 Passzívak, vagy lapítók (akik nem panaszkodnak). 

 Hangadók, vagy szókimondók (akik közvetlenül a szolgáltatás igénybevételekor 

tesznek panaszt). 

 Dühösek, vagy nyavalygók (akik elsősorban a negatív „szájreklám‖ útján adnak 

hangot elégedetlenségüknek). 

 Aktivisták, vagy túlbuzgók (akik első sorban harmadik félnek panaszkodnak, pl. 

újságnak, bíróságnak, hatóságnak). 

 
A vállalkozás szempontjából a hangadók, vagy szókimondók a legjobbak, és az aktivisták, 

vagy túlbuzgók a legveszélyesebbek. 

 
Magyarországon a vendég panaszával több fórumhoz is fordulhat. Egyrészt írásban panaszt 

tehet a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, a Vásárlók könyvébe történt bejegyzéssel. Ezt a 

könyvet a köznyelv panaszkönyvként ismeri, pedig ebben (akár pozitív) észrevételek, 

javaslatok is megfogalmazásra kerülhetnek. A panaszbejegyzést a vállalkozás ki kell, hogy 

vizsgálja, és írásban válaszolnia kell a panasztevőnek. 

Az elégedetlen ügyfél természetesen fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz 

(korábban: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség), de a panasz fajtájától függően, az illetékes 

hatóságokhoz is (pl. APEH, ÁNTSZ, stb.). 

 
4.3.6. Összefoglalás 

 
Az utóbbi időkben a kínálat oly mértékben meghaladta a keresletet, hogy a szolgáltató 

szférában komoly versenyhelyzet alakult ki az előkelő piaci pozíciók megszerzéséért és 

megtartásáért. A minőség olyan kritériummá vált, amely nélkül a turisztikai vá llalkozások, 

desztinációk  versenyképessége  veszélybe  került.  A  vevői  elégedettség  és  a 

szolgáltatásminőség szorosan összefüggnek. A vevői elégedettségnek számos kedvező hatása 

van, amely hozzájárul a versenyelőny megtartásához. A szolgáltatásminőség a vevő elvárásai 

és tapasztalatai közötti eltérés; minél inkább felülmúlja a vevő tapasztalata az előzetes 

elvárásait, annál magasabb minőséget észlel a vevő. A szolgáltatások minőségét meghatározó 

tényezők: megbízhatóság, realizálási készség, biztonság, empátia, megfogható dolgok. A 

minőség elérésének legfontosabb eszközei: az infrastruktúra fejlesztése, a turizmusban 

dolgozók oktatása, a hitelesség, eredetiség, a standard-ek kidolgozása, a turizmus fenntartható 

fejlesztése. A turizmusban is léteznek minőségi rendszerek (osztályba sorolás, TQM, ISO, 

minőségi standard-ek) amelyek egy része kötelező, másrészt pedig a fogyasztói döntést 

befolyásoló  tényező.  Minőségi  védjegyek  és  minőségi  díjak  segítik  a  követelményeket 

teljesítő  szolgáltatások  megkülönböztetését,  és  ezáltal  a  turisták  jobb  tájékozódását.  A 

minőség  középpontjában  a  fogyasztói  igényeknek  való  megfelelés  áll,  vagyis  a 

szolgáltatóknak tisztában kell lenniük a vendégek igényeivel, keresletével és ennek 

megfelelően kell kialakítaniuk a termékek és szolgáltatások színvonalát. A 

minőségmenedzsment az igénybe vevők szolgáltatásminőségről alkotott értékítéletének 

stabilizálásával és/vagy javításával fokozza az elégedettséget, és hozzájárul az újravásárlási 

szándék   erősödéséhez.   A   szálláshelyek   szolgáltatásainak   minőségi   színvonal   szerinti 
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megkülönböztetését védjegyrendszer biztosítja, 2011-től a Hotelstars Union rendszer kerül 

Magyarországon is bevezetésre. 
 

 
 

Ellenőrző kérdések: 

1.  Milyen szempontok szerint történik a szolgáltatások minőségének értékelése? 
2.  Milyen szerepe van a védjegyeknek, a minőségi díjaknak a turizmusban? 

3.  Hogyan történik a szálláshely szolgáltatások minősítése Magyarországon? 

4.  Mely elvek képezik a panaszmenedzsment alapjait? 

5.  Milyen típusai vannak az elégedetlen ügyfeleknek? 
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5. Menedzsment feladatok a turizmusban 
 
A tudásalapú gazdaság kapujában az emberi tényező még inkább fölértékelődik. A menedzser 

teljesítményére nemcsak a döntéshozatal során alkalmazott közelítésmód és a vezetői stílus 

nyomja rá a bélyegét, de meghatározó a szakmai felkészültség, a tapasztalat, sőt még az is 

számít, hogy ki milyen igényeket támaszt önmagával szemben (ZOLTAYNÉ, 2001). 

 
A változó gazdasági és jogszabályi környezet, a turisztikai piac kínálativá válása a jövő 

turisztikai piacon dolgozó menedzserrel szemben támasztott igényeket is növeli. A 

sokoldalúság és rugalmasság, mint személyes adottságok a jövőben is fontosak lesznek. 

Emellett egyre jelentősebbé válik a szolid és szisztematikus szakmai képzettség, valamint új 

követelményként a különféle szakmai területek közötti magabiztos mozgás. Nem szorítkozhat 

a puszta irányításra és marketingre, hiszen gyakran találkoznak rokon vagy összefonódó 

területeken felmerülő problémákkal. Ide tartozik pl. a környezetvédelem, a kultúra, az 

egészség, a nemzetközi politikai és gazdasági folyamatok, közlekedési kérdések, 

munkaerőpiac, mezőgazdaság, helyi szociális viszonyok, községi politika. Nem egyoldalú 

szakmai tudásra, hanem átfogó gondolkodásra van tehát szükség. Annál is inkább, mert a 

turizmus piacán a menedzsernek ma egy-egy település vagy régió idegenforgalmi kínálatát 

már nemcsak a vendégek kívánságaihoz kell igazítani, hanem a vendégkört és a vendégek 

magatartását a helyi és régióbeli lakosság érdekei szerint (ökonómiai, ökológiai, szociális, 

kulturális érdekek szerint) kell irányítani. 

 
A menedzser úgy tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak, hogy fejleszti azokat a legfontosabb 

készségeket, amelyek a munkájában döntő szerepet játszanak: a szakmai, a koncepcionális és 

a humán eszköztárát. A szakmai ismeretek fejlesztése a viszonylag könnyebben megoldható 

feladat, legnagyobb nehézséget az emberek magatartásának, beállítódásának befolyásolása, 

megváltoztatása jelenti. 

 
A menedzsment egy olyan társadalmilag elkülönült funkció, amely egy szervezet humán, 

pénzügyi, fizikai és információs erőforrásai tervezésének, azokról való döntéseknek, 

szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata, a szervezet céljainak eredményes és 

hatékony megvalósítása érdekében. 

 
A menedzsment klasszikus célterületei és feladatai az alábbiak: 

 
-  Szervezet menedzsment: 

 Szervezeti struktúra kialakítása: 

A vállalati szervezeti struktúra az a központi váz, amely alapján a vállalat tervezési, 
vezetésirányítási, az ösztönző és érdekeltségi, valamint a kommunikációs és 

információs rendszere létrejön. 

 
 Szervezetfejlesztés: 

A  szervezetfejlesztés  tervszerű,  a  szervezet  egészére  kiterjedő,  felülről  szervezett 
törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a 

szervezeti folyamatokba való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi 

ismeretek felhasználásával. 

 
 Szervezeti kommunikáció: 
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A  szervezeten  belüli  föl-  vagy  lefelé  irányuló  információáramlás  a  különböző 

információs csatornákon. 

 
 Információmenedzsment: 

Az információs erőforrások hatékony menedzselése és a szervezet képessé tétele arra, 

hogy gondoskodni tudjon mindarról, amire szüksége van az információs rendszerek 

alkalmazása,  az  információhoz  való  hozzáférés  és  a  végfelhasználók  megfelelő 

segítése tekintetében. 

 
 Szervezeti kultúra: 

A  szervezet  tagjai  által  elfogadott,  közösen   értelmezett  előfeltevések,  értékek, 
meggyőződések, hiedelmek rendszere, ezeket a szervezet tagjai mindannyian 

érvényesnek fogadják el, követik s az új tagoknak is átadják, mint a problémák 

megoldásának követendő mintáját, és mint kívánatos gondolkodási és 

magatartásmódot. 

 
 Csoportmenedzsment: 

A  szervezeten  belüli  csoportok  kialakítását,  közös  célok  kijelölését,  a  csoport 

motivációját jelenti. 

 
 Vezetési struktúra és hierarchia kialakítása: 

Többszintű vezetési struktúra esetén az alá-és fölérendeltségi viszonyok kialakítása. 

 
 Változásmenedzsment: 

A változások kezelésére használt folyamatok, eszközök és technikák összessége annak 
érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el. 

 
- Emberi erőforrás menedzsment: 

A  menedzsment  azon  része,  amely  az  emberekkel,  mint  a  szervezet  alapvető 
erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy   biztosítsa az alkalmazottak 

leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását. 

 
Funkciói: 

    motivációmenedzsment, 

    konfliktusmenedzsment, 

    munkaerő kiválasztása, 

    munkakör kialakítása, 

    teljesítményértékelés, 

    emberi erőforrás fejlesztés. 

 
- Folyamat menedzsment: 

 
A vállalati folyamatok és a szervezet állandó hozzáillesztése a vevői igényekhez és a tágabb 

értelemben  vett  környezeti  elvárásokhoz.  Rutinszerűen  ismétlődő,  szokványos  feladatok 

esetén a PDCA ciklussal jellemezhető. Funkciói: 

 
 tervezés (Plan): elvégzendő tevékenységek meghatározása, 

 végrehajtás (Do): a tevékenységek végrehajtása a vonatkozó tervek, leírások alapján, 
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 ellenőrzés (Check): az elvégzett tevékenységek eredményességének 

(hatékonyságának, minőségének, stb.) mérése, 

 beavatkozás  (Act): a  felmerült  problémák  megoldása,  és  szükség  esetén  a  tervek 

módosítása. 

 
A fenti menedzsment feladatok sikere nagyrészt a menedzsertől függ, legyen akár 

vendéglátóhely üzemeltetője, gyógyfürdő igazgatója, szállodalánc ügyvezető igazgatója, stb. 

Természetesen nem azonos feladatokkal kell szembenéznie egy falusi vendégházat üzemeltető 

családfőnek és egy nemzetközi szállodalánc igazgatójának, de az alapvető hozzááll ásban és 

szemléletmódban nincs különbség. 

 
A menedzser: 

- Legyen   proaktív,   de   ne   legyen   az   egyedüli   ötletgazda,   képes   legyen 

munkatársaival teammunkát kialakítani. 

- Inspirálja és alkalmazza a szellemi erőforrásokat a saját területén. 

- Ossza ki a szerepeket és az ezzel járó felelősséget. 

- Működjön koordinátorként. 

- Ismerje fel szerepét a település, vidék turisztikai kínálatában. 

- Ennek    megfelelően    becsülje    fel    tevékenységének    feladatait,    azok 

összefonódását és hatásait nemcsak saját magára, hanem az egész kínálatra 

vonatkozóan. 

- A régió lakosságát tudatosan bevonja a turisztikai folyamatba. 

- Segítse az (ön)kritikus értékelés és a probléma felismerés folyamatát az általa 

összefogott szolgáltatóknál. 

- Kísérje figyelemmel a tudományos kutatásokat, folyóiratokat. 
- Legyen tisztában a változó jogszabályi háttérrel, a nemzetközi környezettel, 

stb. 
 

 
 

5.1. A stratégiai menedzsment feladatai 
 

 

A stratégiai menedzsment olyan döntések megfogalmazásával és meghozásával foglalkozik, 

amelyek célja a fenntartható versenyelőny megszerzése, vagyis a sikerpozíciók felépítésére, 

ápolására és hasznosítására irányul. Olyan strukturális döntésekkel foglalkozik, amik 

elsődlegesen a vállalat-környezet szintre vonatkoznak. 

 
A stratégiai menedzsment feladatai: 

 Stratégiai jövőkép és küldetés kidolgozása. 

 Célok kitűzése. 

 Stratégia kialakítása a célkitűzések teljesítéséhez. 

 Stratégia megvalósítása és végrehajtása. 

 Figyelemmel kisérés, értékelés, javító intézkedések.. 

 
A fejlesztési koncepciók, a stratégiai tervek hosszú távra határozzák meg a 

szervezetek/vállalkozások számára, hogy egyrészt milyen irányba fejlesszék a meglévő 

szolgáltatásokat, másrészt milyen új szolgáltatásokat vezessenek be a sikeresebb működés 

érdekében. Emellett meghatározzák, hogy a stratégiai célok megvalósítása érdekében milyen 

szervezet kialakítása lenne a megfelelő. 
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A szervezeti, a vállalkozási és a termék/szolgáltatás szintű koncepciók, a stratégiai tervek 

elsődleges céljai közé tartoznak: 

-   a piaci versenyelőny   növelése és/vagy   megtartása,   a megkülönböztető   ismérvek 

meghatározása által, 

- a tulajdoni elvárások (és egyéb érdekek) kielégítése, 
- a környezeti kihívásokra adandó válaszok megfogalmazása, 

- a fogyasztói/vásárlói igényeket kielégítő termékek/szolgáltatások létrehozása. 

 
A stratégiai tervek kijelölik a vállalkozás lehetséges irányait, azonosítják a belső és külső 

környezet állapotát és várható változásait, és a figyelembe vett időtávtól függő 

részletezettséggel meghatározzák az elérendő célokat, míg az operatív tervek tartalmazzák a 

célok megvalósításának lehetséges formáit, lépéseit és ütemezését is. 
 

 
 

5.2. Normatív menedzsment területek 
 

 

A normatív menedzsment a vállalkozás általános céljaival, elvekkel, normákkal és 

játékszabályokkal foglalkozik, a vállalkozás élet- és fejlődésképességének biztosítására 

irányulnak. 

 
A normatív menedzsment a vállalat előíró, diktáló, kormányzó funkcióköre. A tulajdonosok 

és  más  vállalati-érdekeltek  (shareholders,  stakeholders)  által  delegált  hatalmi  testületen, 

„board‖ –on (pl. igazgatótanács) keresztül érvényesítve azt. Ezt az irányítási kört kis- és 

közepes méretű cégeknél maguk a tulajdonos(ok) vagy azok képviselői (pl. felsővezető) 

gyakorolja. Összefogja, összehangolja az operatív-, a stratégiai- és a normatív-irányítás 

követelményeit, terveit, feladatait és azok együttműködését. 

 
A normatív menedzsment területei: 

• vállalkozói kép, 

• vállalatpolitika, 

• vállalati alapszabály, 

• vállalati kultúra. 
 

 
 

5.3. Környezetmenedzsment 
 

 

A turisztikai vállalkozások globális célkitűzése a polgárok jólétének folyamatos javítása, a 

gazdasági növekedés, a piac hosszú távú sikerének biztosítása, a területfejlesztési, 

mezőgazdasági, ipari, energetikai politikákhoz és az utazási politikához való hozzájárulás. 

Mindezen politikák között kölcsönhatás áll fenn, és mivel ezek szoros kölcsönhatásban állnak 

egymással, a természeti közeg tűrési szintje a legvégső korlátozó tényező a hatékonyság és a 

folyamatos gazdasági növekedés terén. A kidolgozott stratégiának ezért olyannak kell lennie, 

amely a fenntartható fejlődés szempontjai szerint biztosítja a növekedést. Ez a következőket 

tételezi fel: 

 
● Felismerjük, hogy az emberi tevékenység és a társadalmi -gazdasági fejlődés hosszú távú 

fennmaradásának   alapja a természeti környezetnek és erőforrásainak minősége és 

megőrzése, 
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● Mivel a nyersanyagtartalékok végesek, a szolgáltatást úgy kell megtervezni, hogy 

megkönnyítse és támogassa az optimális újrafelhasználást és visszaáramoltatást, abból a 

célból, hogy ezzel elkerüljük a pazarlást és a természeti erőforrások kimerülését. 

● Az állampolgárok felismerik, hogy a természeti erőforrások végesek, és hogy ezen 

erőforrásoknak valamely egyén általi hasznosítása fogyasztás céljából nem történhet egy 

másik  egyén  rovására,  éppúgy,  mint  ahogy  egy  nemzedék  sem  termelheti  ki  őket  a 

következő generáció rovására. 

 
Emellett a stratégiának az is célja kell legyen, hogy megteremtse a kapcsolatokat a vállalat 

makrokörnyezetével, a társadalmi-gazdasági életben szerepet játszó főbb csoportok 

(kormányzat, vállalatok, lakosság) és a fő gazdasági ágazatok (ipar, energetika, közlekedés, 

mezőgazdaság és turizmus) között, az integráló eszközök széles tárházát mozgósítva. A 

legjobb  közeg  ebből  a  szempontból  a  nemzetközi  közösség.  Globális  közösségi  keretek 

nélkül, amelyek lehetővé teszik mindezen tevékenységek integrálását és koordinálását, a 

tagországok, a régiók vagy egyéb szereplők által egyénileg alkalmazott eszközök nem hozzák 

meg  az  elvárt  eredményt.  Így  Magyarországon  a  turizmus  területén  működő  vállalati 

politikára és stratégiára az EU politikája egyre nagyobb hatást fog gyakorolni és ennek 

ismerete elsőrendű a vállalkozás gazdaságossága szemszögéből. 

 
A környezettel való kapcsolat szempontjából nemzetközi gazdasági versenyben kétféle 

koncepcióval találkozhatunk. Az egyik a környezeti károk utólagos felszámolásával 

foglalkozik, tehát a környezeti károkat nem számolja fel, de eleget tud tenni a 

környezetvédelmi elvárásoknak. Ilyen például a hulladékkezelés, a víz,- füstgáz tisztítás, 

talajfertőtlenítés stb. Ez az úgynevezett „end of pipe" vagy reaktív környezetvédelmi 

technológiákat jelenti. A másik környezetvédelmi ág a cselekedetek kihatásának 

tanulmányozása alapján (környezeti hatástanulmány, öko mérleg, KIR rendszerek ) jön létre, 

és akár a teljes  technológia váltások keresztül éri el célját, a tisztább termelést. Azok a 

szolgáltatók, akik ez utóbbit megszervezik, versenyelőnyre tehetnek szert azokkal szemben, 

akik nem állítottak fel egy nemzetközileg is elismert rendszert. 

 
A nyugati nagyvállalatok már régen felismerték környezetvédelmi intézkedéseik piaci hatását. 

Ennek megfelelően, környezeti menedzsment rendszereket (KMR) és azok tanúsítási 

rendszerét dolgozták ki. A környezetmenedzsment összekapcsolja a szolgáltatás 

kialakításának, értékteremtésének vállalati szakaszait a környezetet támogató menedzsment 

tevékenységekkel. Átfogja mindazon vállalati tevékenységeket, amelyek a környezetterhelés 

megelőzésére és csökkentésre irányulnak. A vállalati környezetmenedzsment proaktív 

stratégia, vagyis a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A társadalmi elvárásokat figyelembe véve 

igyekszik elérni, hogy a vállalati tevékenység környezeti következményei ne ütközzenek a 

társadalmi elvárásokkal. Ehhez a hatósági elvárásokhoz képest szigorúbb követelményeket 

fogalmaz meg. 

 
A környezetmenedzsment feladatai: 

 
 A környezet védelme - a megelőzés elvének gyakorlati alkalmazásával – alapvető cél. 

 A környezeti teljesítmény folyamatos javítása, a folytonos fejlődés megvalósítása. 

 Részvétel a környezetvédelemmel összefüggő társadalmi feladatok megvalósításában. 

 Integrált menedzsment, a döntések környezeti megalapozása. 

 A környezeti szempontok beépülnek a tervezés folyamatába, azok figyelembe vétele 

már a kutatás-fejlesztés során. 

 Új projektek, új tevékenységek indítását megelőzően az előzetes környezeti értékelés. 
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 Figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét, törekszik megfelelni a fogyasztók, az 

üzleti partnerek elvárásainak. 

 A   környezeti   szempontok   érvényesítése   a   kommunikációs   tevékenység   során 

(nyitottság a környezeti problémákra). 

 Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók oktatására, folyamatos továbbképzésére. 

 
5.3.1. Környezeti terhelések, kockázatok 

 
A turizmus, mint iparág, kétségkívül pozitívan befolyásolja egy régió lakosságának 

megélhetését. A turisták megjelenése anyagilag és kulturálisan fellendítheti a túlságosan 

háttérbe szoruló településeket. Beindul a kereskedelem és a vendéglátás, felszöknek az 

ingatlanok árai, szaporodnak a munkalehetőségek, lesz pénz a településfejlesztésre, 

kifizetődőbbé válhat a tömegközlekedés. A turizmus számos országban a gazdaság 

húzóágazata: az  idegenforgalom  több  helyütt  a  bruttó  hazai  termékhez  15-20%-kal  járul 

hozzá; világ szinten több mint 200 millió embernek ad munkát, és a nemzetközi turisták 

száma már meghaladta a 800 millió főt. A szakértők a turizmus rohamos növekedését jósolják 

– egyes vélemények szerint 2020-ra az utazók száma eléri az 1,6 milliárd főt. 

 
Emellett sajnos nem hagyhatjuk figyelmen kívül a turizmus negatív hatásait sem, amelyek 

tömegturizmus esetén sokszor jelentősebbek, mint a pozitív hatások. A tömegturizmus sokféle 

környezeti és társadalmi kárt rejt magában. A természeti értékek megóvása helyett sokszor 

azok rongálását tapasztaljuk, a település fellendítésének szándéka a régi jellegzetességek 

eltűnését, környezetszennyezést és a helyiek kizsákmányolását vonja maga után. 

 
- Utazás 

Az iparosodás kezdetéig a turizmusból eredő közlekedés nem jelentett különösebb gondot a 

környezet számára, hiszen a kis számú és többségében rövid utazás környezetbarát 

eszközökkel bonyolódott le: lovak húzta postakocsikkal, ökrösszekerekkel, tevekaravánokkal, 

vitorlás hajóval és hasonlókkal. (Bár egyes tengerparti országokban, pl. Görögországban, már 

az ókorban is súlyos eróziót okozott, hogy a vitorlás hajók építése során rengeteg fát vágtak 

ki). A környezetkárosítás tehát nem a mi korunk vívmánya, viszont csak az iparosodás és a 

globalizáció   megjelenésével   vált   nagymértékűvé.   A   gondok   az   ipari   forradalommal 

kezdődtek, amikor szinte egyik napról a másikra terjedtek el tömegesen a különféle gőzzel, 

illetve benzinnel működő közlekedési eszközök. 

Valamikor a vonatot környezetszennyező utazási lehetőségnek tartották, de a személyautózás 

és  a  repülőzés  elterjedésével  —  és  a  technikai  feltételek  javulásával  —  a  környezetre 

gyakorolt hatását tekintve még mindig az egyik legjobbnak számít. Sajnos, ma a turisták 

többnyire a környezetszennyezőbb közlekedési eszközöket veszik igénybe. Becslések szerint 

világszerte személygépkocsival utazik a turisták kb. 60%-a, repülővel 20%-uk, autóbusszal 

15%-uk, míg a vonatot csupán 5%-uk veszi igénybe. 

 
- Tömegturizmus és tömegszemét 

A nem környezettudatos turisták után hagyott terep sokszor szemétdombbá válik. Az eldobált 

papírhulladék inkább csak csúnya, mint ártalmas, a le nem bomló üdítős dobozok és 

pillepalackok már kellemetlenebbek, s mindig akad néhány lemerült ceruzaelem, egy csöpögő 

olajtartály, ami komoly károkat okozhat a természetben. 

A városokban is gyakran kerül a kukák mellé a szemét, de ami a helyére kerül, az is újabb 

gondokat okoz, hiszen a hulladék elhelyezési gondja immár országos. Manapság egyre több 

szemetet vásárolunk meg az élelemmel, fogyasztási cikkekkel, s ez a turistákra fokozottan 

érvényes, hiszen utazás közben hajlamosak egyszer használatos borotvát és papírpelenkát 
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használni, előre felvágott és csomagolt élelmiszereket venni. A szilárd hulladék mellett 

jelentősen megnő a szennyvízmennyiség is, ami a természetes vizek elszennyezéséhez vezet, 

aminek nem csak a megnövekedett létszám az oka, hanem a pazarló vízfogyasztási szokások 

is. 

 
A turisták közvetlenül is szennyezik a vizet, például a napolaj használatával. Sokan nem is 

sejtik, hogy az a kis olajmennyiség is — ami persze beszorzódik a hasonlóan cselekedők 

számával — milyen károkat okozhat a természetes vizekben, ha olajosan megyünk fürdeni. A 

motorcsónakosok  nem  csupán  a  nyaralótársaik  pihenését  keserítik  meg  zajukkal,  hanem 

szintén számottevően szennyezik a vizeket. Vannak, akik motorcsónakjuk vagy autójuk fáradt 

olaját is kiengedik a természetes vizekbe, aminek beláthatatlan következményei lesznek. 

 
- Szállodai szokások 

A magas szintű ellátás és a pazarlás sajnos szinonimaszámba mennek a szállodai szótárakban. 

Az elitebb szállodákban naponta cserélik a vendégek törülközőit, ami rengeteg energiát és 

vizet igényel, és szintén hatalmas mennyiségű szennyvizet termel. Akár akarja, akár nem, kis 

szappanok tömegét kapja a vendég, s a reggelihez a vajat, a lekvárt, a mézet, a kávétejszínt 

pici, eldobható műanyag tégelyben adják. Ez pedig a szállodának sem éri meg, hiszen a 

nagyobb kiszerelésen 30-50 százalékot takaríthatna meg, s hogy melyik az esztétikusabb, 

azon is lehetne vitatkozni. Rengeteg fémdobozos üdítő és sör fogy. Egy torontói 70 szobás 

szállodában egy év alatt összesen 21 ezer üdítőitalos dobozt és 37 ezer sörösdobozt, valamint 

egyszer használatos sörösüveget gyűjtöttek össze. A mosdókban egyre gyakoribb a 

papírtörülköző használata, ami a papírfelhasználást lényegesen növeli. 

 
Rengeteg hulladék termelődik egy szállodában — Salzburgban például egy ötcsillagos, 220 

ágyas, 65% kihasználtságú szálloda éves hulladéktermelése kb. száz tonna —, s ennek nagy 

része könnyen szétválasztható és újrahasznosítató lenne, de sajnos, erre kevés a jó példa. A 

hulladék 40-50 százaléka szerves, legalább ezt jó lenne komposztálni. 

 
- Szórakozás 

A turisták, nyaralók szórakozási szokásai sokszor szintén komoly környezetszennyezési és 

társadalmi károkkal járhatnak. Ilyen a már előbb is említett zajos és vízszennyező 

motorcsónakozás, ilyen a sörösdobozok szétdobálása, az állandóan szóló gépzene a 

strandokon, ami elzavarja a vízimadarakat. Ahol megjelennek a turisták, megjelennek az őket 

kiszolgáló bódék is, dobozos italokkal, műanyag poharakkal, különféle fölösleges, később 

valószínűleg   kidobásra   kerülő   tárgyakkal,   jól   tudva,   hogy   nyaraláskor   az   emberek 

vásárlókedve  növekszik.  Megjelennek  a  gyorséttermek  is,  és  egyre  többen  igyekeznek 

elhitetni a szabadságukat töltőkkel, hogy csak úgy érezhetik magukat igazán jól, ha igénybe 

veszik szolgáltatásukat. A csendes vízpartok, a tájjellegű éttermek, a helyi sajátosságok 

lassanként letűnnek a színről. A régi mesterek fiai és leányai elmennek a szolgáltatószférába , 

hogy a turisták igényei szerint formálják át jelenüket és múltjukat. 

 
- Emlékgyűjtés 

Közismert tény, hogy az Akropolisz köveinek korábbi módszeres emléktárgyként való 

begyűjtése miatt manapság évente egy teherautó márványt szórnak le a területen. Így ér ik el 

ezt, hogy a turisták ne a látnivalóul szolgáló csodálatos épületegyüttesből hasogassanak le 

további darabokat. 

 
- Veszélyeztetett állatfajok 



135 

 

 

Afrikában számos állatfaj a kihalás szélére jutott a kalandvágyó, elsősorban  jól szituált, fiatal, 

kihíváskereső turisták etikátlan viselkedése, az élőhelyek folyamatos megzavarása 

következtében. 

 
A turistákat mindig valami egyéni érték vonzza egy adott helyre: természeti ritkaságok, 

műemlékek, helyi jellegzetességek stb. A tömeges turizmus ezeket az értékeket ó hatatlanul is 

tönkreteszi. A ritka növények eltünedeznek, az állatok elvándorolnak, a barlangok cseppkövei 

megsérülnek, a természetes vizek beszennyeződnek, megszűnik a csend és a nyugalom, a 

műemlékek hangulatát árusok bódéi zavarják meg, a régi mesterségek, népviseletek eltűnnek, 

s mindenhol megjelennek az egyen-gyorséttermek és az uniformizált szemét. Ma már a 

Niagara-vízesést  mindenfelől  beton  veszi  körül,  este  különféle  színekben  pompázik,  s  a 

turisták liften juthatnak le a vízesés mögé. Ez a fogyasztói társadalom turistáinak talán tetszik, 

de az bizonyára senkinek sincs ínyére, hogy a Balaton és különféle népszerű tengerpartok vize 

úgy elszennyeződik, hogy veszélyessé válik bennük a fürdőzés. Ennek egyik legfőbb oka a 

szállodák pazarlása és környezetszennyezése (LÉLEGZET, 1997). 

 
5.3.2. A fenntartható turizmusfejlődés 

 
A 80-as évek közepétől kezdték felismerni a turisztikai szakemberek, hogy a globális 

problémák megoldásához a  turizmusnak is meg kell  változnia.  Az egyre  erősebb  WTO - 

kezdeményezések a bizonyítékai a szemléletváltozásnak: 1982-ben az UNEP (United Nations 

Environment Programme — Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja) és a WTO 

(World Tourist Organization — Idegenforgalmi Világszervezet) együtt sürgették a turizmus 

és környezet összehangolt fejlesztését. 

 
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia Záródokumentuma  szerint: „A fejlődéshez 

való jogot úgy kell érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési és környezeti 

szükségletei egyaránt kielégítést nyerjenek‖. (Rio de Janeiro, 1992. Agenda 21). 

1995-ben kerül először megfogalmazásra a fenntartható turizmus, a ―Lanzarote Charter for 

Sustainable Tourism,‖ majd 1996-ban az ―Agenda 21 az utazásért és turisztikai iparért‖ 

címmel. 

 
A Turizmus Globális Etikai Kódex-e 1999-ben került elfogadásra, Santiago-ban. A 

fenntartható turizmus fogalmát a Kódex a természeti környezet megőrzésére, 

fenntarthatóságára értelmezi (3.cikkely): 

 
―A turizmus fejlődésének valamennyi szereplője köteles védeni a természeti környezetet az 

egészséges, folyamatos és fenntartható, a jelen és a jövõ generációk szükségleteinek és 

törekvéseinek megfelelő gazdasági növekedés elérése érdekében.‖ 

 
A meghatározást azonban nem egyértelmű, ha a fogalmakat elegendő háttértudás nélkül a 

hagyományos értékrend alapján értelmezzük. A fenntarthatóság irodalma kezdettõl fogva 

zavarban van a ―szükségletek‖  fogalom tartalmával. A piac és a tömegkultúra mindennapi 

élete rég átlépte az emberi szükségletek határát, sőt tudatosan manipulálja az igények, vágyak 

fogyasztását. Természetes, hogy az emberiség fejlődése során az igények már nem a fizikai 

létminimum biztosítása körüli szinten vannak, azonban a fogyasztói társadalom számtalan 

olyan terméket és szolgáltatást termel és forgalmaz, amelyek iránti igény nem természetes (7 

csillagos szállodák több száz m2-es lakosztályai, arannyal díszített étel reggelire, stb.). A 

fenntartható turizmusban az exkluzív termékeket nem a luxus jellemzi, hanem egyedi, 

különleges értéke, amely egyre inkább az eredetiségben, természetességben nyilvánul meg. 
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Az önmagában helyes definíció másik hasonló problémája a ―gazdasági növekedés‖ fogalma. 

Ez akkor és csakis akkor fogadható el, ha a fenntarthatóságot szolgálja, például nő a 

kerékpárral közlekedők száma, növekszik a napházak száma stb. A hagyomán yos gazdasági 

növekedés korlátozza a fenntarthatóságot. 

 
Ellentmondásos a fenntartható turizmus és a kereskedelem liberalizációja is. A jelenlegi 

neoliberális kereskedelem számára szinte nincsenek elvek, szabályok, csak az extraprofit. A 

World Trade Organization deklarált célja, hogy minden korlátot felszámoljon a szabad piac 

financiális érdekei elől. ―A méltányos, felelősségteljes és fenntartható turisztikai világrend‖ a 

jelenlegi liberalizált nemzetközi gazdasági környezetben nem tud megvalósulni. Viszon t erről 

a célról nem szabad lemondani. Át kell értékelni a liberális eszmék tartalmát és ki kell 

terjeszteni annak érdekében, hogy a valódi fenntarthatóságot szolgálja, ne csak egy szűk 

hatalmi elit vagyonosodásának a folyamatosságát. 

 
A Preambulum zárómondatában leírt ―méltányos‖ fogalom a Kódexben sehol máshol nem 

szerepel. Ez további problémára hívja fel a figyelmet: A Fair Trade, azaz a méltányos 

kereskedelem régóta jelen van világban, mint a szegények és kizsákmányoltak támogatására 

létrehozott kereskedelmi forma, amely közvetlenül a termelőtől vásárol, és közvetlenül 

értékesít. A kölcsönös előnyök alapján megkötött, tisztességes áron megvásárolt termékek 

jelentős része organikus gazdaságokból, szövetkezetekből származik, ahol nem dolgozhatnak 

gyerekek. A Fair Trade termékek drágábbak a hagyományos áraknál, amelyekkel viszont 

elképesztő értékben zsákmányolják ki a termelőket. Számos hálózat jött létre ilyen termékek 

értékesítésére a harmadik világból, nagyrészt élvezeti cikkek, fűszerek, de sok kézműves 

termék is kapható ezekben a boltokban. 

 
A valóban felelős és fenntartható turizmusnak tudatosan kell törekednie, hogy a desztináció 

―Fair Trade‖ termékekkel szolgálják ki az utazókat (szálloda, étterem, boltok). 

 
A Kódex tartalma szerint a felelősségteljes turizmus az ―emberiség közös erkölcsi értékeinek 

megértése és előmozdítása‖. A felelős magatartás a kultúrára irányul, a fizikai biztonságra, és 

a jogra (HAJNAL – HÁRSAS, 2007). 

 
Az Utazási és Turisztikai Világtanács szerint a fenntartható turizmust a kö vetkező feladatok 

jellemzik: 

 
 az üzemeltetéssel kapcsolatos környezeti problémák azonosítása és minimalizálása 

 a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a koncepciótól a kivitelezésen át az 

üzemeletetésig, 

 a környezeti értékek megőrzésére, a tájkép javítására való törekvés, 
 takarékos energia- és vízhasználat, a keletkező szemét és szennyvíz mennyiségének 

megelőzéssel való csökkentése, 

 a zajszint ellenőrzése és csökkentése, 
 a környezetre káros anyagok használatának minimalizálása, 

 a történelmi, vallási tárgyakat és helyszínek tiszteletben tartása, 

 a helyi lakosság érzelmeinek, értékeinek szem előtt és tiszteletben tartása, 

 a  környezetvédelmi  szempontok  döntő  tényezőként  való  kezelése  a  turisztikai 

termékek, célterületek (desztinációk) fejlesztésénél. 

 
A fenntartható fejlődés lényege tehát, hogy jelen igényeinket a rendelkezésünkre álló 

erőforrások  olyan  mértékű  és  minőségű  felhasználásával  elégítsük  ki,  hogy  a  következő 
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generációk legalább ilyen szintű igényei is kielégíthetők legyenek.  Ennek megvalósításához 

nyújthat segítséget az ökoturizmus, melynek fő elemei a természeti és kulturális erőforrások, 

valamint az attrakciók védelme, megőrzése. 

 
Az ökoturizmus, mint a tömegturizmus alternatívája a látnivalók hosszú távú megóvását tűzi 

ki  célul  tűzzük  ki.  A  Természetvédelmi  Világszövetség  (IUCN)  definíciója  szerint  az 

ökológiai turizmus, vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a 

viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli 

kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás 

hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való 

juttatásával. 
 

 
 

5.4. Interkulturális menedzsment 
 

 

Az interkulturális kommunikáció fogalmát az amerikai E.T. HALL (1959) nevéhez fűződik, ő 

világított   rá   a   jelenség   meglétére   az   USA   társadalmi   és   etnikai   sokszínűségének 

köszönhetően. Az interkulturális kapcsolatokat, a kulturális dimenziókat CSATH (2008) 

alapján mutatjuk be. 

 
„Egy német vagy finn számára egyértelmű, hogy mi az igazság. A kínai számára nem létezik 

abszolút igazság. Az olasz számára pedig az igazság megállapodás kérdése.” 

 
A fenti szólás arra utal, hogy az eltérő kultúrájú emberek gondolkodása nagyon különböző 

lehet. A gondolkodásban és viselkedésben gyakran földrajzilag egymáshoz közeli országok 

között is nagy különbözőségeket tapasztalhatunk. A mai globalizált világban természetes a 

kultúrák sokszínűsége, mégis a civilizáció hajnalától kezdve jelen van az etnocentrizmus is. 

Az etnocentrikus ember a másik kultúrát a saját kultúrájának normái és értékei szerint ítéli 

meg, saját kultúráját felül, más kultúrákat pedig alulértékeli. A régi civilizációk népei isteni 

eredetűnek vallották magukat és ezt gyakran indoknak érezték más népek leigázására. 

Manapság más formában bár, de még mindig jelen van az etnocentrizmus és számos 

társadalmi és gazdasági konfliktus forrását jelentik. Azok a vezetők, akik felismerik és 

megértik a kulturális különbségek fontosságát, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert. 

 
A nemzeti kultúrák évszázadokon keresztül alakulnak ki és az alakulásukat számos tényező 

befolyásolja. A kultúrának három meghatározó szintjét lehet elkülöníteni, amelyek a 

következők: 

- alapfelfogások, hiedelmek (emberi természet, idő, tér, emberek közötti viszony), 

- értékek, ideológiák (eszmék és célok, elérési eszközök, erények -bűnök, vétkek, erkölcs- 

etika), 

- javak, képződmények (társadalmi felépítés, művészet, nyelv, technológia, szerepek). 

 
5.4.1. Az interkulturális kapcsolatok dimenziói 

 
A kultúra fogalma nagyon összetett és vizsgálatával hosszú ideje számos kutató foglalkozik. 

Ez a fejezetrész a talán két legnagyobb hatású kultúrakutató, a holland Geert Hofstede és Fons 

Trompenaars értelmezése alapján mutatja be az interkulturális kapcsolatok dimenzióit. 

 
Hofstede dimenziói: 
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Hofstede alapvetően arra világít rá, hogy a vezetési elvek azonos alkalmazása különböző 

kultúrákban kudarcot vallhatnak. 

 Hatalmi távolság 

 
"A hierarchia eltérő szintjein elhelyezkedő egyének közötti távolság, és annak mértéke, hogy a 

társadalom kevesebb hatalommal rendelkező tagjai, mennyire fogadják el a hatalom 

egyenlőtlen elosztását” 

 
Ez a dimenzió arra utal, hogy kívánatosnak tartja-e a társadalom az egyének közötti nagy 

hatalmi távolságot, hogyan viszonyul a tagjai között megnyilvánuló egyenlőtlenségekhez, 

mennyire elfogadott – és elvárt – az alá-fölérendeltségi viszony a hatékony vállalati 

működéshez. A nagy hatalmi távolság kívánatosnak tartott és elvárt pl. Kínában és nem 

jellemző a legtöbb nyugati kultúrában. A dimenziók jellemzőit az 14. táblázat szemlélteti. 

 
14. táblázat: A hatalmi távolság dimenzió jellemzői 

 

Kis hatalmi távolság Nagy hatalmi távolság 

A hatalom használata legitim kell, hogy 

legyen,  a  jó  és  a  rossz  kritériumnak 

alávetett 

A hatalom uralkodik a jogok felett: bárkinél 

is a hatalom, az jó és helyes 

Képzettség, vagyon, hatalom és státusz 

nem  szükséges,  hogy  együtt  jelenjen 

meg 

Képzettség, vagyon,   hatalom és   státusz 

együtt kell, hogy megjelenjen 

A középosztály nagy A középosztály kicsi 

Mindenkinek egyenlő jogokkal bír A hatalom kiváltságokkal jár 

A hatalommal rendelkező emberek 

kevésbé akarnak hatalmasnak látszani, 

mint amilyenek valójában 

A hatalommal rendelkező emberek 

megpróbálnak minél hatalmasabban látszani 

A hatalom a betöltött pozíción alapul, a 

szakértelem és a képesség a jutalmazás 

alapja 

A   hatalom   a   családon   vagy   barátokon 

alapul, a személyes varázs és képesség a 

hatalom használatának alapja 

A jövedelmek nem térnek el jelentősen, 

az adórendszer tovább csökkenti az 

eltérést 

A jövedelmek erősen differenciáltak a 

társadalomban, az adózási rendszer csak 

növeli azt 

A   honos   menedzsment   elméletek   az 

alkalmazottak szerepére fókuszálnak 

A honos menedzsment elméletek a vezetők 

szerepére fókuszálnak 
Forrás: HEIDRIH, 2001 

 
 Individualizmus vagy kollektivizmus 

 
“az egyén és a csoport, illetve a csoport és tagjai közötti kapcsolatot jellemzi, az összetartás, 

felelősség, döntéshozatal és lojalitás egymáshoz való viszonyát” 

 
Ez a dimenzió arra utal, hogy milyen a viszony egy csoport és egy hozzá tartozó egyén, 

valamint egy másik csoport között. Az individualista kultúrákban (USA, Nagy-Britannia) az 

egyéni  jogok  és  eredmények  a  fontosak,  a  társadalom  tagjai  közötti  verseny  teljesen 

elfogadott és elvárt. Természetesnek veszik, hogy az egyén először a saját igényeit igyekszik 

kielégíteni és az egyéni döntések ―feljebb valók‖, mint a csoportosak. Az üzleti életben a 

menedzserek munkájukban a változatosságot, nem pedig a rutinmunkát keresik, és érzelmileg 

nem   kötődnek   a   vállalathoz.   Vezetési   szempontból   külön   figyelmet   érdemel,   hogy 
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kollektivista társadalmakban (ázsiai kultúrák) a ―saját‖ csoport összetartása nagyon erős, és itt 

a lojalitás a hatékonyságnál is fontosabb. A 15. táblázat részletezi az individualista és a 

kollektivista társadalmak ismérveit. 

 
15. táblázat: Az individualista-kollektivista dimenziók jellemzői 

 
Kollektivista Individualista 

Az  emberek  nagyobb  családokba  vagy 
csoportokba születnek, amelyek a 

hűségért cserébe akár egész életen 

keresztül védenek 

Mindenki  úgy nő  fel,  hogy  gondoskodjon 
magáról és közvetlen családjáról 

A személyazonosság azon szociális 
hálón alapul, amelyhez tartozik 

A személyazonosság az egyénen alapul 

A  harmóniát  fenntartják  és  kerülik  az 
összeütközést 

Ha valaki a saját gondolkodása szerint fejti 
ki véleményét, az őszinteség jele 

Magas kontextusú kommunikáció Alacsony kontextusú kommunikáció 

A túlkapások szégyenérzethez vezetnek, 

és a csoport és maga előtt 

tekintélyvesztéssel jár 

A túlkapás bűntudathoz vezet és az 

önbecsülés elvesztéséhez 

A munkavállaló-munkáltató viszony 

erkölcsi alapon szerveződik, olyan, mint 

egy családi kötelék 

A munkavállaló-munkáltató viszonya 

megállapodáson  és  a  közös  előnyökön 

alapul 

Az alkalmazásnál figyelembe veszik az 

alkalmazott csoporti hovatartozását 

Az alkalmazásnál a személyes képzettséget 

és képességeket veszik figyelembe 

A  kapcsolatok  uralkodnak  a  feladatok 

felett 

A feladatok uralkodnak a kapcsolatok felett 

Forrás: HEIDRICH, 2001 

 
 Férfias kontra nőies kultúrák 

 
“az értékek és szerepek megoszlása a társadalomban” 

16. táblázat: A férfias-nőies dimenziók jellemzői 

Feminista Férfias 

A  domináns  értékek  a  társadalomban: 

törődnek másokkal és megőrzésükkel 
A  domináns  értékek  a  társadalomban:  az 

anyagi siker és az előrejutás 

Az emberek és a jó kapcsolatok fontosak A pénz és a tárgyak fontosak 

Mindenkiről feltételezik a szerénységet A férfiak törekvőek, ambiciózusnak és 
szívósnak feltételezettek 

Mind  a  két  nem  esetében  elfogadott  a 
törődés és a gondoskodás 

A  nőket  gondoskodónak  feltételezik,  akik 
törődnek a kapcsolatokkal 

Szimpátia a gyengék iránt Szimpátia az erősek iránt 

A hiba az iskolában nem végzetes A hiba az iskolában katasztrófa 

A barátságosság a tanárok között nagyra 

becsült 

Az éleselméjűség a  tanárok  között  nagyra 

becsült 

A menedzserek konszenzusra 

törekednek 
A  menedzserektől  a  határozottságot  és  a 

törekvést várják el 
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Hangsúly az egyenlőségen, 
szolidaritáson és a munkakörülmény 

minőségén van 

Hangsúly a jogosságon, a kollégák közötti 
versenyen és teljesítményen van 

Problémamegoldás tárgyalással és 

kompromisszumkereséssel 

A konfliktusmegoldás harc útján 

Forrás: HEIDRICH, 2001 

 
A férfias kultúrákban (jellemzően az USA) a nemek szerepe nagyon élesen elkülönül: a 

férfiaktól az erős cél- és eredményorientáltságot, hatalomgyakorlást és a versenyben 

keménységet várnak el. Ezekben a társadalmakban a férfiak egész életükben a karrierre 

koncentrálnak, céljuk a mindennapi megélhetés és anyagi jólét megteremtése családjuk 

számára. A nőies kultúrákban (pl. a svédek) a nemek szerepe kevésbé élesen határolódik el, és 

megközelítőleg ugyanazon munka- és karrierlehetőségek nyitottak mindkét nem képviselői 

számára. A társadalom domináns értékrendszere sokkal inkább a nőies, gyengédebb, 

érzelmesebb értékekhez kötődik, így a sikeresség mértéke is inkább az emberi kapcsolatok 

száma és minősége, nem pedig a hatalom és vagyon nagysága. Ilyen kultúrákban a verseny 

kevésbé jellemző. A férfias és nőies kultúrák jellemzőit a 16. táblázat szemlélteti. 

 
 Bizonytalanság kerülése 

 
“annak mértéke, hogy az egyének mennyire érzik magukra nézve fenyegetőnek a bizonytalan, 

ellentmondásos helyzeteket, és mennyire próbálják azokat aktívan elkerülni” 

 
Minden kultúra különböző mértékben tolerálja a bizonytalanságot. A bizonytalanságkerülés 

egy szubjektív érzés, és nem azonos a kockázatvállalási hajlandósággal, hiszen az egy konkrét 

dologra, eseményre vonatkozik, amelyben a kockázati tényező mérhető, de legalábbis 

megbecsülhető, bekalkulálható. A különböző bizonytalanságkerülő technikák a természet 

okozta bizonytalanság csökkentésére szolgálnak, a törvények az emberek okozta 

bizonytalanság, míg a vallás és különböző hiedelmek az ember számára megmagyarázhatatlan 

történések bizonytalanságát hivatott csökkenteni. Mi, magyarok jellemzően nagyon magas 

bizonytalanságkerülési index-szel vagyunk jellemezhetők, szemben pl. az amerikaiakkal, akik 

kifejezetten szeretik a kihívásokat, a váratlan, ismeretlen helyzeteket. A 17. táblázatban 

láthatjuk a magas ill. az alacsony bizonytalansági dimenziók jellemzőit. 

 
17. táblázat: A magas és az alacsony bizonytalanság dimenzió jellemzői 

 
Alacsony bizonytalanság kerülés Magas bizonytalanság kerülés 

A bizonytalanság az élet normális 

velejárója és elfogadott, minden napot 

úgy fogadunk, ahogy jön 

A bizonytalanság az életben benne rejlik, egy 

folyamatos fenyegetés, amely ellen küzdeni 

kell 

Alacsony stressz; egyéni jólétérzés Magas stressz; egyéni szorongás érzése 

Az ismeretlen kockázatok és bizonytalan 
szituációk nem okoznak különösebb 

szorongást 

A gyakori kockázatok elfogadása; aggódás a 
bizonytalan szituációk és az ismeretlen 

kockázatok miatt 

A tanulók kedvelik a többféle megoldást 
biztosító tanulási szituációkat, és a 

megvitatással értenek egyet 

A tanulók a strukturált tanulást preferálják, és 
a helyes válasszal értenek egyet 

A tanárok  mondhatják azt,  hogy „nem 
tudom‖ 

A   tanárokról feltételezik, hogy   mindenre 
tudják a választ 
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Csak a szükséges számú szabályt 
kedvelik 

Érzelmi  szükséglet  a  szabályokra,  még  ha 
soha nem kerül rájuk sor, akkor is 

Tolerancia  a  normálistól  eltérő  és  az 

innovatív ötletek és viselkedések iránt 

A  normától  eltérő  ötletek  és  viselkedések 

elnyomása 

Motiváció a teljesítmény és a 
nagyrabecsülés által 

Motiváció a biztonság és a tisztelet által 

Forrás: HEIDRICH, 2001 

 
 Idődimenzió 

 
Ez a dimenzió később került be Hofstede listájába. A társadalom gondolkodási távlatait 

jellemzi, a dinamikus jövőorientáltságot állítja szembe a statikus múlt-jelen orientációval. A 

rövid távon gondolkodó kultúrák jellemzője, hogy a problémákat a hagyományos, megszokott 

módon közelítik meg, sokat adva a múlt tapasztalatai alapján kialakult módszereknek, 

eljárásoknak. Tartózkodnak a hirtelen törésektől, változásoktól. Egy ilyen társadalomban 

nagyon  fontos  az  általános  stabilitás  megléte,  és  zavarok  esetén  komoly  erőfeszítéseket 

tesznek annak helyreállítására. Ebbe a csoportba tartozik pl.  az USA és Nagy-Britannia. 

Mindezzel szemben, az index másik végén, egy gyakorlatias, a távoli jövőre koncentráló, a 

napi élvezetek helyett hosszú távra befektető kultúrát találunk, amely kevésbé ragaszkodik a 

múlt hagyományaihoz és a stabilitáshoz, viszont könnyen és gyorsan átveszi az újításokat, 

vállalkozó szellemű (Japán, Franciaország). (HOFSTEDE, 2001). 

 
Bár Hofstede kutatásait kezdetektől ellentmondásosan fogadták, legfontosabb következtetése, 

vagyis a vezetési módszerek kultúrafüggése érvényesnek bizonyult. Egy bizonyos kultúrában 

elfogadott vezetési módszerek visszájára fordulhatnak egy másikban. A multikulturális 

környezetben működő vállalkozásoknak tudomásul kell vennie, hogy csak akkor tudnak 

eredményesen piacon maradni és partnereik bizalmát megőrizni, ha a helyi adottságokat 

figyelembe véve alakítják ki vezetési módszereiket. 

 
A szintén holland Fons Trompenaars kutatásait a nemzetközi környezetben működő vállalatok 

életének megkönnyítésére szentelte. Abból indult ki, hogy a kultúrákat megérteni nem tudjuk, 

ezért arra törekedett, hogy – elsősorban az üzleti világ szempontjából – feltérképezze és 

aprólékosan leírja a különböző társadalmak kultúráit, és ezáltal a menedzserek és cégvezetők 

kimondottan gyakorlati útmutatásokat találjanak nemzetközi környezetben végzett 

munkájukhoz. Kutatásai során saját elemzési rendszert állított fel, melyben a szempontok 

közvetlenül az üzleti gyakorlathoz kötődnek. 

 
 Univerzalizmus – partikularizmus: 

Az univerzalista felfogás szerint a törvények és szabályok mindenkire, mindenhol és minden 
helyzetben egyaránt vonatkoznak (USA,  Kanada, Németország); a partikularista szerint a 

jogok és kötelességek alkalmazása az emberi kapcsolatok, viszonyok függvénye (Kína, Dél - 

Korea). 

 
 Kollektivizmus – individualizmus: 

Azt méri, hogy ez egyén vagy a közösség fontosabb-e a társadalomban. Individualista 

kultúrákban (USA, Hollandia, Kanada) az egyéni érdekek élveznek elsőbbséget és ezek 

meghatározása  után  tárgyalással,  kompromisszumkereséssel  jutnak  közös  álláspontra;  a 

kollektivista társadalmakban a csoport vagy közösség érdeke feljebbvaló az egyénnél, és 

érvényesítik az egyéni érdekek rovására is (Dél-Korea, Thaiföld). 
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 Semleges – érzelmes kultúrák: 

A kultúrákat olyan szempontból különbözteti meg, hogy az érzelmek nyilvános kifejezése 

elfogadott-e. Érzelmes kultúrákban a társadalom tagjai egymással szemben akár rövidtávon is 

relatíve   mély  és  őszinte   kapcsolatokat   építenek  ki  (olaszok,   dél-amerikai  nemzetek, 

Egyiptom).  Semleges társadalmakban  szigorúan  ügyelnek  az egyéni  érzelmek  „pókerarc‖ 

mögé  rejtésére,  és  kapcsolataik  hosszabb  ideig  hidegek,  tartózkodóak  (pl.  amerikaiak, 

japánok, osztrákok), és ez kifejezetten sértő és erőszakos lehet egy érzelmes kultúra tagja 
számára. Ez a szempontpár Hofstede férfias-nőies dimenziójának része. 

 
 Konkrét – diffúz: 

Trompenaars az alapján csoportosította a kultúrákat, hogy mennyire válik szét az üzleti és a 
magánélet. Konkrét kultúrákban (Szingapúr, Hong-Kong, Kína)a főnök-beosztotti viszony 

mindenek  felett  áll,  és  így  bármely  környezetben  abszolút  meghatározza  a  két  egyé n 

interakcióit, diffúz kultúrákban viszont (USA, Kanada, Németország) a munkahelyen kívül a 

főnök és beosztottja, mint magánember, teljesen egyenrangú egymással. 

(Ezt a Hofstede-nél nem szereplő különbségtételt olyan kérdésekkel vizsgálta, minthogy 

mennyire tartja elfogadhatónak a mintában szereplő alany, hogy a városi focicsapatban – 

melyben mindketten aktívan játszanak – a beosztottja legyen a csapat kapitánya?) 

 
 Státusz: 

Ebben a  dimenzióban Trompenaars megkülönböztet  teljesítmény- és kapcsolatkultúrát.  A 
teljesítménykultúrában (skandináv országok) a társadalomban a hatalom és elismerés 

kiérdemlésének alapja az elért eredmények, a teljesítmény, a kapcsolatkultúrában (India, 

Kuvait, Szaúd-Arábia) pedig a kor, nem, esetleg társadalmi osztály. 

 
 Az időhöz való viszony: 

Ez   a   tényező   elsősorban   a   munkavégzés   ütemezésére   vonatkozik.   A   szekvenciális 

időfelfogású kultúrákban az egyének a különböző feladatokat egymás után végzik el, egy 

általuk meghatározott sorrendben (USA, Németország, Hollandia). Jellemzően nagyon 

ügyelnek a határozott időbeosztásra, és nem szeretik, ha azt váratlan események fe lborítják. 

Ezzel szemben a szinkron kultúrákban nincs előre elkészített beosztás, a dolgozók egy időben 

több feladattal foglalkoznak, és rugalmasan alkalmazkodnak a váratlanul jelentkező 

eseményekhez (Olaszország, Dél-Amerikai nemzetek). 

 
 Természet: 

A természethez való viszony alatt Trompenaars egy kultúra általános világlátását próbálja 
leírni. Olyan felvetésekkel, mint ―csak rajtam múlik, hogy mi történik velem‖ azt vizsgá lja, 

hogy miként vélekednek egy kultúra tagjai saját életükről, sorsukról. Külső irányítottságúnak 

nevezi Trompenaars azokat a kultúrákat, amelyek a természettel való békés együttélésre 

helyezik a hangsúlyt, magukat is a természet részének tekintik, és feltételezik, hogy létezik 

valami feljebbvaló, amely a világot mai formájában elrendezte. Ezekben a kultúrákban nagy 

hangsúlyt kap a belső egyensúly megteremtése, a külső stabilitás biztosítása és az általános 

harmónia a környezettel. Belső irányítottságúak azok a kultúrák, amelyek magukat 

feljebbvalónak érzik a környezetnél, és igyekeznek korlátozni, irányítani a természetet. Az 

ilyen kultúrájú országokban komoly erőfeszítéseket tesznek a folyók szabályozására, 

vízierőművek létesítésére és a sivatagok betelepítésére. A társadalom tagjai saját sorsuk 

kovácsának tartják magukat, és ezt folytonosan bizonyítani akarják olyan lehetetlen 

vállalkozásokkal, mint például a legmagasabb hegy megmászása, az óceán átszelése és 

hasonlók. (TROMPENAARS, 2002). 



143 

 

 

5.4.2. Együttműködés külföldi partnerekkel 

 
A turizmus területén a különböző kultúrák közötti együttműködés mindennapos gyakorlat, a 

turizmusban dolgozóknak nap, mint nap szembe kell nézniük a multikulturális környezetből 

adódó esetleges konfliktushelyzetekkel, a kultúra különbözőségéből adódó félreértésekkel. A 

kulturális eredetű különbségeknek meg kell maradniuk, mert ez a kreativitás és innováció fő 

forrása az üzleti életben. Ugyanakkor, mivel a viselkedésben és az értékekben jelen vannak, 

kezelésük gyakran még a tapasztalt vezetőket is nehéz feladat elé állítja, ami azt jelenti, hogy 

a kultúrák közötti különbségekre tudatosan figyelni kell. Számtalan példát találhatunk arra, 

mennyire erős a kultúrák hatása az üzleti életben: konfliktusok vezető-beosztott között, 

sikertelen  partneri  kapcsolatok  külföldi  társcégekkel,  fúziók  utáni  problémák.  Csak  az  a 

vezető tud igazán hatékonyan működni a számára idegen kulturális közegben, aki tudatosan 

felkészül a szerepével kapcsolatos elvárásokra, tevékenységének várható hatására és él annak 

lehetőségével, hogy alternatív szerepeket próbáljon ki és így elkerülje a konfliktusokat. 

 
A sikeres együttműködés első alapfeltétele a helyes kommunikáció, a nyelv megfelelő 

ismerete. Ennek hiánya sokszor veszélyes kommunikációs zavarokat is okozhat. A mai 

nemzetközi üzleti kommunikáció nyelve az angol, a magyarok sajnos a nyelvtudás 

szempontjából az európai kultúrák között a végmezőnyben szerepelnek. Természetesen 

alkalmazhatunk  tolmácsot  is,  de  a  közös  nyelv  ismerete  nélkülözhetetlen  a  személyes 

kapcsolat  kialakításához,  ami  elsősorban  a  kapcsolatigénylő  kultúráknál  (ázsiai,  latin - 

amerikai) elengedhetetlen. 

 
A sikeres kommunikációhoz azonban nem elég a nyelv. A nonverbális kommunikáció útján 

szintén  jeleket  közlünk  partnereink  felé,  ezért  ezeket  is  fontos  tudnunk  megfelelően 

alkalmazni illetve kerülni. Az érintés természetes és elfogadott az amerikaiak körében, a 

németeknél és angoloknál viszont nem jellemző. A szemkontaktus egyes kultúrákban 

figyelmet, másoknál fenyegetést jelent. Egyes kultúrákban természetes az érzelmek 

tükröződése az arcon, máshol nem illik kimutatni az érzéseket. A gesztikulálásra érdemes 

odafigyelni, mert bár bizonyos kultúrákban helyénvaló, más kultúrákban a heves 

kézmozdulatokkal  magyarázót  rossz  modorúnak  gondolják.  Az  ujjakkal  való  különböző 

„egyezményes‖ jeleket sem szabad egyértelműnek tekinteni, mert más kultúrákban ellenkező 

értelmet kaphat. A testhelyzetek szintén számtalan értelmezési módra adhatnak okot. 

 
A külföldi partnerekkel való másik fontos pont az üzleti etikett betartása. Az öltözködés, a 

bemutatkozás módja, a pontosság mind rejtett üzenetet közvetít a partner felé. Az egyéni és a 

csoportos tárgyalás, a szerződés módja (írott vagy szóbeli) és tartalma (általános irányvonalak 

vagy pontosan leszabályozott feltételek) kultúránként szintén különböző lehet. Érdemes arra 

is  odafigyelnünk,  mennyire  állunk  közel  partnerünkhöz  a  beszélgetés  során,  ugyanis  a 

„személyes burok‖ nagysága is kultúránként különböző. 

 
A fentieket érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy elkerülhessük a kulturális 

baklövéseket és sikeres és hosszú távú együttműködést alakíthassunk ki külföldi 

partnereinkkel.  Ugyanakkor  nem  szabad  átesnünk  a  ló  túloldalára  és  azt  várni,  hogy 

partnerünk egy általános sztereotípia szerint fog viselkedni (pl. késünk egy tárgyalásról azzal 

az indokkal, hogy az olasz partner is biztosan késik majd). 

 
A következő rész néhány kulturális régió jellegzetességeit tekinti át annak érdekében, hogy a 

legfontosabb  küldő  piaci  országok  kultúrájából  némi  ízelítőt  kapjunk  anélkül,  hogy  a 

kulturális sztereotípiákat alapfeltételként fogadnánk el. 
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Japán: A Japán társadalom erősen hierarchikus. Az utóbbi évszázadban dinamikusan fejlődött 

és feudális államból ipari nagyhatalom lett úgy, hogy saját kulturális hagyományaikhoz hűek 

maradtak. A nagy hatalmi távolság megmaradt, minden egyénnek meghatározott helye van a 

társadalomban és az üzleti életben is, a tárgyalásoknál is szeretik egyértelművé tenni a 

szerepeket.  A  bátorított  munkamódszer  a  csoportmunka.  Az  emberek  általában  egész 

életükben ugyanannál a cégnél dolgoznak. A japánok magukat nem egyénként, hanem mint 

egy csoport része tekintik. Nem szabad meglepődnünk, ha egy üzleti döntés hosszú időt vesz 

igénybe, mert a csoportmentalitás miatt a japánok általában konszenzusra törekszenek. A 

japánok szerint a hosszú távú sikerhez vezető út az együttműködés. Fontos különbség még, 

hogy óriási a különbség a  vezetők és a  beosztottal fizetése között, és ez általában el is 

fogadott.   Érdekes   megfigyelés,   hogy   bár   a   rövid   ideig   Japánba   látogató   turistákat 

barátságosan fogadják, az ott letelepedett külföldi mégis egész életében kívülállónak számít és 

bizonyos szintű gyanakvás övezi. A japánoknál a kommunikációs csapda a konfliktus- és 

problémakerülésükből adódik. Túlságosan diplomatikusak és udvariasak, ezért ritkán utasítják 

el egyértelműen az ajánlatot. 

 
Kína: A kínai társadalom legfontosabb értékei Konficiusz nyomán a rend, a harmónia és az 

egyensúly. Tisztelik a hatalmat és a vezetőket és a másokkal törődés fontosságát 

hangsúlyozzák.  Az  emberek  elfogadják  társadalmi  helyüket  és  a  vezetők  döntéseit  nem 

vonják kétségbe. A kínai piaci környezetet a külföldiek gyakran kaotikusnak és 

átláthatatlannak érzik, ez igaz a partnerek viselkedésére is, gyakori panasz, hogy nehéz őket 

kiismerni és így megbízni bennük. A kulturális kutatások viszont arra világítottak rá, hogy a 

félreértés alapja a hatalmas távolság a kínai és a nyugati kultúra között. A kínai „üzleti 

hadviselés‖ a saját kultúrájuk szemszögéből nézve természetes az olyan ambíciókkal 

érkezőkkel szemben, mint a nyugati cégek. A kínaiakkal való sikeres együttműködés egyik 

feltétele a hosszútávon gondolkodás, a másik pedig érzelmes kultúráról lévén szó a személyes 

kapcsolatok kiépítése az üzleti előtt. Ez pedig a gyakori és hatékony kommunikációval é rhető 

el, amely nem csupán az információk cseréjét jelenti, hanem olyan kapcsolatok kialakítását, 

amelyekben a partnerek kölcsönösen segítik egymást. 

 
Nyugat-Európa 

 
Bár a nyugat-európai népekre kulturális szélsőségek nem jellemzőek (pl. nincs nagyon nagy 

hatalmi távolságú vagy nagyon kollektív ország), a kulturális különbségek a nemzetek között 

meglehetősen nagyok, amint azt a következőkből látni fogjuk. 

 
Nagy-Britannia: Lakossága változatos, a bevándorlók révén színes etnikai és kulturális légkör 

alakult ki. Híresen udvariasak, a jó modor és a formalitás a jellemző. Ajánlott társalgási 

témák: időjárás, sport, autó, de tabu a királyi családról negatívumok vagy pletykák említése, a 

jövedelem, magánélet, betegség témák. Jövő- és teljesítményorientáltak, fontos a pontosság. 

Távolságtartók és alapvetően visszafogottak, a non-verbális kommunikáció alacsony, 

érzelmeiket elrejtik. Öltözködésben konzervatívak. Az üzleti életben a partnerrel való 

kapcsolatukat a bizalom jellemzi, konszenzusra törekszenek és kerülik a konfliktust. 

Individualisták, teljes hatáskörben tárgyalnak Specifikus kultúra, az üzleti és a magánszféra 

szigorúan elválik. Nem kedvelik az agresszív, rámenős partnert. 

 
Németország: A német kultúra tagjai szorgalmasak, keményen, katonai precizitással 

dolgoznak. Tartózkodóak, keveset gesztikulálnak, kevésbé ölelkezők. Erősen 

bizonytalanságkerülők, ebből fakadóan nehezen fogadják el a másságot. Az üzleti életben 

pontosak, precízek, a tárgyalásokra alaposan felkészülnek. Érveiket, ajánlataikat világosan, 
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határozottan,  magabiztosan  adják  elő.  Ésszerű  ajánlattal  élnek,  a  kompromisszumokra 

kevésbé hajlanak, kevés tér marad alkudozásra. A légkörteremtés rendkívül rövid. Az adott 

szót kötelező érvényűnek tekintik, de kötnek írásos szerződést. Szigorúan elválik a ma gán- és 

az üzleti élet. Férfias kultúra, nőknek tárgyalásokon a nadrágkosztüm ajánlott. A rangok 

fontosak, a névjegykártyán tüntessük fel a tudományos címeket, rangokat, felsőfokú 

végzettségeket.  A  döntést  a  vezető  hozza,  a  beosztottak  ötleteire  nem  fogéko nyak,  a 

munkatárs csak hajtsa végre az utasítást. 

 
Ausztria: Az osztrákok nemzeti identitástudata nagy. Tisztelik a rangokat, címeket. 

Kedélyesek, barátságosak, kedvelik a magyarokat. Pontosak, de időgazdálkodásuk nem túl 

szoros, hosszabb a légkörteremtésre szánt idő. 

 
Svájc: Svájcban 4 kultúra (német, francia, olasz, raetoromán) él egymás mellett. Semleges, 

független,  többnyelvű,  sokszínű  kultúrájú  ország.  Híresen  takarékosak,  szorgalmasak,  az 

egyik legdolgosabb népnek tartják őket. törekvő, megbízható, pontos, őszinte, józan 

szemléletűek, nem köntörfalaznak. A tények, számok hatnak rájuk. 

 
Hollandia: Híresen toleráns nép, vagyis a bizonytalanságtól nem félnek. Jellemzőjük a 

nyíltság, pontosság, egyenlőségtudat, a partner tegezése, ugyanakkor udvariasság. Nagy a 

magasan iskolázottak aránya, keményen dolgoznak. Nemzeti összetartozás tudatuk erős. 

Takarékosak. Tárgyalásnál a meggyőző érvelés eszközével élnek. A döntéshozatal lassú, mert 

sok szempont alapján mérlegelnek, és a döntést közösen hozzák. Megbízhatóak, érvényes a 

szóbeli megállapodás is, de általában írásban is megerősítik. 

 
Belgium: Itt a francia és holland kultúra van jelen egymás mellett, mindkettő a saját kulturális 

jellegzetességét hordozza. 

 
Portugália: A portugálok erősen vallásos nép, szoros családi kötelékben élnek. 

Szentimentálisak,  érzelmesek.  Tárgyalásnál  gesztikulációjuk,  hangerejük  visszafogottabb, 

időt szánnak a légkörteremtésre. Fontosak a rangok. Gyakoriak a kikapcsolódást szolgáló 

üzleti meghívások (este zenés-táncos helyre). 

 
Görögország: Kultúrájuk az olaszokéhoz hasonló. Légkörteremtésre hosszú időt szánnak, 

gyakran nemzeti italt is kínálnak. Több találkozás szükséges az üzlet létrehozásához. 

 
Románia: A románok kultúrája a szláv és latin kultúrák keveréke. Pontosak, vendégszeretők. 

A szóbeli megállapodás nem kötelező érvényű. Az üzleti ajándékozás megszokott. Az első 

tárgyaláson ritkán születik döntés. Élénken gesztikulálnak, férfiak között is gyakori a csók. 

 
Franciaország: A franciák kultúrája nem versenyszemléletű, a minőségi életvitelt az üzlet elé 

helyezi. A problémákat elméleti oldalról közelítik meg. Határozott fellépésűek, felkészültek. 

Fontos a légkörteremtés. Hatáskörüket betartják. A szóbeli megállapodás nem kötelez. 

Harsányak, büszkék kultúrájukra, nyelvükre, szeretnek az anyanyelvükön tárgyalni. Erős a 

nonverbális kommunikáció. Sokat adnak a protokollra, a jó modorra, a külső megjelenésre. 

Hivatalos kapcsolatokban magázódnak. Fontosak a rangok, státuszok. A felkészült nőt 

egyenrangú partnernek tekintik. Az étkezés központi szerepet játszik az életükben, gyakran 

fehér asztal mellett folytatják a tárgyalásokat. 

 
Spanyolország: Nagyon fontos a légkörteremtés, fontos a referenciaszemély. A pontosságot 

elvárják,   de   ők   nem   mindig   pontosak.   Nem   lehet   őket   siettetni.   Udvariasak,   a 
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mértékletességet, szerénységet értékelik. Nem szeretnek nemet mondani, diplomatikusan 

hárítanak, kerüljük a konfrontációt. A női üzleti partnerben elsősorban a nőt látják. Jól 

kommunikálnak, megalapozott, objektív adatokkal, tényekkel érvelnek. A döntéshozatali 

folyamat  viszonylag  lassú.  A  megállapodást  először  szóban,  majd  írásban  rögzítik,  a 

szerződést betartják. Az otthoni meghívás udvariassági gesztus, viszonozni kell. Udvariasak, 

ápoltak, vallásosak. 

 
Olaszország: A történelmi múltból eredően különbség van az északi és a déli területek 

kultúrája  között.  Általában  bőbeszédűek,  szeretnek  vitatkozni,  maximalisták.  Erőteljes 

érzelmi  túlfűtöttség,  széles  gesztikuláció,  közvetlenség,  kedélyesség,  szívélyesség, 

udvariasság   jellemzi   őket.   Figyelmes   vendéglátók.   Családszeretők,   vallásosak,   hiúak. 

Fontosak a rangok, büszkék a címükre. Fontos a légkörteremtés, ugyanakkor nem erényük a 

pontosság. Elvárják a szakmai felkészültséget, ha szakmai jártasságunkról meggyőződtek, 

együttműködők. Fontos az alku, nemcsak az árban, hanem a többi feltételben is. Megszokott 

módszer az üzleti ajándékozás, étkezés. 

 
Közép Európa 

 
Az ebbe a térségbe tartozó országok népesség, fejlettség, adottságok szempontjából nagyon 

heterogén. Az egyetlen közös tulajdonságuk a kommunista uralom alatt eltöltött 45 év, amely 

alatt a kollektivista ideológiát erőltették rájuk. A kapitalizmusra áttéréssel az individualista 

törekvéseket erősödtek fel. 

 
A szlovének, horvátok kultúrája inkább a nyugat-európai kultúrákhoz hasonlít, a tárgyalási 

nyelv elfogadottan az angol, amit jól beszélnek. Döntést a felső vezetők hoznak. Kerülendő 

tabu témák az etnikai különbségek, háborúk. A csehek vendégszeretők, de nehezen oldódnak, 

ritka az otthoni meghívás. Döntéshozatali mechanizmusuk lassú. A lengyelek jellemzően 

csendesek, tisztelettudóak. Népszerűek az üzleti ebédek és sokáig is tartanak. 

 
Kelet-Európa 

 
A volt szovjet térségre a kettősség jellemző: még élnek a hagyományos kultúrák, de egyre 

nagyobb teret hódít az amerikai stílusú kultúra. Erősen bizonytalanságkerülők és a nőies 

értékrend jellemző, emellett vendégszeretők, barátkozók, fontos nekik a jó viszony. Nagy 

jelentőséget  tulajdonítanak  a  rangoknak.  Az  idő  nem  pénz,  nem  lehet  őket  siettetni,  az 

időpont-egyeztetéshez kitartás és idő kell. Elvárják a pontosságot, de ők órákat is késnek. A 

munkavállalók nem szívesen kezdeményeznek, félnek a változástól. Tárgyalásnál 

bürokratikusak, hosszadalmas megbeszélések jellemzők, a korlátozott felhatalmazás gyakran 

csak kifogás. Kemény alkudozók és a káromkodás is előfordul. A férfiak között is gyakori a 

csókkal köszönés. Öltözködésük konzervatív, fontos a cipő és a karóra minősége. 

 
Magyarországra a Hofstede-i kulturális dimenziók alapján az alábbiak jellemzőek: 

 
 nagy hatalmi távolság, 

 erős individualizmus, 

 férfias, 

 erősen bizonytalan, 

 időtényező – közepes-rövid távon gondolkodás. 
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Ezek alapján megállapítható, hogy Magyarországon fontos a hierarchikus szabályok és a 

tervezettség szerepe, ebből következik, hogy a bürokrácia nagy. A magyarok inkább 

individualisták, mindemellett szervezeti kultúrájuk férfias, és a motivációt inkább a siker és a 

versenyszellem adja, mint a másokon való segíteni akarás. 

 
A továbbiakban lássuk, mik a nyugati szervezeti vezetők legfőbb panaszai a magyarokról: 

 
„A magyarok lassan intézik az ügyeket, nem dolgoznak hatékonyan, a felelősségérzet hiánya 

jellemző, bár többen egyetértenek azzal a brit szervezeti vezetővel, aki rámutatott, hogy nagy 

különbség áll fenn a 30-35 éves kor alattiak, és az idősebbek között. Az előbbiek 

ambiciózusak, szívesen vállalnak felelősséget és kockázatot, az idősebbek rugalmatlanok.‖ 

 
„Nincs meg az emberek munkájában a részletes tervezés. Nálunk a munkaköri leírások is az 

alkalmazottakkal  részleteiben  egyeztetve  történnek,  pl.  hogy  minden  beérkezett  posta  a 

címzett asztalára kerüljön a beérkezéstől számított két órán belül.‖ 

 
„A magyaroknál erős a hierarchikus szervezeti viselkedésmód, formálisak, sokat használják a 

címeket, rangokat.‖ 

 
„Magyarországon a személyes kapcsolatok és az érzelmi kötődések döntő fontosságúak, ... a 

határidők betartása nehéz.‖ 

 
„Nem elég udvarias a kiszolgálás az üzletekben. Mikor Budapesten elmész egy 

szupermarketbe,  úgy  viselkednek  veled,  mintha  szívességet  tennének,  hogy kiszolgálnak. 

Pedig hálásnak kéne lenniük, hogy abba a boltba, és nem egy másikba mentél vásárolni.‖ 

(FALKNÉ, 2001) 

 
Bár   a   rendszerváltással,   a   határok   megnyitásával   a   korábbi   rossz   tapasztalatok   és 

berögződések kezdenek eltűnni, még sok a teendő ezen a területen. 
 

 
 

5.5. Sikeres turisztikai szolgáltatók esetei 
 

 

A világ turizmusa a világgazdaság egyik legfiatalabb területe és leggyorsabban változó 

iparága. A turizmus területén működőknek a viszonylagos gyors változások közepette, jobb 

adaptálási képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy fennmaradhassanak. Számukra 

létkérdés megismerni a holnap turistájának igényeit, preferenciáját. Tudniuk kell, hogy a 

versenyben maradás érdekében milyen változtatásokat kell alkalmazniuk, illetve milyen 

változtatások szükségességével kell szembenézni. A turista kifogástalan élményt keres, ezért 

elengedhetetlen a szektor szolgáltatóinak professzionális hozzáállása, korszerű és minőségi 

szolgáltatás nyújtása. Ennek fontossága még inkább felértékelődik a világgazdasági válság 

utáni időszakban, amikor is a turisztikára fordított kiadások csökkennek, és felerősödik a 

kínálati piac jelentősége. A sikeres jövő záloga az egyedi képességeink kihasználása az 

erősödő  nemzetközi  turisztikai  versenyben.  Emellett  a  szektor  jellemzően  multikulturális 

volta az emberi tényező révén további kihívásokat támaszt a szolgáltatókkal szemb en. Az 

alábbi ábra összegzi azokat a tényezőket, amiken keresztül javítható a szolgáltatás vendégek 

által észlelt minősége. 
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13.ábra: Az észlelt szolgáltatásminőség 

 

 
 

Az  alábbiakban  néhány  sikeres  magyarországi  turisztikai  vállalkozás  példáján  keresztül 

mutatjuk be a fenti tényezők gyakorlati alkalmazását. 

 
Costes étterem, Budapest 

 
A Michelin Guide 2010-es kiadása ezt az éttermet jutalmazta először Michelin-csillaggal 

Magyarországon. A budapesti Costes a közép-európai éttermek közül harmadikként kapta 

meg a legrangosabb gasztronómiai kalauz ilyen szintű elismerést. A Costes filozófiája, hogy a 

modern nemzetközi konyhát fejlessze és ötvözze a magyar konyhaművészettel, illetve 

megújítsa a magyar gasztronómiát. Az étterem vezetője szerint az első csillag nem csak az 

étteremnek, a séfnek is szól. Az argentin séf korábban nem járt Magyarországon, előzőleg 

Franciaországban dolgozott. Feltérképezte és felismerte a magyarok étkezési szokásait (pl. 

levesek dominanciája a francia gasztronómiával szemben, vonzódás a tradicionális ízek iránt) 

és az étlapot ennek megfelelően alakította ki. A menedzsment komoly döntéseket hozott a 

siker érdekében, ezek a termékfejlesztéstől kezdve a humánerő-forrás fejlesztésére, annak 

gondos megválasztására, a célcsoport tudatos megválasztására kiterjednek. Három- 

négyhavonta étlapot váltanak, hogy a vendég folyamatosan találjon magának újdonságot. 

Törekszik arra, hogy a jelenleg Párizsból beszerzett alapanyagokat kiválthassa hazai szállítók 

megfelelő minőségű termékeivel. Büszke csapatára, ahogyan a csapat is büszke az étteremre 

és sikereire, de legfontosabb számukra az, hogy jó konyhát és kitűnő szervizt tudnak 

biztosítani.  A  konyhában  és  a  vendégtérben  egyaránt  öt  nyelven  beszélnek:  angolul, 

spanyolul, portugálul, franciául és magyarul. 

 
Martfű Thermál Spa 
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Az Alföld egyik legjelentősebb gyógyfürdő- és sportberuházása valósult meg 2009 

augusztusában, a Martfű Termál SPA. Valódi családbarát rekreációs központot hoztak létre a 

Tisza partján, mely mind az aktív, mind a passzív pihenésre vágyóknak kikapcsolódást nyújt. 

2005-ben  először  a  négycsillagos  Gyógykemping  épült  meg,  majd a  kétcsillagos 

Kastélyszálló Panzió az ősparkban, 2007-ben pedig a háromcsillagos Martfű Termál SPA 

szállodája és uszodakomplexuma készült el. Mára a város vonzó idegenforgalma és 

gyógyturizmusa egész Jász-Nagykun-Szolnok megye büszkesége. Martfű az 1930-40-es 

években a Baţa Cipőgyár és a Növényolajgyár jóvoltából alakult várossá. A II. világháború 

után háromezer főt foglalkoztató Tisza Cipőgyár lett, de a rendszerváltás után a lakosság 

zöme munkanélkülivé vált, alig volt cipőgyártás. A város sokáig vegetált, míg végül az 1100 

m mélyről feltörő termálvizet 2003 óta hivatalosan gyógyvízzé nyilvánították. Erre épült a 44 

szobás Termálhotel a gyógyfürdővel, uszodával, ezer négyzetméteres vízfelülettel. Iskolások, 

búvártanulók, vízilabdázók, műugrók, szinkronúszók edzhetnek a 33 m hosszú 

sportmedencében. Az enyhülést keresők a gyógymedencében pancsolhatnak. Éttermében 

mesterszakácsok gondoskodnak a jólétről. A Tiszán lévő két stégről rugaszkodnak el az 

evezősök.  A létesítmények  magánerőből  valósultak  meg az ötmilliós állami  támogatáson 

felül, összesen másfél milliárdból. További támogatást, uniós pénzeket remélnek a rekreációs 

központhoz, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Tervben elsőbbséget élvez az egészségturizmus és a 

fürdőfejlesztés. Ez az irány szabja meg a további gondolkodást. A 2009-es évben az év 

szállodaszobája versenyen a 3 csillagos szállodák kategóriájában második helyezést ért el. 

 
A Tisza-tó régió 

 
A Tisza-tó különleges természeti környezetével a letűnt idők árvízjárta állapotait idézi, mely 

az élőhelyek és a fajok változatosságával hazánk és kontinensünk kiemelkedő ökoturisztikai 

területe. A 127 négyzetkilométernyi vízfelület kétharmada kiemelt jelentőségű vizes 

élőhelyként a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozik, a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató 

területeként  pedig a  világörökségi  rangot  is elnyerte.  A Magyar  Turizmus Rt.  Tisza -tavi 

Regionális Turisztikai Projekt Irodája koordinálásával a 2005-ös év nagy fejlesztéseként 

elkészült a Poroszlói-medencében található Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény elkészülése 

jelenti. A projekt célja egy olyan, Magyarországon egyedülálló, de Európai viszonylatban is 

ritkaságszámba menő Ökocentrum és Természetház létrehozása volt. Itt kapcsolódik 

egymáshoz a turizmus és a természetvédelem, az oktatás. Mindez annak érdekében, hogy a 

Tisza-tó és környéke turizmusban betöltött szerepe növekedjen, pozitív élettér teremtődjön az 

itt élő lakosság, az itt működő vállalkozások számára munkahelyteremtés révén és kedvező 

feltételeket teremtsünk a Tisza-tó iránt befektetőként és turistaként érdeklődők számára, olyan 

feltételek mellett, amely nem terheli tovább a környezetet, óvja-védi természeti értékeinket, 

megtanítja erre a felnövekvő generációt. A fejlesztés megálmodói, a részletes programot 

kidolgozó  természetvédelmi  és  turisztikai  szakemberek,  valamint  a  térség  és  Poroszló 

település vezetői mindvégig hittek az egyedi projekt megvalósulásában, hiszen a Tisza -tó 

ökoturizmusában  meglévő  infrastrukturális  űr  betöltése  egyre  sürgetőbbé  vált.  Az 

Ökocentrum, mint működő egység, Magyarországon teljesen újszerű, és eddig sehol sem 

alkalmazott megoldás, annak pontos műszaki- és működési tartalmára bevált recept nem állt 

rendelkezésre,  az  ötleteket  jól  működő  külföldi  példák,  hazai  helyszínre  adoptálásával 

építették be. 

 
A sikeres projekt megvalósulásával a vendégek 1500 m-es vízi gyalogúton (pallóúton) sétálva 

nyerhetnek betekintést a Tisza-tó csodálatos élővilágába. A tanösvény kikötője csónakkal 

közelíthető meg, és a poroszlói kikötőktől kb. 500 m-re található, de természetesen a Tisza-tó 

többi településének kikötőiből is szabadon elérhető egy csodálatos csónaktúra keretében. 
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Ellenőrző kérdések: 

 
1.   Ismertesse a menedzsment definícióját! 

2.   Melyek a stratégiai menedzsment fontosabb területei? 

3.   Ismertesse a környezetmenedzsment területeit! 

4.   Melyek a turizmushoz kapcsolható fontosabb környezeti terhelések? 

5.   Ismertesse az interkulturális dimenziókat! 

6.   Jellemezze Magyarországot az ismertetett interkulturális dimenziók 

szempontjából! 
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