
HELYZETLEÍRÁS-ESETTANULMÁNY 
 
 

Előszó 

A helyzetleírás-esettanulmány az egyes területekre vonatkozóan a kapcsolódó elemzés 

eredményeit foglalja össze, más területeket illetően pedig az elemzéshez szükséges adatokat, 

információkat tartalmazza. Az esettanulmány, terjedelmi, és a rendelkezésre álló időkorlátok 

miatt sem lehet komplex. Elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a szakmai törzsanyag 

elméleti ismeretanyagának gyakorlati alkalmazását biztosítsuk, elősegítve ezzel a kapcsolódó 

kulcskompetenciák fejlesztését. Úgy ítéljük meg, hogy az esettanulmány, mint modell, 

alkalmas arra, hogy a szakterület gyakorlati életben megoldandó egyes feladatait szimuláljuk. 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az esettanulmány célzottan került összeállításra és 

megfogalmazásra, de ugyanakkor van – számos területet, problémát tekintve - 

valóságtartalma is.  

 

A vázoltak értelmében a helyzetleírás-esettanulmány alapján kell adott feladatokat 

megoldani. Egy-egy témakör feldolgozása részben tanári irányítás mellett, közös 

munkavégzés keretében történik, az ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának érdekében. A 

legfontosabb ismeretek készség színtű elsajátítását szolgálja, a team munka. A 3-4 fős 

hallgatói teamek önálló hallgatói munkavégzés keretében – a megadott adatbázis és az 

esettanulmány kijelölt tartalmi részének alapján – is oldanak meg feladatot. E feladatot – a 

megadott határidőre és előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően – határidőre 

leadják, és tíz perces prezentáció keretében ismertetik. Minden feladat esetében ismertetésre 

illetve megadásra kerülnek; 

 Az adatbázis 

 A szöveges esettanulmány. 

 A megoldandó feladat vonatkozásában pedig; 

 A formai és tartalmi követelmények  

 A megoldandó feladat 

 A feldolgozás elvárt eredményei  

Az előzőekben ismertetett szempontok az anyagban –feladatonként – szürke háttérrel vannak 

kiemelve.   

 

A helyzetleírás-esettanulmányban előforduló kifejezések, rövidítések szójegyzéke: 

  

Megnevezés Tartalom/Értelmezés/ 

Agroökopotenciál 
A mezőgazdasági termelés számára kedvező természeti, talajtani, genetikai 

adottságok 

„Best practice”/angol 

kifejezés/ 

 

A legjobb gyakorlat 

Cooptition A versengő vállalatok közös munkája egy projekten 

Desztináció Turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, fogadóterület 

EU Európai Unió 

 

Fitness 

 

A fitnesz vagy rátermettség (gyakran angolosan: fitness), (populációgenetikai 

modellekben gyakran w) az evolúcióelmélet központi fogalma. A genetikában egy 

adott genotípusú egyed szelekciós sikerét fejezi ki, értéke pedig megegyezik az 

egyed génjeinek arányával a következő generáció összes génállományában. (Más 

definíció szerint: a genotípus által létrehozott felnőtt utódok számát a vele versengő 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1ci%C3%B3genetika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evol%C3%BAci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Genot%C3%ADpus
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
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Fitness 

genotípus felnőtt utódainak számához viszonyítjuk.) 

A fitnesz (gyakran angolosan: fitness) olyan életforma, amely a jó fizikai erőnlétet, a szív, a 

tüdő és a vérkeringés tartós teljesítőképességének fejlesztését, az egészséges életmódot és az 

esztétikus külsőt helyezi előtérbe. A wellnesstől alapvetően az különbözteti meg, hogy 

nagyobb szerepet kap benne az aktív, sportos időtöltés. Az 1990-es évek közepén 

fitneszvilágbajnoki címet szerzett Béres Alexandra szerint: „A fitness elsősorban optimális 

fizikai és pszichikai működési harmóniát, szociális alkalmazkodóképességet, a mindennapok 
optimális cselekvő- és teljesítőképességét jelenti. Állapot, mozgalom és életforma.” 

A fitnesz az 1980-as években kezdett szabadidős tevékenységből sportággá alakulni. A verse-

nyeken a sportolók három számban: fürdőruhás illetve estélyiruhás felvonulással, valamint 

önálló zenés gyakorlattal szerepelnek. Több irányzata is létezik, a női szépséget kidomborító 

hagyományosabb bemutatók mellett elterjedtek a testépítésre emlékeztető erőteljesen forlt 
alakokat, kimunkált izomzatot díjazó versenyek is. 

"Fitness= rátermettség. Lehet jót enni, inni, szeretkezni, ez mind belefér az egészséges 

életmódba, csak bizonyos távolról sem szigorú, ésszerű szabályokat kell betartanunk." (dr. 

Czeizel Endre) 

Interregionális Területközi, vidékek, országok közötti 

 

 

 

 

Integráció 

Piacgazdasági körülmények között az integrációs kapcsolatok is - alapvetően - piaci 

alapokon működnek, e kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi szemlélet hatja át. A 

kapcsolati viszonyok kialakítását jogi előírások is szabályozzák. Értelmezzük 

röviden a kapcsolódó fogalmakat, segítve ezzel a tartalmi kérdések megértését is. 

Az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló, minimum egy évre 

szóló, de általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan 

együttműködés, amelyben az egyik fél, az integrátor piaci és/vagy termelési 

biztonságot nyújt a másik félnek, az integráltnak. Az integrátor különböző termelői 

és pénzügyi szolgáltatásokkal segíti a tevékenységet folytató termelőt, vállalkozót, 

vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos 

termelőtevékenységet folytató integráltak összefogása), és vertikális (egy adott 

termékpályán az egymásra épülő tevékenységet folytatók összefogása), vagy a fentiek 

kombinációja. 

KKV Kis- és középvállalkozások 

Kooperáció Az érintettek közötti együttműködést jelenti valamilyen cél elérése érdekében  

Monitoring 
Szisztematikus napi, heti, havi, gyakoriságú teljesítményértékelés, amely az adott 

aktuális eredményeket és a kitűzött célokat veti össze 

Multiplikátor hatás 
Annak mérőszáma, hogy a turizmusszektorban történő pótlólagos pénzköltés 

mekkora mértékű hatást vált ki a gazdaság más szektoraiban, illetve a gazdaság 

egészében 

 

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. 

 

 

 

 

Rekreáció 

 

 

 

A szabadidő kulturált eltöltési formája. Azon belül is a jó közérzet, a jól érzés, a 

jóllét, a jó minőségű élet megteremtése. A munkában vagy más tevékenységben el-, 

megfáradt ember aktív kikapcsolódását, pihenését, felfrissülését, munkaerejének, 

munkavégző képességének (bővített) újratermelését jelenti. 

A rekreáció egyik célja az ember egészségének megszilárdítása, illetve szükség 

szerinti megújítása; harmonikus életvitele kialakítása. A jól megélt hosszú élet, 

alkotókedv, a pszichomotoros megújulási képesség és készség. Az az optimális 

fizikai, lelki és szellemi teljesítő képesség állandósítása. Eszközül a drámai katarzis 

élményétől a szórakozás legkülönbözőbb válfajain, a táncon, a játékon és a hobbi 

tevékenységeken át a sport legkülönfélébb változatait használjuk. 

Ennek értelmében azokat az egyéni és társadalmi érdekeket (szükségleteket) 

kielégítő pozitív magatartásformákat nevezzük rekreatívnak, amelyek az ember jó 

szomatikus, pszichés és szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő-, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wellness
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9res_Alexandra
http://hu.wikipedia.org/wiki/1980-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Test%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadid%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%A9rzet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munka_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pihen%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B3rakoz%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1nc
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1t%C3%A9k_(pszichol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hobbi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sport
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCks%C3%A9glet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szomatikus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szoci%C3%A1lis_helyzet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%A9rzet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cselekv%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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Rekreáció 

és az optimális teljesítőképesség meg-,vagy újratermelésre valamint megújításra 

irányulnak. 

A rekreációs üdülőturizmus alatt értjük, azt az utazást amikor a résztvevő endogén 

(önmagából kiinduló) tényezőktől ösztönözve áll neki. Az üdülő turizmus alatt azt 

értjük, amikor egy helyen, vagy egy kisrégióban tartózkodik a turista (utazó) , s ahol 

a kiépített fogadóképességet igénybe veszi. /Dr. Csizmadia László: Az 

idegenforgalom elmélete jegyzetek (1993) kézirat/ 

Regionális Területi 

Rurális Falusi, vidéki 

Specializáció 

 

fogalom jelentése: "szakosítás, sajátos arculat kialakítása" 

Stratégia Hosszabb távra szóló cél elérését szolgáló cselekvési terv és eszközrendszer. 

SWOT elemzés 

 

Feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci 

életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak 

stratégiai szempontból 

Szektorális 
A gazdaság szereplőiből álló olyan csoportok, amelyeknek a céljai és gazdasági 

döntései, illetve a rendelkezésükre álló erőforrások hasonlóak 

TDM Térségi turisztika menedzsment 

 

„Think global”, act 

local” 

 

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” 

UNWTO Turisztikai Világszervezet 

Világörökség 
Olyan kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, melyet az 

UNESCO keretén belül működő Világörökségi Bizottság (World Heritage 

Committee) az általa igazgatott Világörökség Programba felterjesztett 

 

 

 

Wellness 

„A jó közérzet és testi-lelki jólét” kifejezéssel lehet legjobban körülírni. Angol szó, a 

wellnesse kifejezésből ered, ami „jó egészséget” jelent./1654 angol értelmező szótár/.  

Végső soron az egészséges fizikum és a lelki kiegyensúlyozottság összhangja, 

melyet nevezhetünk egyszerűen jó közérzetnek is. A wellnessnek számos 

"szakterülete" van, mint pld. naturmedicina , kozmetológia, gasztronómia, turizmus, 

sport, stb. Bármely szakterületet tekintve közös vonás, hogy az embert a természet 

részének, komplex egységének tekinti, és minden szolgáltatási területen igyekszik a 

test és a lélek összhangját megerősíteni, valamint minél több "bio" vagy természetes 

technikát alkalmazni (pld. a gyógyászatban gyógynövények alkalmazásával; a 

kozmetológiában növényi és ásványi anyagokból nyert készítményekkel, 

aromaterápiával, stresszoldó masszázzsal; a gasztronómiában vegyi anyagoktól 

mentes egészséges táplálkozással; a sportban minél inkább egészségmegőrző, és nem 

teljesítménycentrikus edzésekkel és több mentális technikát is tartalmazó módszerrel, 

mint a jóga, tai-chi, stretching 

Zöld gazdaság 
Olyan gazdasági irányzat, amelyben a fenntarthatóság és környezetbarát 

technológiák elsődleges fontosságúak 

Zöld turizmus Lsd. Ökoturizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teljes%C3%ADt%C5%91k%C3%A9pess%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Cd%C3%BCl%C5%91turizmus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisr%C3%A9gi%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fogad%C3%B3k%C3%A9pess%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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A VILÁG TURIZMUSA - A FEJLŐDÉS PERSPEKTÍVÁI 
 

A tömegturizmus kialakulása a XX. Század második felének egyik leglátványosabb társadalmi és gazdasági 

jelensége volt. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) várakozásai szerint – a korábbi válságokhoz hasonlóan – 

rövid- és középtávon a következőkre lehet számítani: 

 

 előtérbe kerülnek a közelebbi, illetve a belföldi desztinációk, 

 az egy utazásra jutó kiadások csökkennek,  

 az átlagos tartózkodási idő csökken,  

 a jó ár-érték arányt kínáló, illetve az árfolyamoknak köszönhetően kedvező átváltással 

rendelkező desztinációk versenyelőnybe kerülnek, hiszen az ár meghatározó tényező az 

utazások során,  

 előtérbe kerülnek az együttműködések (köz- és magánszféra, desztinációk és az utazási 

szakma/utazásszervezők, stb. 

 

A tagállamok tapasztalatai azt mutatják, hogy a turisztikai kereslet bár némileg megtorpanni látszott 2008-ban és 

2009-ben, a turizmus az életminőség olyan fontos elemévé vált, hogy az európai fogyasztók akár más 

termékekről, szolgáltatásokról való lemondás árán is igyekeznek megvalósítani utazásaikat. AAzz  UUNNWWTTOO  aa  

ggaazzddaassáággii  ffeelllleennddüüllééss  éérrddeekkéébbeenn  aazz  aalláábbbbiiaakkaatt  ttaarrttjjaa  ffoonnttoossnnaakk::    

 

Alapelv: A turizmus elősegíti a munkahelyek létesítését, a kereskedelem fejlesztését és javítja az emberi 

kapcsolatokat. A világgazdaság és a turizmus három területen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ezek a 

rugalmasság, az ösztönzés és a zöld gazdaság.  

 

Rugalmasság  
1. A munkahelyek megtartása és szektorális támogatás  

2. A piac megismerése és gyors válaszok megfogalmazása  

3. A partnerség erősítése és versengő együttműködés (cooptition)  

4. Innováció és technológiai haladás  

5. A regionális és interregionális támogatások erősítése  

 

Ösztönzés  
1. Új munkahelyek létesítése különös tekintettel az KKV-kra  

2. A turizmusnak az ösztönző és infrastrukturális programokba való beépítése  

3. A növekedés érdekében az adó és vízum korlátok felülvizsgálata 

4. A turisztikai promóció erősítése és fontos események kihasználása  

5. A turizmusnak a kereskedelmi és fejlesztési támogatási programokba való integrálása  

 

Zöld gazdaság  
1. Zöld munkahelyek és képzések fejlesztése  

2. A klímaváltozásra való hatékony válasz  

3. A turizmus vonatkozásainak megjelenítése a zöld gazdasági stratégiában  

4. A zöld turizmus infrastrukturális fejlesztésének ösztönzése  

5. Zöld utazási kultúra terjesztése a fogyasztók és a települési közösségek körében 

 

  

  A megadott adatbázis /1.sz. adatbázis/:  A világ turizmusára vonatkozó adatok 

 

  A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 

 1. A turizmus alakulásának elemzés; 

  a turistaérkezések számának alakulása, 

  a turisztikai bevételek alakulása, 

  az átlagos növekedési ütem/ek számszerűsítése, 

  az egyes régiók /világgazdasági szinten értelmezve/ szerepének alakulása, a kapcsolódó  

                             következtetések levonása, számadatokkal való alátámasztása.  
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„„NNEEKKEERREESSDDOORRSSZZÁÁGG„„  FFŐŐBBBB  JJEELLLLEEMMZZŐŐII  
 

„Nekeresdország” Európai Unióhoz való közelmúltbeli csatlakozása új lehetőségeket is teremtett, de új 

kihívásokat is életre hívott. A természeti és kulturális adottságok az országot - a jövőt illetően is – nemzetközileg 

is keresett, vonzó országgá, turisztikai célponttá teszik. Ebben fontos szerepe van annak, hogy 

 „Nekeresdország” évezredes kulturális értékei közül, az UNESCO Világörökség listáján, az ország 

nyolc helyszíne található. A közgyűjteményekben őrzött kulturális értékek mellett jelentősek a nemzeti 

és etnikai hagyományok, az élénk alkotó, előadó és zenei művészeti élet, valamint az ország 

sajátosságait képviselő olyan értékek, mint például a borkultúra, a gasztronómia vagy lovas tradíciók. 

 A természeti adottságok közül az ország területén található gyógy- és termálvizek (és az erre épülő 

szolgáltatások) már jelenleg is kiemelt szerepet biztosítanak az egészség és wellness turizmusnak. A 

változatos tájak, álló- és folyóvizek, túraútvonalak, tájvédelmi körzetek és nemzeti parkok megfelelő 

hátteret adnak az aktív turizmus, a kedvező természeti feltételek a lovas-, ökoturizmus és az ifjúsági 

turizmus fejlesztéséhez is (pl. 11 ezer km jelzett, túra útvonal létezik, de nem eléggé karbantartott). 

 A turizmus, mint ágazatokon átívelő szektor a GDP 8,5%-át adja, mintegy 400 ezer főt foglalkoztat, és 

a multiplikátor hatás 1,7, tehát pozitívan hat más ágazatokra is. A multiplikátor hatás miatt jelentős 

mértékben hozzájárul a helyi adottságok jobb kihasználásához, az egyes országrészek, régiók 

fejlődésbeli differenciáltságának csökkentéséhez, azaz a területi kiegyenlítéshez, végső soron 

közvetlenül illetve közvetve, az életminőség javításához vidéki (rurális) területeken is. . Az utóbbi évek 

számadatai, a kirajzolódó trendek összetett kedvező hatásai alapján a turizmus – más 

fejlesztéspolitikákhoz is szervesen kapcsolódva – kiemelt szerepet kap „Nekeresdország” 

fejlesztésében. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a turizmus nemzetközi piacán jelentős verseny folyik.  

Tehát „Nekeresdország”, illetve az ország egyes területei /térségei/, mint turisztikai célterületek 

/desztinációk/ ebben a nemzetközi versenyben az ismert nemzetközi turisztikai desztinációkkal kell, 

hogy versenyezzenek. A verseny dimenzió többfélék; ár, minőség, elégedettség, hatékonyság, 

rugalmasság, információ, stb.      

 A 2007-2013. időszakban az ország számára rendelkezésre álló európai uniós forrásokból a 

turizmusfejlesztésre mintegy 300 milliárd forint fordítható. A turisztikai termékek fejlesztése évek óta, 

folyamatosan biztosított. Ugyanakkor több olyan területe is van a szektornak, melyeknek jelenlegi 

állapota, színvonala nem megfelelő, és fejlesztésének elmaradása nem tenné lehetővé a kapcsolódó 

stratégiai célok megvalósítását, gátolná a „desztinációk nemzetközi versenyében” a 

versenyképességünket, de ezen túlmenően, a közvetett hatások miatt például a vidékfejlesztés, a vidék 

népességmegtartó képességének fokozása, az életminőség javítása, mint prioritást élvező területek - stb. 

sem lenne reális célkitűzés. Az ország számára rendelkezésre álló fejlesztési források lehetőséget adnak 

a szűk keresztmetszetet jelentő területek integrált fejlesztésére, amely biztosítja a kifejlesztett rendszer 

fenntarthatóságát és versenyképességét, a területi szempontok egyidejű érvényesítése mellett. 

 

Ismert, hogy „Nekeresdország” területének 88%-a vidéki térségnek minősül. A vidéki térségekben – a 

települések 96%-hoz tartozóan – él a népesség 47%-a. A vidéki térségek fogalmán az a térségtípus értendő, ahol 

alacsonyabb a népsűrűség, jellemző a mezőgazdasági tájhasználat, valamint általános a nem urbánus jellegű 

(falusi, kisvárosi, egyes régiókban pedig a tanyás – településszerkezet). „Nekeresdországban” a vidéki 

gazdaság és a társadalom lehetőségei, illetve a vidéki infrastruktúra is jelentős mértékben javultak az utóbbi évek 

fejlesztéseinek eredményeként. 

 

A fejlesztési célok, a különböző stratégiák megfogalmazásánál jelentős szemléletváltás következett be, amely 

tartalmi és módszertani kérdésekben egyaránt jelentkezett. E változások közül – amelyek az egyes országos 

szintű stratégiák kidolgozásánál részben érvényesítésre kerültek, illetve amelyeket érvényesíteni kell – az 

alábbiakat emeljük ki. 

 A programozáson alapuló tervezés. 

 A stratégia integrált szemléletben való érvényesítése, és az egyes szektorok – mint rendszerek – közötti 

kölcsönhatások figyelembevételének és e kölcsönhatásokból eredeztethető közös érdekeken alapuló 

együttműködés biztosításának fontosságát. Ebben az összefüggésben fontos hangsúlyozni valamennyi 

szereplő érintettségének mértékét, például látni kell, hogy az agrárgazdaság a vidékfejlesztés alapvető 

tényezője. Ebből viszont következik, hogy az agrár-vidékfejlesztés kapcsolódó kérdéseihez tehát 

nemcsak az agrár-fejlesztés és a környezettudatos tájgazdálkodás tartozik, hanem a vidéki 

munkahelyek, a falusi örökség megőrzése, a turizmus egyes formái, stb. is. Nemzetközileg is elfogadott 

az új vidékfejlesztési paradigma, mely egy térségi alapú, integrált, multifunkcionális politikát jelent. Ez 

a felfogás biztosítja a vidéki területek fenntartható fejlesztését, középpontjában a versenyképesség 

illetve annak javítása áll, melynek révén a helyi adottságok, pl. a környezeti, kulturális adottságok, 

tradicionális termékek stb. versenyelőnnyé alakíthatóak. Több meghatározó tényező kölcsönhatásának 
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eredőjeként, ma már annak lehetünk tanúi, hogy – a növekvő jóléttel is összefüggésben - a vidéki 

környezet felértékelődött, mintegy új vidéki funkciók jelentek meg; második otthonok, vidéki turizmus, 

stb. Bizonyítható, hogy a legjobban teljesítő vidéki térségek az EU fejlett országaiban sikeresebbek a 

helyi közjavak munkahelyekké, jövedelmekké, életminősségé való konvertálásában. Az EU fejlett 

országaiban már működő új vidéki funkciók hazai megjelenése – a jelenlegi feltételek keretei között – 

még korlátozott, de fontos előrelépést jelenhet a vidéki turizmus, a hálózati fejlesztés és az ezekben 

rejlő fejlesztési lehetőségek kihasználása, az ezzel járó hatások realizálása.   

 A fejlesztéseknél nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére is. 

  A turisztikai szektor stratégiai célkitűzései megvalósításának fontos feltétele az elérhetőség javítása, a 

közlekedés és az úthálózat fejlesztése is. Az országos fejlesztési tervek – összhangban a közösségi 

fejlesztési irányokkal – prioritásként kezeli a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás versenyképességének 

javítását, a környezetkímélő gazdálkodás erősítését, a vidéki területeken az életminőség javítását, 

fontos szerepet tulajdonít a diverzifikáció erősítésének.   
 

„Nekeresdország” turizmusának jelenlegi intézményrendszere, annak struktúrája, működésének mechanizmusa 

– a kapcsolódó elemzések eredményei alapján - nem megfelelő, számos fontos kérdés megoldásra vár. Nagyon 

sok vonatkozásban a kapcsolódó területen párhuzamosságok tapasztalhatók, az egyes kompetenciák és feladatok 

nincsenek elkülönítve a területi szintek között. A területet érintő döntések elsődleges szinterei a lokális 

szervezetek által /önkormányzatok, helyi-térségi szervezetek/ túlzottan cantralizáltak illetve államilag 

(Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Magyar Turizmus Zrt, Nemzeti Turisztikai Bizottság, 

megyei önkormányzatok turisztikai szervezetei, Tourinform hálózat, települési önkormányzatok stb.) 

meghatározottak. A jelenlegi struktúrában a munkaszervezetek vezetői felülről kinevezettek, e szervezetek 

tevékenysége alapvetően csak marketing, és információs feladatokból áll. Az ügyfélkapcsolatok középpontjában 

csak az információ áll, e szolgáltatások minősége sem megfelelő színvonalú. Problémásnak ítélhető a vezetők - 

nem a kor elvárásainak megfelelő - szakmai felkészültsége, hiányoznak a modern menedzsment ismeretek, a mai 

viszonyok között elengedhetetlen integrált stratégiai szemlélet gyakorlati megvalósítása és annak 

eszközrendszere. Az intézményrendszer működtetésének finanszírozása nem megnyugtató, és a jövőt illetően, a 

már jelenleg is érzékelhető költségvetési források csökkenésének tendenciája folytatódni fog. A turisztikai 

vállalkozók mondhatni, csak adófizetői és szponzorrációs szereplői az ellátási láncnak, nem részesei a 

turizmuspolitika alakításának. Az ellátási lánc szereplői közötti kapcsolat hiányzik, ebből is következik, hogy 

gyenge az érdekérvényesítő képességük. Problémát jelent a szektorra vonatkozó információs rendszer 

fogyatékossága; a naprakész, megbízható információk hiánya, amely alapvetően a kapcsolódó felmérési-kutatási 

és moniroring rendszer, valamint a szakképzett humán erőforrás hiányával magyarázható.  
 

A „Turizmus Harsona” c. folyóiratban – „Szakértő” aláírással megjelent cikk – amely egy kutatás 

eredményeiről számol be - a turizmus intézményrendszerével foglalkozik. A szerző nagyon őszintén és  

kendőzetlenül ír a kapcsolódó kérdésekről. A cikkből – kivonatosan - idézünk néhány véleményt. /Szürke 

háttérrel jelezzük a szerző véleményét/  
 

 

 
 

 

A szerző, mindenek előtt felhívja a figyelmet arra, hogy a probléma megoldása nagyon összetett, és a 

megoldást jelentő struktúra létrehozása nem lesz könnyű feladat. Számos hiányosságot, gyengeséget sorol 

fel. Kiemelten említi, hogy „… Nincsenek egyértelmű komplex fejlesztéseket tartalmazó koncepciók, 

kevésbé, vagy egyáltalán nem érvényesül a „Think global”, act local” azaz „Gondolkozz globálisan, 

cselekedj lokálisan” aranyszabály. A kínálatot az egysíkúság jellemzi.” Nem vitatjuk ennek létjogosultságát, 

de fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a gyakorlatban való érvényesítése nem nélkülözheti bizonyos 

feltételek meglétét. A szükséges feltételeket illetően, számos kapcsolódó területen van tennivalónk.  Ehhez 

kapcsolódóan a szerző – többek között az alábbiakat emeli ki; „ ….van tenni valónk számos területen, mint 

például;  a kapcsolódó kutatások végzése, a keresletre és azok trendjére vonatkozóan. Több kapcsolódó 

területen hiányoznak a szakmai ismeretek, például a „bast prectic” azaz „a legjobb gyakorlat” alacsony 

szintű ismerete a jellemző. Gyakran lehet találkozni hibás helyzetértékeléssel és önértékeléssel, az 

innováció, kreativitás, identitás tudat hiányával. . Hiányzik egy átfogó, alulról építkező, egymásra épülő, 

országosan homogén és bárhonnan elérhető, felhasználóbarát desztinációs információs rendszer. Ismert, 

hogy „Nekeresdországban” bekövetkezett rendszerváltás milyen strukturális változásokat indukált. 

 

Még napjainkban is problémát jelent egyes területeken a tulajdoni struktúra véglegesnek nem tekinthető 

rendezettségi állapota. Ehhez kapcsolódóan hivatkozott szerző az alábbiak szerint fogalmaz: 
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A megadott adatbázis /2. sz. adatbázis/: Az ország turizmusára vonatkozó adatok 

   a rendelkezésre álló kapacitások és a kihasználtság alakulása, 

   a  külföldi és belföldi turizmus alakulása, 

   a turizmus nemzetgazdasági szerepének alakulása  

A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 
 1. A turizmus szerepének értékelése/vendégforgalom, kapacitáskihasználtság, a GDP-hez való  

                  hozzájárulás, a foglalkoztatottságban betöltött szerep  

              2. A helyzetfeltáró elemzés és a SWOT elkészítése a szervezeti irányítási struktúrára 

              3. A kapcsolódó stratégia megfogalmazása a TDM szemlélet erősítése 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIÓS ÉS KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP 
 

 

A turizmus fejlesztése szempontjából országszerte komoly lehetőséget jelentenek a régiók és helyi térségek, 

adott települések sajátos természeti, történelmi és kulturális értékei. A turisztikai ágazat problémájának 

tekinthető, hogy az elmúlt években tapasztalt dinamikus bővülés és kedvező jelenségek ellenére a régiók nem 

képesek megfelelően kihasználni a szektorban rejlő gazdasági lehetőségeket. Jellemző a komplex turisztikai 

termékek alacsony száma, illetve egyes területeken azok teljes hiánya. Kevés a kulturális esemény, a vidéki 

szálláshelyek, kúriák, kastélyok által nyújtott szolgáltatások szegényesek. A marketing hiánya gátolja az egyes 

térségekben rejlő lehetőségek szinergikus hatásainak kibontakozását. Az utóbbi években, „Nekeresdországban” 

elsősorban a tömegturizmus fejlődött, és ez a fejlődés elsősorban a főváros és a „TOP 1” régióra korlátozódott, 

annak ellenére, hogy az ország más régiói is – turisztikai szempontból – kedvező adottságokkal rendelkeznek.  

 

A turisztikai potenciál egyik sajátos területe lehet a falusi turizmus, amely napjainkban – összhangban a 

nemzetközi trendekkel – egyre fontosabb szerepet tölt be az ország gazdasági életében, mind a mezőgazdaság, 

mind pedig a rurális terek diverzifikációjában. A turisztikai szektor számára rendelkezésre álló források 

eddiginél jobb kihasználásával a vidéki területeken magasabb és jobb életminőség érhető el, ami kedvezően 

befolyásolja a mezőgazdaság strukturális átalakulását és ez által a vidék eltartó képességét.  

 

Mint turisztikai desztináció, mondhatni egyedülálló adottságokkal rendelkezik az ország „LEHETŐSÉGEK” 

nevű régiója.  A régió turisztikai adottságai tehát nem rosszabbak, sőt egyes területeken – pl. természeti, 

kulturális és történelmi adottságok, várak, kastélyok megléte – még kedvezőbbek, mint a „TOP 1” régióé. A 

„LEHETŐSÉGEK” régió földrajzilag a „Magas hegy” és a mediterrán jellegű éghajlati övezet találkozásánál 

terül el. Speciális természeti, kulturális és történelmi hagyományai mondhatni az országban egyedülálló. A 

régióban található az unikumnak számító „Gyöngyszem” nevű kistérség, mint a régió DNY-i határ menti 

„  A turizmus jelenlegi intézményrendszerének struktúrája nincs összhangban a turisztikai erőforrások 

/vagyon/ tulajdonosi struktúrájával. Tehát jellemző sajátosság a tulajdonosi és intézményi struktúra 

elkülönültsége. A tulajdonosi szemlélet nem tud érvényesülni, mivel az érintettek nincsenek bevonva a dönti 

folyamatokban, nem megfelelő az ösztönzési rendszer sem. Az irányítási mechanizmusoknál erőteljesen 

érvényesül a hivatalnoki szemlélet. Az irányítás egyes szintjein az intézményi vezetők kiválasztásának 

mechanizmusa sem fogadható el, kinevezett és nem választott vezetők vannak.”  

 

Végezetül a szerző aggályainak is hangot ad, ismerve a magyar mentalitást, a vállalati kultúra kapcsolódó 

elemeit, stb. E szempontokhoz kapcsolódóan jegyzi meg; „ félő hogy keveredni fognak a régi és új irányítási 

struktúra elemei, az új struktúra kiépítése – a sok esetben fennálló ellenérdekek miatt - elhúzódhat, és mint 

általában e vonatkozásban is késve valósítjuk meg a stratégiai cél megvalósításának egyik elengedhetetlen 

feltételét feltételrendszerét.”  
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kistérsége, a „Természeti kincsek tárháza” és a termál-, és gyógyvizeiről messze földön híres „Források 

hazája”, nevű kistérség. 

 

A régióban a turizmus, - a rendszerváltás előtti, és az ezredfordulót követő kezdeti időszakában - 

tapasztalt dinamikus növekedésével összefüggésben átalakult a gazdasági szerkezet, és ennek 

meghatározó része alapvetően a turizmushoz kötődően fejlődött. Az időszak jelentős mértékű 

fejlesztései ennek megfelelően az élelmiszer-feldolgozó ipar valamint az építőipar (szállodai 

beruházások) területén realizálódott.  A mezőgazdaságot, mint alapanyag termelőt is kedvezően 

érintették e szektor fejlesztései. A kereskedelem és a vendéglátás területén szintén a turizmushoz 

kapcsolódóan alakult ki a vállalatok profilja. Az utóbbi évek kedvezőtlen tendenciái;  a régió és benne, 

az egyes kistérségek iránti kereslet csökkenése, az élelmiszer-feldolgozó ipar mondhatni teljes 

leépülése, az egyéb, gazdaságot érintő változásokkal együtt azt eredményezte, hogy egyre jelentősebb 

problémák mutathatók ki a gazdasági szektor valamennyi területén. Az utóbbi évek tendenciái oda 

vezettek, hogy gyengült a kistérségek és ennek következményeként a régió lakósság megtartó 

képessége, a demográfiai index az országos átlag alatt van, a szomszédos régiók viszonylatában is a 

legalacsonyabb. Az üdülési főszezonban még nincs komoly probléma, sokkal inkább a foglalkoztatási 

lehetőségek bősége, túlkínálata jellemző. Ebben az időszakban – a munkaadó és munkavállaló 

érdekeinek egybeesése okán – gyakori a fekete foglalkoztatás. A part-menti térségben kiemelten magas 

a vállalkozói sűrűség, ugyanakkor a háttér-településeken erős kontrasztot jelent a munkahelyek hiánya, 

a munkaadók alacsony száma, a vállalakozók döntő hányadának nem megfelelő szakmai felkészültsége 

és tapasztalható érdektelensége a humán erőforrás fejlesztésében. Hiányzik a non-profit szektor 

szerepvállalása. Ennek erősítése a helyi tudás, tapasztalat, a kistérségekre jellemző hagyományok 

felértékeléséhez, a népi mesterségek, újjászerveződéséhez vezethet. A régió egyes falvaiban a 

hagyományőrzés erőteljesen él, ez megnyilvánul a népi hagyományokban és az ősi mesterségek 

vonatkozásában egyaránt. A helyzetet súlyosbítja a minimálbért alig meghaladó, alacsony 

bérszínvonal. Ennek oka – többek között - kereshető a felnőttképzési rendszer kialakulatlanságában és 

rugalmatlanságában, az érintettek közötti együttműködés és integráció hiányában is. A jelzett 

problémák – ha érdemi beavatkozás nem történik - felerősíthetik a képzett kulcs munkaerő, és a fiatal 

korosztály még intenzívebb elvándorlását, a kistérségek népességmegtartó képességének eddiginél is 

erőteljesebb  csökkenését. 

 

 

A megadott adatbázis /3. sz. adatbázis/: A megadott adatbázis – az időkorlát miatt - a régióra 

vonatkozóan az elemzés eredményeit tartalmazza. Azt a célt szolgálja, hogy rávilágítson az elemzéssel 

szemben elvárt, szükséges struktúrára, és az elemzés eredményében szereplő adatok fontosságára a 

régióra vonatkozó stratégiák megfogalmazásánál.  

      A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 
 1. A régió helyzetfeltáró elemzése.  

              2. SWOT elkészítése a kapcsolódó stratégiák megfogalmazása 

 Cél és küldetés 

 Prioritások 

 Beavatkozási területek 

 Intézkedések 
A turizmusra vonatkozóan a megoldandó feladat tanári irányítás mellett, team munkában, 

„brain storming” módszerrel történik. Az egyéb területekre - gazdaságfejlesztés, 

mezőgazdaság, infrastruktúra stb. – vonatkozóan megadásra kerülnek a prioritások, illetve intézkedések. 

 

 

 

A „Gyöngyszem” és a „Természeti kincsek tárháza” kistérségek helyzete 

 
 

A „Gyöngyszem” és a „Természeti kincsek tárháza” kistérségek mindig is kiemelt szerepet töltöttek be a 

régió de az ország turizmusában is. Ez alapvetően azokkal a természeti, ökológiai, gasztronómiai, kulturális stb. 

adottságokkal és értékekkel magyarázható, amelyekkel e kistérségek rendelkeznek. Az elmúlt 10-15 éves 

időszakra vonatkozó adatok azonban az utolsó öt évben kedvezőtlen tendenciát mutatnak. Mindkét kistérségre – 

a közelmúlt és jelen időszakot alapul véve az alábbiak jellemzők: 
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A kistérségekben jelentős az erdő és a gyepterületek aránya. A szántó aranykorona értéke 

alacsony, a jelenlegi vetésszerkezet nem felel meg a talaj és éghajlati adottságoknak. Növelni 

kellene a kertészeti kultúrák (zöldség, virág, dísznövény, stb.) arányát. A kistérségben - a 

fentiekben vázolt kedvezőtlen tendenciák miatt is – növekvő igény mutatkozik a 

mezőgazdaságból, és kiegészítő tevékenységekből megélni akaró népesség körében. Egyre 

nagyobb mértékű az őstermelők és mezőgazdasági kistermelők valamint családi gazdaságok 

szerepvállalása. Sok vállalkozásnak okoz problémát, hogy a vállalkozások által művelt 

szántóterületbe beékelődik a „Sárgarigó” természetvédelmi terület. A vállalkozások több mint 

25%-nál a szántóterület jóval egy km-es távolságon belül helyezkedik el a „Tiszta forrás” és az 

ívó víz nyerő hely védőterületén belül. A kapcsolódó elemzés eredményei alapján a 

termesztéstechnológia eszközrendszere elavult, 70%-a nullára leírt. A termelés jövedelmezősége 

rendkívül alacsony, gépi beruházásokra az elmúlt öt évben nem került sor a vállalkozásoknál. A 

tápanyag-visszapótlás színvonala az országos átlagnak alig fele, a műtrágya és növény védőszer 

raktározás, a kapcsolódó hulladékok előírás szerinti kezelése nem megoldott. A szükséges 

szakemberigény ezeken, a speciális szakképzettséget igénylő területeken sem biztosított. 

Idegenforgalmi szempontból is egyre nagyobb problémát jelent a telkek, szántóterületek 

gyomosodása, a parlagfű fertőzöttség már elviselhetetlen méreteket öltött. A korábban 

idegenforgalmi szempontból is keresett térségek egyre inkább veszítenek látogatottságukból. A 

kapcsolódó szociológiai elemzések alapján is egyértelmű, hogy jelentős veszélyt jelent a 

mezőgazdaságból élő népesség ellehetetlenülése, egyes falvak elnéptelenedése.  

 

„Gyöngyszem” kistérség 
 

A „Gyöngyszem” kistérségben található a  „Tiszta forrás” nevű tó, Közép-Európa legnagyobb édes vizű tava.. 

A tóhoz–kötődő elavult, egyoldalú, alacsony színvonalú vízparti tömegturizmus által mutatott teljesítmény is 

folyamatosan csökkentő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy a közelmúlt fejlesztésének eredményeként 

elkészült a tó mellett húzódó kerékpárút. A fejlesztés hiányosságaként kell megemlíteni, hogy ezzel 

összefüggésben a kapcsolódó szervizhálózat területén semmi nem történt. Fontos sajátossága a kistérségnek, 

hogy iskolaidényben - számos középfokú intézmény és egyetemi kar is van a kistérség központjának tekinthető 

közel 20 000 fős lakóssal bíró „Aranyos” nevű városban.  – háromezer főt meghaladja a színvonalas 

kikapcsolódásra vágyó fiatalok száma. A város a „Tiszta forrás” nevű tó partján található.  , és Európa szerte 

ismert kastéllyal. Egy reprezentatív felmérés eredményeként – ezt a „Harsona” lap is közzé tette – a fiatalok 

„észtvesztően” kevésnek találják az internetes hozzáférési lehetőségeket. Nincsenek megelégedve – a jelenlegi 

helyzetet jellemző – szegényes szórakoztatási, étkezési lehetőségekkel. Az ifjúság több mint 30 %-a választana 

korszerű, egészséges táplálkozást – saláták, biotermékekből készített ételek, a tehetősebbek még villásreggelire 

is igényt tartanának. Ez utóbbiak részaránya 7-10%-ra tehető.  „Aranyos” város gazdag kulturális és történelmi 

hagyományokban. A városban található egy nagy hírnévvel rendelkező kastély. Több múzeum, római kori 

emlékhelyek,  és a közelmúltban felújított, a mai követelményeknek minden szempontból megfelelő színház és 

kongresszusi központ. 

 

A kistérségben található kis települések közül - az utóbbi években – „Gyöngyszemfalva” központi helyet foglal 

a médiában is. A település minden irányból álló- és folyóvízzel határolt terület, három híd köti össze, a ROP 

keretében elnyert pályázati forrásból megvalósult korszerű úthálózattal. Az infrastrukturális fejlesztés – csatorna, 

gáz és víz, és telefonhálózat is pályázati forrásból valósult meg. A levéltári adatok alapján a település András 

főherceg tulajdonában volt. Az államosítás eredményeként az ingatlanok állami tulajdonba kerültek. A 

mezőgazdasági termelés és erdőgazdálkodás állami gazdasági keretek között folyt, e tevékenységekből élt – a 

korabeli népszámlálási adatok szerint – a 395 fős lakósság.  Az országban lezajlott változásoknak köszönhetően, 

a település lakóssága a felére esett vissza, kb. 200 fő. A lakósság 50%-a nyugdíjas. Növekvő tendenciát mutat a 

kikapcsolódni vágyók érdeklődése a település iránt, amit az is bizonyít, hogy 25 azon ingatlanok száma – 

lakóház a hozzá tartozó területtel – melyeknek tulajdonosai hétvégeken és szabadságuk ideje alatt itt töltik el 

idejüket. Az utóbbi öt évben növekvő tendencia jellemzi a falusi turizmust kedvelők számának alakulását, és a 

régi mesterségeket jelenleg is gyakorló (fazekasság, kovács, molnár, és a biotermékek termelésével - mangalica-, 

magyar szürkemarhatartás – vállalkozások miatt. E vállalkozás termékeinek piaci értékesítése nem megoldott. A 

település jelenleg egyetlen, 20 vendégéjszaka/nap kapacitással rendelkező vállalkozása a „Gyöngyszemfalva 

Vendégház”.   . A vendégház tulajdonosának próbálkozásai a turizmus fellendítésére nem mondhatók 

eredményesnek, annak ellenére, hogy az érintettek döntő hányadára jellemző a tenni akarás, az együttműködés, 

stb. Több potenciális befektető is érdeklődött az önkormányzatnál, és megfelelő koncepció esetén, jelentős 

tőkével is rendelkezésre állnának.   
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A kistérség DK-része hegyes-dombos, a szőlőtermesztés számára kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik, az 

ország egyik legjelentősebb borvidéke. A borvidék a „Tiszta forrás” tavat övezi. Írásos vélemények szólnak 

arról, hogy borát az istenek nektárjának nevezték. Innét ered elnevezése is, „Istenek borvidéke”. A „Tiszta 

forrás” tavat körülvevő hegyek, a köves lejtők és a tóról visszaverődő napsugarak együttes hatásának 

köszönhetően, mondhatni, hogy az éghajlat mediterrán jellegű, rendkívül kedvező mikroklimatikus viszonyokat 

eredményeznek a szőlőtermesztés számára. A  borvidék, az ország egyik legtagoltabb borvidékei közé tartozik. 

A jellemző elaprózódott birtokstruktúra a jövőben is meg fog maradni, mivel sok az olyan szőlőtulajdonos, akik 

aktív pihenésként szőlőt is művel. Az itt élő lakósság jelentős részének évszázadokon keresztül a szőlőtermelés 

és a borászat az egyik fő megélhetési lehetősége. Az EU kapcsolódó intervenciós intézkedései a kereslet-kínálat 

egyensúlyt hivatottak fenntartani és az prognosztizálható, hogy az ágazat a vidékfejlesztésbe ágyazott stratégia 

révén jelentős mértékű támogatásokra számíthat .A borvidéket alkotó vulkáni hegyek magassága 400-500 m 

között van, 15 település található a borvidéken.  A borvidék infrastruktúrája (víz, csatornahálózat) jól kiépített.  

A borvidék neves fajtái: Olasz rizling, Szürkebarát, Kéknyelű. A borvidéken döntő mértékben (99 %) 

fehérborszőlő fajtákat termesztenek, a hagyományos és az un. világfajták egyaránt megtalálhatók. (Chardonay, 

Sauvignon, Rajnai rizling, Pinot blanc, Ottonel) A borvidéken több mint 10 borház és pincészet kínálja 

termékeit. Ezek közül egyik a „Favorit Borház és Étterem” nemcsak a borvidék legismertebb birtoka, de 

nemzetközi viszonylatban is ismert, elismert. A többi borház és pincészet is jelentős hagyományokkal 

rendelkezik, mondhatni, hogy a mesterség apáról fiúra száll, és a megélhetések forrása. A borvidék 

idegenforgalmi szempontból is fontos, fejlődésében a turizmusnak kiemelt szerepe van. A kapcsolódó marketing 

tevékenység nem nevezhető igazán hatékonynak, alapvetően hiányzik az érintettek összefogása, nincsenek 

szervezett programok, nincs igazán gazdája az adottságokban rejlő lehetőségek kiaknázásának. Egy civil 

szervezet jött létre, a „Borbarátnők klubja” A kezdeti lelkesedés azonban lecsengőben van.  

 

 

„Természeti kincsek tárháza” kistérség 
 

A „Természeti kincsek tárhaza” kistérség területén található a „Sárgarigó” nemzeti park, mondhatni 

egyedülálló növény és állatvilágával. A nemzeti parkot a „Kék folyó” választja el a szomszédos országtól. A 

folyót a „Magas hegy” táplálja. A hegy a régió ÉNy-i részét határolja. A folyónak vannak erős sodrású 

szakaszai is. A hegyben egyébként számos barlang is található. Egy barlang, klímája miatt külföldön is ismert, a 

légúti megbetegedések kezelésére kiválóan alkalmas. .A kistérségben található nemzeti parkot vízzel borított 

területek és őshonos erdők egymásba fonódó mozaikjai jellemzik, a legkülönbözőbb vízi, mocsári és ligeterdei 

társulások találhatók az egyes területeken. A ritka élőhelyeket a fűzlápok, fekete galagonya cserjék, és a 

gyertyános tölgyesek jellemzik. Az állatvilág is maximálisan alkalmazkodott a feltételekhez. Az előforduló fajok 

táplálékukat a vizes területeken szerzik be, de szaporodásukhoz az erdei környezetre van szükségük például; 

rétisas, fekete gólya, barna kánya, különböző gémfélék, több ritka védett denevérfaj, stb. A folyópart 

jellegzetessége a fehér fűz, uralkodó lepkefaja a magyar színjátszó lepke (Apatura metis)  kizárólagos tápláléka a 

fehér fűz.  Az ún. kisvizek, a terület huszonöt százalékát foglalják el. Ezek, békabölcsők, madáretető tavak, és 

hal ívató helyekként szolgálnak. A kapcsolódó kutatások szerint a „Nekeresdországban” található 75 halfaj 

közül, 51 faj előfordulását sikerült bizonyítani a kistérség vizeiben. A madárvilág is méltán hívja fel magára a 

figyelmet. A fészkelő, az itt telelő és átvonuló madár-állományt is védett fajok teszik ki. A kistérség erdőiben a 

vadállomány – őz, szarvas, vaddisznó, stb. - egyre nagyobb hírnévre tesz szert, jelentős érdeklődés mutatkozik – 

külföldi és hazai viszonylatban egyaránt – a vadászat iránt. A településre jellemző és a települést érintő vizes 

területek a horgászok paradicsoma lehetne, Kedvelt „közlekedési terület” a „Kék folyó” partján húzódó töltés a 

kerékpárosok számára /szintén pályázati forrásból került sor a kerékpárút kialakítására./, de ehhez semmiféle 

szolgáltatás nem kapcsolódik 

 

„Források hazája” 
 

A régió harmadik kistrésége a „Források hazája„ rendkívül gazdag termálvizekben, ami a kínálkozó 

hagyományos gyógyászati, valamint egészségmegőrző – wellness, fitness, rekreáció stb. – fejlesztéseknek, a 

nemzetközi vonzerőt erősítő, egészéves kínálatot, biztosító bázisát adhatja. Az e területen, a közelmúltban 

realizált és a jövőben realizálandó fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnának a helyi lakósság 

foglalkoztatásának növeléséhez, a kistérség eltartó képességének fejlesztéséhez is. Az egészségturizmus 

nemzetközi tendenciái alapvetően kedvezőek, de nem lehet azt állítani, hogy az országban e terület kapcsolódó 

kérdései minden vonatkozásban rendezettek lennének. A kistérségben négy település rendelkezik gyógy és 

termálvizes fürdővel  

 

A kistérség – természeti adottságainál fogva - lehetőséget nyújt a gyógyturizmus (egészségtiruzmus) fejlesztésére 

mivel; egyedülállóan gazdag gyógyvíz készlettel, gyógyiszappal, és gyógybarlanggal rendelkezik. Fontos szerepe 
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van a fürdőkkel kapcsolatos történelmi hagyományoknak és a kapcsolódó fürdőkultúrának is. Az egészségügyi 

szakemberek (pl. orvosok, gyógytornászok), főleg a turisztikai szempontból jelentős helyszíneken dolgozók nagy 

szakmai tudással rendelkeznek. A kapcsolódó minősítési rendszer - gyógyvízzé minősítés rendszere - igen szigorú 

az országban. A szakhatóság olyan komplex kritériumrendszert határozott meg, ami garantálja a gyógyvíz kiváló 

minőségét. A fürdőhelyek, egészségturisztikai szolgáltató helyek környezetében számos turisztikai, kulturális 

látványosság található. Általánosságban elmondható, hogy az itt megforduló vendégek kellemes tapasztalatokkal 

és elégedetten térnek haza. A kínált egészségturisztikai szolgáltatások árszínvonala a minőségükhöz képest igen 

kedvező, ha ezeket a nyugat-európai desztinációkhoz hasonlítjuk. A természetes gyógy-tényezők kínálata 

kétségtelenül egyedülálló, azonban az erre épülő szolgáltatások minősége helyenként nem megfelelő minőségű 

(pl. higiéniai problémák). A gyógyturizmus vendégeinek nagy részét azon belföldi betegek alkotják, akik az OEP 

által támogatott szolgáltatásokat veszik igénybe. Ez lényeges szempont az úti cél kiválasztásánál (hova szól a 

beutaló). A támogatási rendszer kedvezőtlen változása azonnal éreztetné hatását a szolgáltatók körében. A 

fürdők néhány kivételtől eltekintve délután 4 és 5 óra között zárnak, szemben például az osztrák és német 

fürdőkkel, melyek este 10-11 óráig is nyitva tartanak, lehetőséget teremtve ezzel a sokáig dolgozó vendégeknek 

is, hogy igénybe vehessék a fürdők szolgáltatásait. Az egészségszolgáltatók nem igazán igyekeznek specializált 

szolgáltatásokat nyújtani, és az egyéni arculat is hiányzik. Még nem alakult ki annak a gyakorlata, hogy a 

magán és állami szféra együttműködjön (pl. a marketingtevékenység területén), pedig a hatékonyság fokozható 

lenne, ha tevékenységük kiegészítené egymást. A világ fejlett országaiban a betegség gyógyítása helyett egyre 

nagyobb szerepet kap a megelőzés, és ez a trend már hazákban is megfigyelhető. E szemlélet mögött hatalmas 

üzleti lehetőség húzódik meg, mert gyakorlatilag mindenki számára nyújtható valamilyen egészségturisztikai 

termék. Az egészségtudatosság többféle formát is ölthet, a szépségápolási szolgáltatásoktól a 

sporttevékenységekig. Ezen szolgáltatások igénylőire jellemző, hogy általában rövid idő alatt szeretnék kipihenni 

magukat, ezért a szolgáltatások sokszínűségét keresik. A szolgáltatók újabb szolgáltatások kínálatával 

válaszolnak a vendégek igényeire. Mivel az egészségturizmus szolgáltatásai nem feltétlenül épülnek termál- vagy 

gyógyvízre, lehetőségük van más szolgáltatóknak is (akik nem rendelkeznek ezen attrakciókkal) betörniük az 

egészségturizmus piacára. A kistérségbe látogatók körében kimutathatóan lenne igény a terápiás lovaglás, 

lovaglás, sétakocsikázás iránt. A jelenlegi helyzet e területen még elégségesnek sem tekinthető, fejlesztendő 

területként kezelendő. A gyógy- és wellness turizmussal lehetőség nyílik az általános szezonalítás csökkentésére, 

új, nem a szezonhoz kötődő munkahelyek teremtésére, ami hozzájárul a térség magas munkanélküliségi 

szintjének mérsékléséhez. Fontos lenne a magán egészségpénztárak és a munkáltatók bevonása is (például a 

dolgozók támogatása Ticket Wellness utalvány formájában). Az egészségturisztikai fejlesztések többsége állami 

támogatással (is) valósult meg. Számos fürdő és egészségszolgáltató központ közel esik egymáshoz. A 

specializáció hiányában egymás versenytársaivá válnak. A gyógyturizmus fejlesztése nagymértékben segítené a 

mezőgazdaságból élő lakósság helyzetét is, hozzájárulna a falvak népességmegtartó képességének növeléséhez. 

A mezőgazdasági termékek kereskedelmének új szabályozása fontos tényezőként említendő, mivel ezzel lehetővé 

vált a közvetlen értékesítés a felhasználók felé. A vendéglátó egységek részéről egyre nagyobb igény jelentkezik a 

biotermékek iránt. A kistérség mezőgazdasági vállalatai nem használják ki a kistérség kedvező 

agroökopotenciálját. A geotermikus energia felhasználása nem kielégítő színvonalú, holott a termálvizek 

hasznosításának különböző módjai, fóliasátrak, üvegházak fűtése, halastavak temperálása, termények szárítása 

stb. stratégiai előnyt adhatna. A mezőgazdaság eszközellátottságára, jövedelemtermelő képességére ugyanaz 

érvényes, mint a régió másik kettő kistérségére. A kistérség falvaiban szintén erőteljesen él a hagyományőrzés 

/nép hagyományok, ősi mesterségek/. A kistérségben hiányoznak a civil szerveződések, nincs igazi gazdája a 

turizmusnak, az önkormányzatok e vonatkozásban nem eléggé aktívak   

 

 

 

 

 

 

A megadott adatbázis: Elfogadjuk, hogy az egyes kistérségek helyzetfeltáró elemzésének eredményei, 

összhangban vannak a megfogalmazott stratégiai célokkal.   

A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 
 1. A „Források hazája” kistérségre vonatkozóan a program tanári irányítással, közös munka 

keretében kerül feldolgozásra. Ez a kistérség szolgál az elméleti ismeretanyag gyakorlati 

alkalmazásának bemutatására. A másik kettő kistérségre vonatkozóan a hallgatók, team munkában 

dolgoznak.   

              2. SWOT elkészítése a stratégiák megfogalmazása 

              3. Turisztikai projektek és termékek generálása 
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„Lovagolás a Pusztában” 
 

Az emberi tevékenység nyomai már a fiatalabb kőkorszakból kimutathatók a Hortobágyon. A fémkorszak népei, a 

népvándorlás kori kultúrák hagyományozták reánk a több ezer éves, földből készült kunhalmokat, melyek 

vallanak a letűnt korok emberének a természethez, a tájhoz fűződő kapcsolatairól, tanúskodnak az egykori 

vízrajzi, ökológiai viszonyokról, őrzik a kultúra több ezer éves hagyatékát, értékeit. 

A középkori Hortobágy-környéki települések a XIII-XV. században a mongol, tatár pusztítások következtében, a 

fellépő pestisvész és az élelemhiány miatt elnéptelenedtek. 

Az elnéptelenedett területeken külterjes, szilaj jószágtartást végeztek, így virágozhatott fel a magyar szürke 

marha tartása és lábon való értékesítése. Fontos kereskedelmi útvonalakhoz igazodtak. Ilyen volt a "sóút" is, 

mely az erdélyi sóbányákból vezetett Budára. A sóút a mai napig állnak a pihenőhelyként megépített csárdák 

(Látóképi, Kadarcsi, Kishortobágyi, Nagyhortobágyi, Meggyes, Patkós, Kaparó). 

A vizes időszakban a hidak jelentették a holtágakon való átkelés lehetőségét. A megélénkülő kereskedelmi és 

útforgalom tette szükségessé egy fahíd építését a mátai gázlónál. Ezt azonban az áradások elmosták, többször 

leégett, ezért építették meg 1833-ban Povolny Ferenc tervei szerint a kilenclyukú kőhidat, melynek tövében 

rendezték a messze földön ismerté vált, 1892-től szabadalmas, engedélyezett hídivásárt. 

Nem felejtkezhetünk meg a délibáb jelenségről sem, melynek több típusa ismert. Legegyszerűbb formája, amikor 

a távolban (akár több tíz kilométerre) lévő fasorokat, építményeket a meleg levegő a horizontról felemel, és úgy 

tűnik, mintha a levegőbe úsznának. 

 

A Hortobágy egykor rendkívül buja növényzettel, erdőkkel, nádrengeteggel benőtt terület volt! 1855. óta, a Tisza 

szabályozása után azonban kiszáradt, más természeti képződménnyé alakult. A puszta tehát legalább annyira 

emberkéz műve, mint a természeté. 

Az 1973-ban létrejött Magyarország első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, mely 1999-ben Kultúr-táj 

kategóriában a Világörökség részévé vált, Európa legnagyobb kiterjedésű érintetlen füves pusztája. 

A legértékesebb, fokozottan védett területek zártak, nem látogathatók! Van korlátozottan látogatható és végül 

szabadon látogatható területe. Tájképe közel egyenletes síkság a maga varázslatos nyugalmával. Van itt 

alacsony füvű szikes puszta, löszpuszta, kevés mocsár és patak. A horizonton kiemelkedés egy-egy erdőfolt, 

halom.  

A szikes puszták, mocsarak vadon élő állat- és növényvilága minden képzeletet felülmúló változatossággal lepi 

meg a látogatókat. A talajadottságokat követve a növényzet is mozaikos. A magasabb szárazabb padkatetőkön 

jelenik meg a cickafark füves puszta. A gyepszint meghatározó fűfaja a vörösnadrág csenkesz, amelynek 

jellegzetes színváltozásai öltöztetik a pusztát. Tavasszal kékeszöld, nyáron vörös, végül aranysárgára szívja a 

nap. Értékes gyógynövény a sziki kamilla, mely tavaszonként beborítja a legelőket. Védett növényünk az erdei 

útifű. Legismertebb és a kirándulók által legkedveltebb a sóvirág.  

 

Rendkívül változatos állatvilág jellemzi. A Hortobágyon fészkelő vízimadarak állománya a teljes világállomány 

1-10% között van (bölömbika, kanalasgém, fattyúszerkő), lepkéknek is mintegy 300 fajával találkozhatunk. 

Tavasszal és ősszel a Hortobágy a vonuló madarak egyik legfontosabb pihenőhelye. Darvak tízezrei krúgatnak a 

puszta felett. A Hortobágy ad otthont Európa legnagyobb, mintegy 600 párt számláló kékvércse populációjának 

is. 

Amikor valaki Hortobágyról hall, első gondolata, hogy itt csikósok élnek, akik lovon járnak. Igaz büszkeségünk a 

pusztán nyargaló ménes, a régi pásztorkodó életformát megőrző szürke marha gulya, a rackanyáj,  

 

A községben a régi emlékek bemutatására a Pásztormúzeum (egykori szekérállás) nyújt lehetőséget. 1998-ban 

nyílt meg a Pusztai Állatpark, mely őshonos magyar háziállataink küllemét, hasznosítását hivatott bemutatni. A 

község műemlékei közül a leghíresebb a klasszicista stílusban kőből épített Kilenclyukú híd. A népi monda 

szerint – „Egyszer Ruzsa Sándort a Csárdában a pandúrok el akarták fogni, de Ő felpattant a lovára és mivel 

nem volt híd a folyón 9 szeretője állt a folyó vizébe és a hátukon ugratott át, így menekült meg.” – ezért van 9 

lyuk a híd alatt. 

A Hortobágyi Csárda, a Pásztormúzem mellet a különleges pásztorépítmények a puszta ékszerei. 

Seggen ülő hodály: földig érő náddal fedett tetőszerkezet, mely nyáron hűvös, árnyékos hely jószágnak, télen 

pedig meleg szállás. Vasaló: nádból készült, szélvédett helyet adó főzőhely. Alaprajza vasalóra emlékeztet, innen 

kapta a nevét. Egyszerű, de igen praktikus alkotmány remekül kivezeti a füstöt, illetve, ha esik nem ázik meg a 

bent főző pásztor. Kunyhó: egyszerű általában háromosztatú épület nádtetővel, vasalóval, gémeskúttal egyszerű 

kerítéssel körülvéve. A pásztor nyári szállásaként szolgál. A legismertebb a Sárkánykunyhó, mely a szürkemarha 

gulya nyári szállásánál található. Gémeskút: az itatókat egy vagy több gémmel megépített szerkezet fából 

készült, időtállóbb alkotás, mint a többi pásztorépítmény. Pásztorok és turisták iránytűje. 

Népi mesterségek közül kiemelkedik - a csikósok között még élő tudás-  az ostorkészítés és díszítés, , valamint a 

fazekasság: a táj jellegzetessége a fekete kerámia 
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Hortobágyon mindig is a lovaglás, horgászat, vadászat volt a legismertebb. A lovaglási lehetőséget elsősorban a 

Mátai Ménes kínál, ahol kezdőknek, haladóknak, ugró- és díjlovaglás iránt érdeklődőknek is tartanak oktatást, 

de lehetőség van pusztalovaglásra és a fogathajtás rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket. A Hortobágy Puszta 

Kft. szerényebb lehetőségek mellett kínálja a lovaglás lehetőségét.  

A Mátai Ménes 300 éves múltra tekint vissza, Európa tradicionális ménesei közé tartozik. Törzsistállói 

munkaidőben szabadon látogathatók. Legnépszerűbb programja a pusztakocsikázás, mely keretében a vendégek 

természetes környezetükben találkozhatnak a nóniusz ménessel, a magyar szürke és bivaly gulyával, a 

rackanyájjal, a mangalica kondával, illetve az ezeket őrző csikósokkal, gulyásokkal. További 

programlehetőségek: lovaglás és fogathajtás oktatása, tereplovaglás, zenés lovasparádé. A bognár- és 

kovácsmúzeum, a kocsibemutató, a nádudvari feketekerámia-műhely, valamint a ménes törzsistállói díjmentesen 

megtekinthetők. 
 

Hortobágyra látogatók számát a szakemberek 200.000-re becsülik évente, ám a látogatók 80%-a csak egy 

körutazás állomásának tekinti Hortobágyot és 20% az, aki napokig, ritkábban hetekig itt marad; madarászik, 

lovagol, természetfotózik, vagy bebarangolja a pusztát. 

A községben szálloda, lovas házak, két fogadó, egy diákotthon és két kemping található. A falusi szállásadók 142 

személyt tudnak elhelyezni, így a községben közel 900 férőhely várja a vendégeket. 16 különböző vendéglátóhely, 

több bolt biztosítja a lakosság és a nyáron idelátogatók ellátását. 

A község lakóinak valamivel több, mint 10%-a az idegenforgalomból származó bevétellel egészíti ki jövedelmét. 

A kulturális lehetőségeket: elsősorban szervezett műsorok, képzőművészeti kiállítások és a Faluház rendezvényei 

biztosítják. 

 

Hortobágy a csárdáiról volt mindig is híres (XVII. században 40 működött). Jelenleg a Kilenclyukú híd lábánál 

működik az 1699-ben épült, többször bővített és átalakított, de alapjaiban a régi formáját megőrző Hortobágyi 

Csárda, mely a Hortobágyi Nemzeti Parkban tenyésztett szürke marhából, bivalyból, mangalicából, racka 

juhból, gyöngyösből készített, kizárólag bio minősítésű, speciális ételekkel várja a vendégeket. 

A magyaros ételek, házias ízek kedvelői számára ajánljuk a Hortobágyi Fogadót. 

A puszta nyugati kapujánál a Patkós Csárda, majd Debrecen felé haladva a Kaparó Csárda végül a keleti 

határon a Kadarcsi Csárda emlékeztet bennünket a hajdani fénykorra. A Meggyes Csárda és a Sas Csárda ma 

már múzeum. Külön bejelentésre nyitják ki. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megadott adatbázis: „Lovaglás a Pusztában” c. bemutatjuk a desztináció főbb jellemzőit, azokat a 

vonzerő- és kínálati elemeket, amelyből a „Lovaglás a Pusztában” élmény felépíthető.  

A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 
1. Termékfejlesztés: Hozzon létre az adott desztináció sajátosságai (USP) alapján a turisztikai 

termékeket az „Élményígéretek – célcsoportok – keresleti trendek” megfogalmazásával! 

2. Tervezze meg a létrehozott termék promócióját, mint a desztináció TDM menedzsere! 

3. Mint a desztináció TDM menedzsere állítson össze study-tour programot német online utazási 

portál üzemeltetője részére, amelytől elsősorban a lovas turizmust fellendülését várja! 
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RÉGIÓS ÉS KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP 

 

 

A „LEGNAPSÜTÉSESEBB” régió „Nekeresdország” legnagyobb kiterjedésű régiója, az ország egyötödét adja. 

Délen és délkeleten Szerbia és Montenegróval valamint Romániával határos, nyugaton természetes határa a 

Duna és észak felé az Alföld többi része. Az Alföld legváltozatosabb felszínű és természeti adottságú régiója, 

tengelye a Tisza. Természeti adottságai is kedvezőek a sokoldalú, több egyedi magyar terméket is előállító 

mezőgazdaságnak. Két nemzeti parkjának természeti és környezeti értékei a regionális fejlesztés 

fenntarthatóságát is megalapozzák. Kimagaslóak a régió gyógyhatású termálvízi adottságai, melyre hazai és 

nemzetközi hírű gyógyfürdők épültek ki. A térség idegenforgalma élénkülőben van, nemzeti parkjai és 

természetvédelmi területei, folyópartjai valamint gyógyforrásai az öko- és gyógyturizmus lehetőségeit hordozzák 

magukban. Kiemelkedő jelentőségű és új funkciókkal gyarapszik (tanyai, lovas, zöld-, gasztronómiai turizmus) a 

régió tanyarendszere. A térség közlekedés-földrajzi helyzete azonban nem kedvez a külföldi vendégek 

fogadásának. 

A „LEGNAPSÜTÉSESEBB” régió - földrajzi fekvésénél fogva - nem tartozik egyetlen országosan kiemelt 

üdülőkörzethez sem. A régió településeiben a vonzerő-adottságok többsége önmagában jelentős egyedi vonzást 

nem képvisel, ezért a versenyképes kínálat kialakításához az egyes adottság-elemek összekapcsolásával 

idegenforgalmi „csomag” összeállítása szükséges.  A régió nem tartozik a leglátogatottabb hazai desztinációk 

közé, hiszen a kereskedelmi szálláshelyek vendégszámát és a vendégéjszakák számát tekintve a kilenc régió 

közül a hatodik helyet foglalta el 2008-ban. 

A térség úthálózata nem kielégítő, az országos átlagtól mind hosszát, mind műszaki paramétereit tekintve 

elmarad. Az M5-ös autópálya ugyan összességében lehetővé teszi a régió egy részéből a főváros gyors 

megközelítésétét, beköti a térséget az úgynevezett páneurópai közlekedési folyosó rendszerébe, ugyanakkor 

jelenlegi kiépítettsége nem tudja kellőképpen elősegíteni a régió jelentős részének fejlődését. A vasútvonalak 

hossza évek óta csökken és a vasúti pályák állapota sem megfelelő. 

A régió gazdasági szerkezetére vonatkozóan megállapítható, hogy míg az ipar részesedése a bruttó hozzáadott 

értékből a régióban és országosan megközelítőleg azonos, addig a mezőgazdaság az országos átlaghoz képest 6,7 

százalékponttal felülreprezentált, a szolgáltatási ágazatok pedig 5 százalékponttal alulreprezentáltak. A bruttó 

hozzáadott értéket tekintve az ipar (építőiparral együtt) 30%-ot, a mezőgazdaság 10%-ot, a szolgáltatások pedig 

mintegy 60%-ot jelentenek. 

Jövedelmek tekintetében a régióban lassú a gazdasági növekedés, kb. fele az országos átlagnak, emiatt az EU-

átlaghoz viszonyítva stagnálásról beszélhetünk, emellett az országon belüli területi különbségek nőttek, a régió 

helyzete fokozatosan romlik. A régióban az országos átlagtól egyre inkább elmarad a munkatermelékenység, 

összhangban a gazdasági növekedéssel.  

 

A felvázolt problémák felerősíthetik a fiatal korosztály még intenzívebb elvándorlását, a 

„LEGNAPSÜTÉSESEBB” régió kistérségei népességmegtartó képességének eddiginél is erőteljesebb 

csökkenését.  

 

 

 

 

A megadott adatbázis (3. sz. adatbázis): A megadott adatbázis – az időkorlát miatt – a 

régióra vonatkozóan az elemzés eredményeit tartalmazza. Azt a célt szolgálja, hogy 

rávilágítson az elemzéssel szemben elvárt, szükséges struktúrára, és az elemzés 

eredményében szereplő adatok fontosságára a régióra vonatkozó stratégiák 

megfogalmazásánál.  

A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 

1. A régió helyzetfeltáró elemzése. 

2. SWOT elkészítése a kapcsolódó stratégiák megfogalmazása 

 Cél és küldetés 

 Prioritások 

 Beavatkozási területek 

 Intézkedések 

A turizmusra vonatkozóan a megoldandó feladat tanári irányítás mellett, team 

munkában, „brain storming” módszerrel történik. Az egyéb területekre – 

gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság, infrastruktúra stb. – vonatkozóan megadásra 

kerülnek a prioritások, illetve intézkedések.  
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„Termálkincs” kistérség 

Értékes kincset, gyógyító erejű termálvizet rejt a „LEGNAPSÜTÉSESEBB” régió területének nagy része alatt a 

föld mélye. Az itt található termálvizek ásványianyag-összetételüket és hőfokukat illetően a gyógyító 

termálvizek kategóriájába tartoznak.  

A régió „Termálkincs” kistérségben található az országosan elismert gyógyfürdő, amely az egykori Almásy-

kastély 8,5 hektáros kastélyparkjában épült ki, és ma természetvédelmi terület. Az épületek és a medencék 

elhelyezésekor elsőrendű szempont volt, hogy a kastélykert fáit a lehető legkevésbé érintse az építkezés, s a 

fürdővendégeket tágas zöldfelület várja. A Várfürdő vize alkáli-hidrogénkarbonátos-kloridos gyógyvíz, magas 

ásványianyag tartalma miatt barnás tónusa van. A fürdő 72 fokos vizét 1969-ben gyógyvízzé, majd a fürdőt 

gyógyfürdővé és 1985-ben a gyógyfürdő környékét gyógyhellyé nyilvánították. A víz mozgásszervi 

megbetegedésekre, helyi idegbántalmakra, balesetek utáni rehabilitációs kezelésekre és gyulladásos 

nőgyógyászati betegségekre alkalmazható kiváló hatással. A Várfürdő, mely a maga tizenhárom kül- és beltéri 

medencéjével, s a nagyszerűen ápolt, árnyas és füves fürdőparkjával, wellnessközpontjával és teljeskörű 

gyógyászati szolgáltatásaival a pihenni vágyó fürdővendégek Mekkája.  

A kistérségnek lehetőséget nyújt a gyógyturizmus (egészségturizmus) fejlesztése, kiemelkedő szerepe van a 

fürdőkkel kapcsolatos történelmi hagyományoknak és a kapcsolódó fürdőkultúrának. A fürdőhely közvetlen 

szomszédságában számos turisztikai, kulturális, történelmi látványosság található. Így különleges jelentőséggel 

bír a XV. században épült, mára Közép-Európa egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára. A gótikus téglavár 

múzeumában megismerkedhetnek a látogatók a vár hadtörténetével; a felszentelt kápolnában ismét keresztelnek 

és esketnek; a kulináris élvezeteknek a középkori jegyeket magán viselő borozóban hódolhatnak, a lovagterem 

fogadásoknak, konferenciáknak és más rendezvényeknek szolgál helyszínéül. A több funkciós műemlék 

kőszínházként is működik, ahol a színházi előadások a várban és a vár mellett található tószínpadon kerülnek 

megrendezésre. 

A kistérségbe látogatók a végtelen alföldi tájat, a háborítatlan természeti környezetet, a néprajzi értékeket 

élvezhetik a falusi turizmus, az ökoturizmus, a gasztronómia turizmus keretében. A gyógy –és wellness 

turizmussal pedig lehetőség nyílik az általános szezonalitás csökkentésére, új, nem a szezonhoz kötődő 

munkahelyek teremtésre, amely hozzájárul a térség magas munkanélküliségének mérsékléséhez. Elmondható 

továbbá a kistérségre, hogy a geotermikus energia kínálta lehetőségeket a mezőgazdasági vállalkozások csak 

töredékesen használják ki, habár a termálvizek hasznosításának különböző módjai stratégiai előnyt 

jelenthetnének és hozzájárulhatnának a térség népességmegtartásához, az életszínvonal növeléséhez. 

„A magyarság emlékhelye” kistérség 

Az örökségturizmus sajátos, meghatározó részét képezi a „Magyarság emlékhelye” kistérségnek. A Pusztaszeri 

Tájvédelmi Körzet közepén található a magyarság történelmének, múltjának, identitás-tudatának fontos 

helyszíne. Árpád és a vezérek itt ejtették szerét az ország minden dolgának. Az Emlékparkban számos látnivaló, 

program várja az ide érkező emlékezni, művelődni, ünnepelni, pihenni, kirándulni vágyókat. Az Emlékpark 

legfőbb vonzereje a maga nemében egyedülálló Feszty-körkép, a magyar nemzeti romantika monumentális 

alkotása. Hagyományőrző programok, ünnepek, alkalmi rendezvények kínálnak igazi felüdülést kicsinek és 

nagynak, testnek és léleknek, magyarnak és külföldinek egyaránt.  

Az Emlékpark azonban nem elegendő vonzerő ahhoz, hogy a turista hosszabb időt is eltölthessen a kistérségben, 

ezért nagyon fontos lenne a kistérségen belüli illetve a kistérségek közötti szorosabb együttműködés, komplex 

turisztikai termékcsomagok kialakítsa. Ebben kiemelt szerepet kell kapnia az alternatív turizmusfajták minél 

komplexebb megközelítésének. A falusi turizmus ma már – többek között – a bio- és a lovasturizmust, a 

mezőgazdaságot is vonzó turisztikai termékké alakító agrárturizmust, kerékpározással, vízi túrázással, sporttal, 

öko-túrákkal kiegészített falusi üdülést, helyi hagyományokat, kézművességet bemutató kulturális 

rendezvényeket, táborokat is magába foglal. Akik a falusi üdülést választják, felfedezhetik a kistérség gyönyörű 

vidékeinek egyedülálló természeti értékeit és kulturális örökségeit. 

A „Természetkedvelők” kistérség 

A „Természetkedvelők” kistérség egyetlen városa „Nekeresdország” legnagyobb folyószakaszának egyik 

legjellegzetesebb „Vízivárosa”. A halászatnak, a halkereskedésnek, a hálókötésnek, a bográcskészítésnek itt 



 16 

évszázados hagyománya van. A város varázsának része a hajdani halászlegények receptje szerint készülő 

halászlé, tésztával. A Guiness-rekordként is jegyzett, halászléfőző-népünnepély a világ minden részéről sok 

embert csábít a „Vízivárosba”. A gasztronómia és fesztiválturizmus adta lehetőségek jelentős vendégforgalmat 

indukálnak a városban és a környező településeken. 

A „Vízivároshoz” tartozik a Sárköz és az Alsó-Duna völgy csodálatos ártéri erdeje, „Nekeresdország” egyik 

legismertebb védett területe. Az „Ártéri- erdő” a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Különleges 

hangulatát a jellegzetes növényvilág, a temérdek vadvíz és az egyedülálló állatvilág határozza meg. Az ártéri 

erdőket keresztül-kasul szabdalják a mellékágak, a fokok, a holtágak, melyek páratlan természeti értékeket 

rejtenek, és mintegy érként táplálják az erdőt. Ez a csodálatos vidék a víz és a szárazföld találkozásának 

harmóniája következtében kapja egyedi jellegét. Az alacsonyabb területeken a fűz és a nyár ligeterdők, a 

magasabb fekvésű részeken a tölgy, kőris és szil lomberdők húzódnak. A világrekorder trófeákat adó gímszarvas 

állomány, a vaddisznó, valamint az őz nem ritkaság ezen a területen, de a nagyvad mellett a vadmacska, a borz, a 

róka, a mókus, vidra és a hód is megtalálható. A madárállomány is különleges: a rétisas, a kerecsensólyom, 

barnakánya, feketeharkály, kócsag, bakcsón kívül a világ legsűrűbb feketególya állománya is itt található. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló védett és fokozottan védett területek korlátozottan látogathatóak, ezért az e 

célra létrehozott és fenntartott kiránduló- és parkerdők, tanösvények, az erdei iskolák, az erdei vasút és a 

személyszállító hajópark hivatott szervezetten, a természeti értékek megőrzésének szem előtt tartásával 

megismertetni az idelátogató turistákat a látnivalókkal. Az erdei vasút nyomvonala jellemzően a Duna holtágai 

mellett kanyarog, látványos erdőrészleteket, réteket, vadföldeket érint az egész pálya mentén, menetrend szerinti 

megállóhelyei közelében tanösvények, kirándulóerdők, tájjellegű múzeumok, pihenő- és játszóparkok szolgálják 

a kiránduló gyermekek és felnőttek kényelmét és szórakozását. 

 A „Természetkedvelők” kistérség - sajátos földrajzi helyzetéből adódóan - jelentős határ menti turisztikai 

kapcsolatokkal is rendelkezik mind a vendégforgalom, mind pedig a turizmusban érdekelt szervezetek közötti 

együttműködések terén. A 2009 decemberében Szerbia és az Európai Unió között érvényes vízumkényszert 

eltörölték, ami jelentős növekedését eredményezheti a kistérségbe irányuló vendégforgalomnak. Az eurorégió 

turizmusa a térség fő turisztikai vonzerőire épül, amelyek közül kiemelkednek a természeti értékek. A sokszínű 

nemzetiségi összetételből fakadóan a térség nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, amely az épített 

környezetben, a tárgyi kultúrában és a néphagyományokban ölt testet. Turisztikai adottságok bőven vannak, de 

jelentős részük kihasználatlan, és a turisztikai attrakciók összehangolt fejlesztése szükséges. Ennek révén a 

turisztikai ágazat a kistérség megújulásának és fejlesztésének egyik meghatározó tényezője lehet.   

Fontos előrelépést jelenthetnek a magyar-szerb relációban 2009 őszén megjelent határon átnyúló turisztikai 

fejlesztési pályázatok (Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program). Ez a konstrukció 

olyan projektek megvalósításához nyújt támogatást, amelyek a határ menti területek elérhetőségének javítását, a 

környezetbiztonság megteremtését, a gazdaságfejlesztést, a kulturális örökség megőrzését, a turizmusfejlesztést, 

az oktatási és kulturális kapcsolatok létrejöttét szolgálják. 

 

A megadott adatbázis: Elfogadjuk, hogy az egyes kistérségek helyzetfeltáró elemzésének eredményei 

összhangban vannak a megfogalmazott stratégiai célokkal. 

A feldolgozás elvárt eredményei, megoldandó feladat: 

1.  1. A „Természetkedvelők” kistérségre vonatkozóan a program tanári irányítással, közös munka keretében 

kerül feldolgozásra. A másik kettő kistérségre vonatkozóan a hallgatók, team munkában dolgoznak. 

2. SWOT elkészítése, a stratégiák megfogalmazása 

3. Turisztikai projektek és termékek generálása 

   



 

3. sz. adatbázis 

 

A "Legnapsütésesebb" régióra vonatkozó fontosabb 
adatok 

       

           

Megnevezés Mérték-
egység 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  év         

Lakónépesség férfi ezer fő 657 383 653 559 650 404 647 024 644 159 640 450 637 859 634 135 629 810 

Lakónépesség nő  723 004 719 635 716 660 713 190 710 779 706 844 704 372 700 371 695 717 

Lakónépesség kor szerint  0–14 éves         

  229 650 224 308 219 630 214 735 209 486 204 275 199 434 194 973 190 956 

  15–64 éves         

  932 233 929 775 927 506 924 730 923 324 919 777 917 976 912 834 906 008 

  65–X éves         

  218 504 219 111 219 928 220 749 222 128 223 242 224 821 226 699 228 563 

Élve születés fő 12 442 12 457 11 984 11 856 12 113 12 059 11 873 11 951 11494 

Természetes szaporodás, 
illetve fogyás(-) 

fő -6 195 -6 318 -7 316 -6 724 -6 995 -6 234 -6 894 -6 305 -6616 

Csecsemőhalálozás fő 94 84 103 87 112 63 62 82 70 

Házasságkötés db 5 269 5 741 5 711 5 261 5 317 5 133 4 829 4 500 4204 

Válás db 3 230 3 558 3 417 3 431 3 384 3 308 3 320 3 344 2981 

Belföldi vándorlási 
különbözet 

fő -1 034 -894 -851 -1443 -1310 -1 739 -3346 -3694 -3520 

Halálozás ezer lakosra fő 13,5 13,7 14,2 13,7 14,1 13,6 14 13,7 13,7 

Természetes szaporodás, 
fogyás ezer lakosra 

fő -5,2 -4,5 -5 -3,9 -5,7 -3,8 -5,8 -6,8 -5,5 

 


