
        
 

SZLOVÁK–MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS 
IDEGENFORGALMI ISMERETEK 

 
 

1. MODUL 
 

Gasztronómiai, vendéglátási és 
idegenforgalmi alapismeretek 

 
 

 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 

 
                 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 
Szakképzési együttműködés a határon átnyúló minőségi turizmus fellendítéséért című projekthez 

(HUSK/1101/1.6.1/0229) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nagykapos és Vidéke Társulás- ÉMOR-TISZK ZRT. 
 
 
 
 

2013 



 

 3 

TARTALOM 
 
1. Szabadidő, rekreáció, turizmus – definíciók, elméleti alapok ............................................................. 5 

1.1 A turizmus fogalma és jelentősége ............................................................................................. 5 
1.2 Rekreáció ...................................................................................................................................... 7 

2. A turizmus rendszere és környezete ................................................................................................... 9 
2.1 Az idegenforgalmi kereslet ....................................................................................................... 11 
2.2 Az idegenforgalmi kínálat ......................................................................................................... 13 
2.3 Az idegenforgalmi piac sajátosságai ............................................................................................ 16 
2.4 A turisztikai vonzerők és felkészültségi tényezők jelentősége, csoportosítása .......................... 19 
2.5 A legfontosabb hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek ................................................. 22 

3. A turizmus mérése, az idegenforgalmi statisztikai adatgyűjtés szerepe és jelentősége ................... 23 
3.1 A turizmus mérésének klasszikus módszerei ......................................................................... 24 

4. Magyarország és Szlovákia idegenforgalmi adottságai, a turizmus szektor jellemzői ...................... 26 
4.1 Magyarország turizmusa ........................................................................................................... 26 
4.2 Szlovákia turizmusa................................................................................................................... 30 

5. A turizmus hatásai ............................................................................................................................. 32 
5.1 A turizmus gazdasági hatásai ................................................................................................... 32 
5.2 A turizmus társadalmi és kulturális hatásai ............................................................................ 33 
5.3 A turizmus környezeti és fizikai hatásai .................................................................................. 33 

5.3.1 A fenntarthatóság megvalósítási eszközei a turizmusban (kutatási módszerek, 
hatásvizsgálatok, tájékoztatás) ................................................................................................... 34 

6. A vendéglátás története Magyarországon és Szlovákiában .............................................................. 35 
6.1 A magyar gasztronómia rövid története .................................................................................. 35 
6.2 Szlovákiai konyha ...................................................................................................................... 39 

7. A vendéglátás szerepe, fogalma, értelmezése .................................................................................. 41 
8. Rendezvényszervezés és vendéglátás ............................................................................................... 45 

8.1 Konferenciák, rendezvények lebonyolítása – Vendéglátás .................................................... 46 
8.2 Vendéglátó rendezvények csoportosítása ............................................................................... 47 
8.3 Vendéglátó rendezvények jellege ............................................................................................. 48 
8.4 Vendéglátó rendezvények a hivatásturizmusban ................................................................... 49 

9. Intézményi vendéglátás és közétkeztetés ......................................................................................... 50 
10. Non profit szervezetek szerepe a turizmus-vendéglátás-gasztronómia ágazatokban .................... 53 

10.1 A turisztikai piac szereplői ...................................................................................................... 53 
10.2 A turisztikai szolgáltatások ..................................................................................................... 54 
10.3 A nonprofit szervezetek szerepe a turizmusban ................................................................... 55 

11. Idegenforgalmi- és vendéglátó marketing ...................................................................................... 57 
11.1 A turisztikai marketing alapjai ............................................................................................... 57 
11.2 Szemléletváltozás a marketingben ........................................................................................ 61 
11.3 A reklám szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban ................................................... 62 

12. A gasztronómia modern értelmezése ............................................................................................. 63 
12.1 Fejlődési trendek, irányok: a gyorsuló élet és amit ez magával hoz a vendéglátásban ..... 63 
12.2 Sous-vide, mint a jövő konyhája ............................................................................................. 63 
12.3 Felszolgálási trendek változásai ............................................................................................. 63 
12.4 Éttermi szoftverek, mint az éttermi munka segítői .............................................................. 64 
12.5 A közeljövőben várható étkezési trendek ............................................................................. 65 
12.6 Felelősségteljes gasztronómia – zöld éttermek .................................................................... 66 

13. Magyarország gasztronómiai sajátosságai ...................................................................................... 66 
14. Szlovákia gasztronómiai sajátosságai .............................................................................................. 68 
15. Gasztroturizmus, gasztrofesztiválok határok nélkül ....................................................................... 70 

15.1 Fesztiválok csoportosítása ...................................................................................................... 71 



 

 4 

15.2 Fesztiválok lebonyolítása ........................................................................................................ 72 
15.3 Gasztrofesztiválok ................................................................................................................... 74 

 



 

 5 

1. Szabadidő, rekreáció, turizmus – definíciók, elméleti alapok 

 

1.1 A turizmus fogalma és jelentősége 

 

A turizmus világjelenség. A XXI. század elején, egy új évezred kezdetekor a világ gazdaságilag fejlett 
régióiban a hétköznapi élet szerves része a szabadidő változatos eltöltése. Nehéz elképzelni, hogy a 
szabadidő eltöltésében az utazás ne lenne az elsők között a sorban.  

A turizmus fejlődése szoros kapcsolatot mutat a közlekedési eszközök fejlődésével, hiszen a turizmus 
egyik legfontosabb kínálati eleme a közlekedés. A közlekedés változásai mindig nagy változásokat 
okoztak/hoztak a gazdaságban és a turizmusban is. Természetesen a turizmus nem független a 
társadalmi-gazdasági változásoktól sem. Birodalmak alakulnak, tündökölnek és letűnnek, kultúrák 
alkotnak csodákat és felejtődnek el hosszú időre, de az ember igénye a változatosságra és a 
megismerésre örök hajtóerő marad. 

A továbbiakban az idegenforgalom és turizmus kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat használjuk és 
reméljük, hogy a jövőben egyre inkább a turizmus elnevezés honosodik meg. Az idegenforgalom 
elnevezés nevében hordozza az "idegen" kifejezést, amely idegen éppen a vendégfogadással, 
vendég-barátsággal szemben. Éppen ez a kis szójáték vezet mindenkit rá arra, hogy van, létezik egy 
kifejezésünk, amelyet bátran használhatunk. Ezért találkoznak mindkét kifejezéssel a jelenlegi hazai 
turisztikai szakirodalomban. A két szót együtt használni, és kötőszóval azonban komoly szakmai hibát 
jelent! 

 

A következőkben a turizmus definíciójának múltbeli és jelenlegi változatait ismertetjük: 

Hunziker és Krampf (1942): 

"Az idegenforgalom fogalma alatt két dolgot értünk, egyrészt egy emberi magatartást, amelyet 
kívülről a lakóhely ideiglenes elhagyása jellemez, s amely pszichikai-fizikai hajtóerőre hallgat, 
valamint az ezért létrehozott műszaki-gazdasági apparátust. A turizmus az emberek lakóhelyükön 
kívüli utazásból és tartózkodásból eredő kapcsolatok és jelenségek összessége, amennyiben az 
utazást és tartózkodást nem letelepedési szándék, illetve jövedelemszerző tevékenység motiválta." 

 

A definíció korszerű továbbgondolásában és megfogalmazásában Dr. Lengyel Márton meghatározása 
lesz segítségünkre (1986): 

"Turizmus alatt egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén kívüli valamennyi 
helyváltoztatást és tevékenységet értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és 
célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-
technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. Két formája van a szabadidő-
turizmus és hivatásturizmus. A szabadidő-turizmus az állandó lakáson kívül szabadidőben végzett és 
szabadon választott tevékenységek összessége, amelyet az ember változatosság igénye motivál. A 
hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidő-
tevékenységek összessége." 

A WTO vagy másik elnevezésén OMT (Organizacion Mundial del Turismo), azaz az Idegenforgalmi 
Világszervezet és az Interparlamentáris Unió 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata a turizmusról 
(a fenti Dr. Lengyel Márton által jelzett definíciót alapul véve) a következő definíciót tette közzé:  
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"A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad 
helyváltoztatását, valamint az ezekből eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat." 

 

Definiálni kell még az alapfogalmak között a turizmusban résztvevő személyt, a turistát is, vagyis ki a 
turista? 

 

A nemzetközi idegenforgalom szereplői látogatók, akik: 

 turisták, amennyiben 24 óránál többet töltenek a meglátogatott országban (a 24 óra tehát 
legalább egy éjszakai szállás eltöltését feltételezi) 

 kirándulók, amennyiben a tartózkodásuk nem éri el 24 órás időtartamot. 

 Átutazóknak nevezzük azokat a kirándulókat, akiknek a tartózkodása nem az adott ország 
meglátogatására szorítkozik, hanem csak tranzit állomásként, tranzit útként használják az 
adott ország felségterületét. 

 

 

 

A turizmuskutatás nem egy egyszerű feladat, hiszen különböző tudományágak foglalják magukba, s 
ezek turizmushoz való viszonyulása eltérő. Ebből kifolyólag azonban a turizmus rendelkezik egy 
sajátos transzdiszciplinaritással, mert biztosítja a tudományágak közötti átjárhatóságot. A legtöbb 
turisztikai ismerettel a földrajz-, a közgazdaság-, és a néprajztudomány rendelkezik. 
Bármely formáját is vizsgáljuk a turizmusnak, a lényege az állandó környezetből való kiszakadás, 
rövidebb vagy hosszabb távra. Ez történhet szabadidőben, vagy munkaidőben.  

- szabadidő-turizmus: a klasszikus nyaralásokat, hosszú hétvégéket, felfedező 
utazásokat jelenti, amikor a családunkkal, barátainkkal kikapcsolódunk a 
mindennapok rutinjából. 

- hivatásturizmus (MICE): a munkával, megélhetéssel összefüggő utazások gyűjtőneve. 
Az utazás a munkaidőben történik, az azt elrendelő cég, vállalat, intézmény, 
szervezet költségére, és célja a kiküldő érdekeit szolgálja. Ezen belül 
megkülönböztetünk: üzleti turizmust, incentive turizmust, konferenciaturizmust, 
kiállításokkal kapcsolatos utazásokat. 
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1.2 Rekreáció 

 

Fejlődése során az ember a túlélésre ítéltetett, a nehéz és a kemény munkára; a pihenésre az az idő 
jutott neki, amit a nem folyamatos és nem nyugodt alvással töltött. Majd csak az emberi társadalom 
civilizáltabb időszakaiban, amikor is az ember földműveléssel vagy állattenyésztéssel foglalkozott, 
maradt valamivel több ideje a napi vagy a heti pihenésre, a játékra, a szórakozásra és a 
hagyományos kultúra továbbfejlesztésére.  

 Az ipari forradalom korszakát – napjainkig – egyik oldalról a jelentős anyagi előmenetel fémjelzi, 
másik oldalról pedig a versenyfutás a szabadidőért, ami időnként a munkaadó és a munkavállaló 
között folyó véres harcot jelenti. A nemzetközi ünnep, a május 1-jei Munka ünnepe egyike a 
szabadidőnek állított és megőrzött emlékeknek. A világgazdaság és az Egyesült Nemzetek is a múlt 
század második felében nagy figyelmet szenteltek a szabadidőnek, amelyből egy bizonyos időszakban 
egyre több lett.  

Hogyan használjuk és hogyan használjuk ki a szabadidőt? 

A szabadidő felhasználásának módja egyre gazdagabb és összetettebb. A következőkben 
megvizsgáljuk a szabadidőt, mint az optimális fizikai, mentális és lelki-érzelmi megújulás lehetőségét. 

 

A rekreáció fajtái azok gyakorisága szerint 

Amennyiben a rekreációval töltött időt azonosnak vesszük egy átlagos mai ember szabadidejének 
időben történő felosztásával, ebben az esetben beszélhetünk napi, heti és éves szintű pihenésről. 

 Napi pihenés 

Valamennyi, 24 óra leforgása alatti, munkaidőn kívüli szabadidőt jelent. Ennek egy része az egyén 
napi halaszthatatlan teendőinek ellátására megy el (alvás, étkezés, tisztálkodás), továbbá az utazásra, 
a lakóhelytől a munkahelyig, illetve a családi és társadalmi vonatkozású teendők ellátására. Látható, 
hogy a rekreációra szánható napi szabadidőből nem marad túl sok, ugyanakkor ez egyénfüggő is, 
átlagban 2 órát jelent. 

 Hétvégi pihenés 

Eredetét a vasárnaptól, a pihenőnaptól veszi. Ahogy rövidült a munkahét, egyre több ember 
rendelkezett egy héten belül két szabadnappal is: a szombattal és vasárnappal, ezeket 
egy elnevezéssel egyesítették, a weekend szóval. Bár ezt az időt többnyire a családi, ház körüli 
teendők és egyéb kiegészítő munka tevékenységek elvégzésére használják, mégis – mégha nem is 
minden hétvégén – egy vagy két nap megmarad a rekreációra, amelyet némi szervezéssel az állandó 
lakhelyen vagy azon kívül, utazással lehet eltölteni. 

 Éves pihenés 

Ez a pihenés akár egy hónapig is tarthat és nagy lehetőségekkel kecsegtet a szabadidő sokoldalú 
eltöltésére. Bár az éves pihenést az állandó tartózkodási helyünkön is eltölthetjük, a 
holisztikus értelmezés szerint mégis egészségesebb, ha az éves pihenésünket 
megszokott környezeten kívül töltjük. Az életvitelben, de a turisztikai kínálatban is az egyik uralkodó 
trend az éves pihenésre szánt idő felosztása két vagy akár három részre is, különböző évszakokon 
belül felosztva, például: a téli időszakra eső síelés. 
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A rekreáció aktivitások szerinti struktúrája 

 

Általánosan elfogadott, hogy a rekreáció alatt a szabadidős sportot, a fizikai tevékenységet értjük, 
ezek hatékonyak az emberi szervezet megújulásában és felfrissülésében, továbbá segítenek a 
meglévő jó egészségi állapot megőrzésében, sőt, még tovább javítanak azon. A testi 
(sportos) rekreáción kívül a rekreációnak vannak még egyéb fajtái is. Ezek hatékonyak a mentális és 
lelki egészség megújulásában. 

  

A sport-rekreáció a test fizikai aktivitásán alapszik, biztosításához szükségesek a fizikai és a térbeli 
feltételek. Álljanak itt csupán a legfontosabb tevékenységek: sétálás, futás, úszás, búvárkodás, 
korcsolyázás, síelés, biciklizés, lovaglás, evezés, vitorlázás, labdajátékok, gimnasztikai gyakorlatok, 
harcművészetek és egyéb. Ezen tevékenységek egy részének gyakorlásához szükségesek a nyilvános 
szabad területek, illetve a felszerelt sport- és rekreációs területek vagy berendezések és termek 
biztosítása. Bizonyos sport és rekreációs tevékenységek végezhetők otthon is (lakás, ház) vagy a 
kertben, illetve udvaron. 

  

A mentális és a lelki rekreáció olyan tevékenységeken alapszanak, melyeket nehéz teljeséggel 
rendszerbe foglalni. Ami a lényeg, hogy ezek hozzájárulnak a kötelező munkavégzés utáni 
pihenéshez, a lelki fejlődéshez és a mentális egészséghez, továbbá jó közérzetet biztosítanak. 
Ezen tevékenységek vonatkoznak az olvasásra (könyvek, újság, egyéb), a filmek és 
a televízió nézésére, színház- és koncert-, kiállítás- és múzeum látogatásra, a szabadidős, nem 
kötelező tanulásra (utazások: a környezet, falu és település, a természeti és építészeti örökség és 
hasonló megismerése). A lélek és a test számára különböző „wellness“ és „spa“ programok kerültek 
kidolgozásra, úgy mint pl.: különböző medencék, szaunák, masszázsok; melyek egyre nagyobb 
számban kerülnek kialakításra az állandó lakóhelyen és a turisztikai helyeken egyaránt. 

 

A rekreáció helyének térbeli elrendezése Ahogy az a fentebb leírtakból kikövetkeztethető, a 
rekreáció helye lehet az állandó lakóhely vagy a környéken megtalálható, rövid 
kirándulásokra alkalmas helyek, továbbá többnapi ott-tartózkodásra alkalmas távolabbi helyek és 
vidékek is. 

Turisztikai rekreáció alatt mindazon rekreációs tevékenységeket értjük, amelyek az állandó 
lakóhelyen kívül esnek, többnyire a heti vagy az éves szintű szabadságok idején. A rekreáció ezen 
része a turisztikai rendszer, illetve a turizmus alapjainak a konstitutív részévé válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

2. A turizmus rendszere és környezete 
 

 

A RENDSZER egymással kölcsönhatásban élő elemek összessége. 

A rendszer lehet: 

 zárt: környezetéből nem vesz fel és nem ad le semmit (energia, anyag, információ) 

 nyílt: környezetéből felvesz és oda le is ad (energiát stb.) 

 

Ahhoz, hogy a turizmust rendszerként fogjuk fel, meg kell határozni annak:  

 környezetét; 

 fő elemeit (összetevői, alkotórészei, alrendszerei) 

 ez utóbbiak funkcióit és kölcsönhatásait; 

 az egész működési mechanizmusát; 

 

A turizmus, mint jelenség a világ legösszetettebb jelenségeinek egyike. Sokoldalúsága és 
összetettsége már rövid szakmai elmélyülés során is nyilvánvaló. A feladat tehát, hogy a 
turizmus interszektorális és interdiszciplinális folyamatait és kölcsönhatásait világosan és 
egyértelműen bemutassuk. Elsősorban azonban a turizmust, mint rendszert vizsgáljuk, és a 
rendszer megismerésével együtt (hiszen nem létezhet csak önmagában) igyekezzünk a jelenséget 
megérteni. 

 

Forrás: Dr. Lengyel Márton: A turizmus rendszere és környezete 

 
A turizmus, mint nyitott és dinamikus rendszer a környezetével aktív kölcsönhatásban áll. A 
környezet változásaira nyitott, a változásokat folyamatosan érzékelve alakul és formálódik. A 
kölcsönhatások révén a környezeti hatások folyamatosan éreztetik hatásukat a rendszer 
működésére.  
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A rendszer és környezetének elemzése:  

 

Gazdasági környezet: meghatározza mind a küldő, mind pedig a fogadó országok általános gazdasági 
színvonalát, ezen belül pedig a kereslet nagyságát (a szabad rendelkezésű jövedelem és a fizetett 
szabadságon keresztül), valamint a kínálat minőségét és összetételét. 

(Turisztikai vállalkozások adó tevékenységei; Állami turisztikai ösztönzők; Gazdasági hatások: 
turizmus fizetési mérlegre, illetve áruforgalomra gyakorolt hatása, turizmusban megvalósult 
beruházások) 

Problémák: 

 szezonális foglalkoztatottság 

 szakképzetlen helyi munkaerő túlzott megjelenése 

 infrastruktúra túlterhelése 

 „fekete forgalom” erősödése 

 import növekedése 

 árfelhajtó hatás 

 egyenetlen regionális fejlődés 

 
A politikai környezet: az utazási lehetőségeket befolyásolja. A polgárháború sújtotta, politikailag 
bizonytalan térségbe nem szívesen vagy egyáltalán nem utaznak turisták. (Izraelbe vagy Egyiptomba 
irányuló turizmus az aktuális merényletek miatt lecsökkenhet.) 

 
A kulturális környezet: a turizmus egyik legfontosabb vonzereje egy adott ország kulturális 
látnivalóinak megtekintése. 

 
A társadalmi környezet: a turizmus csak azokban a társadalmakban válhat és válhatott fontos 
jelenséggé, ahol adottak az utazás gazdasági feltételei és az utazás maga is érték. 

 
A természeti környezet: a turisztikai attrakciók egyik legfontosabb meghatározója. A turizmus olyan 
természeti adottságokat és vonzerőként jelentet meg, amelyek sem a mezőgazdaság, sem más 
gazdasági tevékenység számára nem alkalmas. Sőt a természet utáni emberi vágyakozás óriási 
turisztikai vonzerőt jelent: nemzeti parkok látogatása, ökoturizmus. 

 
A technológiai környezet: a turizmus egyik alapadottsága. A technológiai környezet fejlődése, ezen 
belül az alapinfrastruktúra, közlekedés, távközlés, kommunikáció fejlődése meghatározó volt és lesz a 
turizmus fejlődésére. 

A tudatos, fenntartható fejlődés/fejlesztés szükséges mindegyik esetében! 

Ha a turizmust kiemeljük e fentiekből és középpontba helyezzük, mint rendszert, akkor a többi 
terület környezetté válik számára. A turizmus tehát egy jól körülhatárolható rendszer, mely 
elemeinek egy közös célja van: a lakóhelyüktől távol levő emberek igényeinek kielégítése.  

 
A turizmus rendszere két alrendszerből tevődik össze. A két alrendszert, a keresletet (a turista) és 
a kínálatot (turisztikai termék), három rendszer köti össze: 
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 marketing: a fogadóterületről a turista felé irányul. 

 közvetítő szektor: utazásszervező (touroperator) és utazási ügynökség. 

 utazás: a turista utazása a küldő területről a fogadóterületre. 

 
A kereslet elemei: 

 motiváció - az utazásra ösztönző belső emberi indíték 

 diszkrecionális, avagy szabadrendelkezésű jövedelem (az alapvető emberi szükségletek 
kielégítése után a jövedelemből fennmarad) 

 szabadidő 

 

A kínálat elemei: 

 vonzerő vagy attrakció 

 szállás 

 étkezés 

 közlekedés 

 egyéb infrastruktúra 

 szórakozási lehetőségek 

 kultúra 

 vendégszeretet 

 biztonság, higiéné 

 turisztikai szervezetek 

 árak 

 

2.1 Az idegenforgalmi kereslet 
 
 
A turizmus rendszere akkor működik, ha a kereslet és a kínálat egymásra talál. A rendszer a turizmus 
piaca. A turizmus rendszere egész bolygónkat jelentheti. A következőkben azt vizsgáljuk, miként 
működik a rendszer? Miért találhat a kereslet és a kínálat egymásra? 

 

A motiváció 

 
A kereslet és kínálat egymásra találásának alapfeltétele, hogy a leendő turistának legyen 
késztetése, motivációja arra, hogy elhagyja lakóhelyét és valami mást, változatosságot keressen. 
Az emberi cselekvést a szükségletek kielégítésére irányuló feszültség, hiányérzet mozgatja, motiválja. 
Az emberek számára szükséges javak és szolgáltatások megszerzésére irányuló konkrét formában 
jelentkező hajtóerőt igénynek nevezzük. Az igény már konkrét formában jelentkező szükséglet, amely 
egy meghatározott termékre irányul.  

A kereslet olyan igény, amely mögött fizetőképes vásárlóerő és hajlandóság jelentkezik. 
Az utazási motivációk összhangba hozhatóak a Maslow-féle szükséglet-hierarchia elmélettel. 
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Maslow elmélete szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája (a szükséglethierarchia), mely az 
alapvető biológiai szükségletektől olyan komplexebb pszichológiai motivációkig terjed, melyek csak 
akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Az egyik szinten lévő 
szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei a cselekvés 
jelentős meghatározóivá válnak. 

Az emberi szükségletek öt, hierarchikusan egymásra épülő kategóriába csoportosította: 

 
 

Maslow rendszerében tehát ezek a szükségletek egymásra épülnek, egyik szint kielégítése a 
következő szint motivátoraként jelentkezik.  

 

A Maslow-féle (kiegészített) szükségletek és a turizmus szakirodalmában idézett motivációk: 

Maslow-féle szükséglet Utazási motívum Referenciák a turisztikai szakirodalomból 

Fiziológiai Kikapcsolódás 

Menekülés 
Kikapcsolódás 

Feszültség levezetése 
Napfény keresése 

Fizikai kikapcsolódás 

Biztonság Biztonság 
Egészség 

Regeneráció 
Megelőzés 

Valahová tartozás Szeretet 

Családi együttlét 
Rokonság ápolása 

Társaság 
A társadalmi kapcsolatok ápolása 

Gyökerek keresése 

Megbecsülés Státus elérése 

Etnikum 
Saját teljesítmények megbecsülése 

Fontosságunk elismertetése másokkal 
Tekintély 

Társadalmi elismertség 
Önfitogtatás 

Szakmai/üzleti 
Személyes fejlődés 
Státus és tekintély 
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Önmegvalósítás Legyünk tisztában igazi természetünk-kel 
Önfelfedezés és -értékelés 

Belső vágyak kielégítése 

Tudni és megérteni Ismeretszerzés 
Kulturális/nevelési 

Csodavárás / érdeklődés új témák iránt 
Szellemi kikapcsolódás 

Esztétikai A szépség értékelése 
Környezet 

Tájkép 

Forrás: Mill-Morrison: The Tourism System, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1985 - Lengyel Márton 

1992. 

 
A szabadidő eltöltésének igénye illetve az utazási motivációk minden esetben visszavezethetők a 
fenti szükségletek valamelyikére. A keresletet az utazási motiváció dominálja, amely a 
meglátogatandó célterület, desztináció valamely vonzerejére (attrakciójára) vonatkozik.  

A kereslet és kínálati rendszer legerősebb kapcsolódása és mozgatórugója a motiváció és a 
vonzerő (attrakció) egymásra találása. E kettőnek egymásra találását mozdítja elő, segíti 
a marketingtevékenység, amely a fogadóterület felől irányul a küldő terület felé. A kapcsolódás 
következő eleme a közvetítő szektor, amely eljuttatja a turistához a kínálat elemeit. A kereslet és 
kínálat kapcsolata a turistának a fogadóterületre való utazásával valósul meg. Ehhez szükséges két 
alapfeltétel is, a szabadidő és a szabadrendelkezésű jövedelem. 

Szabadidő 
A turistának az utazás megvalósításához szabadidőre, előre tervezhető, fizetett szabadságra van 
szüksége. A fizetett szabadság mértéke a Föld országaiban nagyon eltérő. Európa fő küldő területein 
(jellemző a 30-40 napos fizetett szabadság) akár több utazással tervezett szabadságot is lehet 
elképzelni.  
 

Szabadrendelkezésű jövedelem 

Ha visszautalunk korábbi ismereteikre, látható, hogy az utazás egyik feltétele az ún. 
szabadrendelkezésű jövedelem (diszkrecionális jövedelem). Az alapvető szükségletek kielégítése 
(étkezés, lakás, öltözködés) után további szükségleteink kielégítésére használhatjuk a szabadon 
felhasználható jövedelemrészt. Itt jelentkezik a fogyasztói társadalom szerepe abban, hogy 
terméket, vagy a megfoghatatlan utazást választják. Egy négyszemélyes, átlagos apartman a 
mediterrán térségben közel azonos értéket képvisel egy jobb minőségű háztartási hűtőszekrénnyel. 
Egy kétszemélyes kéthetes körutazás távoli kontinenseken, akár egy városi kisautó árát is jelentheti.  

 

 

2.2 Az idegenforgalmi kínálat 
 
Az idegenforgalmi kínálat a turizmus rendszerének, avagy a piacnak egyik fő összetevője. 
A kínálat alapja a turisztikai termék, amely a vonzerőn (attrakción) alapuló szolgáltatások 
összessége.  

A turisztikai termék lényege, hogy szolgáltatásokból áll. A turista számára a komplex 
szolgáltatáshalmaz jelent terméket, hiszen valamennyi szükségletét ki kell, hogy elégítse. 
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A turisztikai termék fő jellemzői: 

 megfoghatatlanság: nem konkrét terméket vásárolunk, hanem egy emléket, hiszen az utazás 
után nem marad más, mint néhány apró emléktárgy, kavics a tengerpartról, fénykép, 
videofelvétel 

 egyidejűség: a termék előállítása és fogyasztása egy időben történik, és ennek aktív 
közreműködője, részese a turista is 

 a minőség ellenőrzése: és egységesítése nehéz, függ a személyzet, a közreműködők 
munkájától és a turista viselkedésétől is 

 veszendőség: a turisztikai szolgáltatások nem raktározhatóak. A ma el nem adott szállodai 
férőhely a következő nap már nem értékesíthető. Az el nem adott repülőjárat-hely a 
következő napon már nem eladható. A szolgáltatók igyekeznek maximális kihasználtságra 
törekedni, ezért nagyon sok esetben túlfoglalják a kapacitásaikat, bízva abban, hogy nem 
minden megrendelő fogja azt igénybe venni. Jó példa erre a magyarországi Forma I-es 
futamok időszaka, amikor előfordult, hogy Kecskeméten vagy Veszprémben jutott szálláshoz 
a turista. A légitársaságoknál rendszeres az 'overbooking', ami azzal jár, hogy a beszállás vége 
felé jelentkező utas nem fér fel a járatra, vagy kerülő úton jut el a céljához. Egyes 
légitársaságok az ilyen utasoknak extra szolgáltatásokat ajánlanak fel, amellyel igyekeznek 
enyhíteni az időveszteség okozta kényelmetlenségeket. 

 szezonalitás: a szezonon kívüli időszakban nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet 
értékesíteni a szolgáltatásokat és nem lehet raktározni a szezonra. A szezonalitás 
problémájára különféle lehetőségek adottak. A szezonon kívüli időszakokra 
árengedményeket lehet alkalmazni, vagy egyéb szolgáltatásokat felár nélkül beleépíteni a 
szolgáltatáscsomagba.  
A szezonalitásra kevésbé érzékeny rendezvényturizmus kiváló lehetőség a szabad kapacitás 
lekötésére. A légitársaságok kedvezményes áron értékesítenek jegyeket, ha a szombat 
éjszakát a célterületen töltik. Kedvezményes repülőjegy + szállás csomagokat is kínálnak a 
holtszezonban. Ausztriában pl.: Bad Kleinkircheim a már nem is biztos időszakra "all 
inclusive" kártyát ad a város termálfürdőibe és sport-lehetőségeire. Így az esetleges hóhiány 
sem riasztja el a turistákat. Kellemesen és tartalmasan tölthetik szabadságukat síelés nélkül 
is. 

 verseny: kettős, mert nagy a konkurencia az idegenforgalmi termékek és szolgáltatók között. 
Másrészt a szabadrendelkezésű (diszkrecionális) jövedelem nemcsak turizmusra fordítható, 
hanem autóra, szórakoztató elektronikára, illetve bármire. 

 

 
A vonzerő 
 
A vonzerő az idegenforgalmi kínálat legfontosabb alapeleme. A vonzerő az, amiért a turista útra 
kel. A vonzerőket két alapvető csoportba rendezhetjük: természeti - és ember alkotta vonzerők. 
 

TERMÉSZETI VONZERŐ PÉLDA 

domborzat Alpok 

víz Adriai-tenger 

napfény mediterrán 
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klíma sós tengerparti levegő 

nemzeti parkok Bükki Nemzeti Park 

egyedi természeti ritkaságok Vezúv, Etna 

flóra és fauna szlovén karsztvidék 

gyógyvizek Harkány 

 
 

EMBER ALKOTTA VONZERŐ PÉLDA 

fesztiválok Budapesti Tavaszi Fesztivál 

történelmi emlékhelyek Verdun 

műemlékek egri minaret 

múzeumok Szépművészeti Múzeum 

egyházi központok, nevezetes egyházi helyek Santiago de Compostella 

építészeti remekművek Diadalív 

ünnepek Sárközi lakodalmas 

világvárosok Párizs 

népművészet Mezőkövesd 

sportesemények NBA mérkőzések 

tematikus parkok Hollywood in Germany 

szerencsejáték központok Monte-Carlo 

világkiállítások Hannover 2000 

gasztronómia gulyás 

 
A vonzerő helyi (a helyi sportrendezvény), regionális (Skandinávia) vagy univerzális (New York, 
Amazonas). A vonzerők erősítik egymást, így a több attrakcióval rendelkező fogadóterületek 
nagyobb hatékonysággal tudják végezni marketingtevékenységüket. Például az olasz Adria a horvát 
Adriával szemben több kulturális vonzerőt, kiegészítő lehetőséget nyújt. 

 

A vonzerőt turisztikai szempontból befolyásoló tényezők: 

 
Közlekedés:  
A vonzerőhöz el kell jutni, tehát a turisztikai termék következő eleme a megközelíthetőség. A 
közlekedés a láncszem a küldő- és a fogadóterület között. A közlekedési eszközök fejlődése a múltban 
a turizmus mozgatórugója volt és az lesz a jövőben is. A közlekedési infrastruktúra nagymértékben 
befolyásolja a látogatók számát. A turizmus a hétköznapi és a gazdasági élet közlekedési 
adottságait használja. Így annak fejlettsége (néhány kivételtől eltekintve) meghatározó.  
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A turizmusban a közlekedési eszközök közül repülőgép, a vonat és a személygépkocsi játssza 
napjainkban a legnagyobb szerepet.  

 
Infrastruktúra:  
Az általános infrastruktúra: úthálózat, telekommunikáció, csatornázottság, elektromos hálózat a 
modern gazdaság alapeleme, éltetője. E nélkül a turizmus sem képes létezni. Tágabb értelmében a 
turisztikai infrastruktúra része a szállás, kereskedelmi és közlekedési intézményrendszer is. 

 
Szálláshelyek:  
A turisztikai szálláshelyek magukban foglalják mindazon létesítményeket, amelyek térítés 
ellenében éjszakai elszállásolást nyújtanak.   

 
Étkezés:  
A vendéglátóipar nyújtja a turizmusban leggyakrabban igénybevett szolgáltatásokat.   

 
Kultúra, sport, egyéb kikapcsolódási lehetőségek:  
A kínálat ezen elemei önállóan is lehetnek vonzerők akár helyi, regionális vagy univerzális szinten. 
Másrészt fontos szerepet töltenek be akkor is, amikor nem önálló vonzerőként jelennek meg a 
kínálati programcsomagban. Például egy háromhetes gyógyüdülés során szüksége van a vendégnek 
arra, hogy kikapcsolódásként megismerkedjen az adott ország folklórjával, elmenjen egy koncertre. A 
nem önálló vonzerőként meghatározható kínálati infrastruktúrához tartozó sport, kultúra és egyéb 
kikapcsolódási lehetőségek teljessé tehetik a turista napjait. A kultúra az emberek szabadidejének 
egyébként is fontos része a hétköznapokban, máshova eljutva erős a megismerési vágy, így keresik a 
lehetőségeket tartózkodásuk tartalmassá tétele érdekében. A sport hasonló jelentőséggel 
rendelkezik. 

Az egyéb kikapcsolódási lehetőségek között a klasszikus példaként szerepelnek a szakirodalomban 
azok a komplex szabadidőközpontok és tematikus parkok, amelyek az Amerikai Egyesült Államokból 
indultak hódító útjukra. Többek között Disneyland található nemcsak Kaliforniában és Floridában, 
hanem Japánban és Franciaországban is. A tematikus és szórakoztató parkok a legkedveltebb és 
legsokoldalúbb kikapcsolódási helyszínei nagyon sok turistának. 

 
Higiénia:  
A kínálat elemei között ugyanolyan fontos a test és a lélek egészsége, mint a szállás vagy étkezés. A 
biztonságérzet mind az egészségnél, mind a testi épségnél az első szempont egy utazás 
során. Semelyiket sem kockáztathatja senki.  

 
Vendégszeretet: 
A vendégszeretet a turizmus egyik legfontosabb velejárója, hiszen ember és ember közötti 
kapcsolatok jelzik az utazásokat. A vendégszeretet legfontosabb kellékei: mosoly, szakértelem, 
udvarias magatartás, nyelvismeret. 

 

2.3 Az idegenforgalmi piac sajátosságai 
 

Az IDEGENFORGALMI PIAC a kereslet és kínálat találkozásának a helye, ennek eredménye: a 
FORGALOM. 
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Az idegenforgalmi piac sajátosságai: 

 térben és időben eltér a fogyasztói piactól 

 lassú a megtérülési idő 

 kockázatos és érzékeny a politikai és környezeti tényezők változására 

 áttöri az országhatárokat 

 a fogyasztás és szolgáltatás egyidejűsége jellemző 

 a kereslet mögött szükséglet van 

 a kínálat mögött vonzerő 

 a kereslet és kínálat távol esik egymástól 

 a kínálat közvetítésében a reklámnak van nagy szerepe 

 nagy a verseny 

 a szolgáltatás raktározhatatlan 

 a kínálat merev és eszközigényes 

 a kereslet viszont változékony 

 jellemző a szezonalitás 

 

Az idegenforgalmi kereslet jellemzői: 

 a vétel és az igénybevétel időpontja különbözik (a turistának a céltermékhez kell utaznia, 
hogy azt igénybe vehesse 

 sokoldalú érzékenység: gyors reagálás a társadalmi, politikai, gazdasági változásokra 

 komplexitás: a kereslet több elemből épül fel (utazás, szállás, programok, étkezés-áruk és 
szolgáltatások széles körére terjed ki-) Az elemek külön-külön is összetettek, de együtt kell, 
hogy hassanak. 

 heterogenitás: erősen szegmentált turisztikai piac, rengeteg résztvevővel, és a vásárlók 
egyéni jellegéből adódóan már-már egyedi kívánságokig szerteágazó (jövedelem, kor, 
érdeklődési kör, egészségi állapot) 

 változékonyság: követi és leképezi a fogyasztói ízlés változását, presztízs és divatirányzatot 

 mobilitás: egy szükségletre többfajta kínálat reagál 

 szezonalitás, periodicitás: nagy mértékben függ a természeti adottságoktól, évszaktól, 
időjárástól 

 területi koncentráció, dekoncentráció: a területi eloszlás okozza a kínálat különbözőségét 

 demokratizálódott és polarizálódott: igen széles a kereslet, ahol minden jövedelmi kategória 
az elfogadható elemet igyekszik megtalálni. A tömegigény és az exkluzivitás egyaránt 
megtalálható. 

 Turisztikai kereslet elemei: 
társadalmi: szabadidő,  
gazdasági: diszkrecionális jövedelem 
pszichológiai: motiváció 
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Potenciális kereslet: a lakosoknak az a része, mely nem kér szolgáltatást, de megtehetné; ez a 
kereslet növekvőben van, mert 

 nő az életszínvonal 

 növekszik a lakosság száma 

 nő a szabadidő 

 csökkennek az utazási korlátozások 

 

Az idegenforgalmi keresletet befolyásoló tényező: 

1. potenciális vásárlók jövedelme, jövedelemszintje (Y): ha Y nő, akkor az utazási 
hajlandóság is nő; ennek mérése a kereslet-jövedelemrugalmassággal történik 

2. az idegenforgalmi termék ára: Kereslet törvénye: 

- a kereslet és az ár fordított arányban vannak egymással (ha egyéb tényezők változatlanok) 

- általában minél magasabb az ár, annál alacsonyabb a kereslet 

- ezt mérik árrugalmassági együtthatóval: azt mutatja, hogy az árak egységnyi relatív 
változása 

3. kiegészítő vagy helyettesítő termék ára 

4. preferenciák, ízlések és szokások: Weblen effektus: a turisztikai termékek egy részére nem 
igaz az, hogy minél magasabb az ár, annál alacsonyabb a kereslet. Oka: presztízse van a 
terméknek; a jövedelemszint általánosan emelkedik, de a létminimumra fordított jövedelem 
nem változik, a szabad rendelkezésű jövedelem nő. 

 

Az idegenforgalmi kínálat: 

 szűkebb értelemben magába foglalja a piacon adott áron, vételre kínált utazási és egyéb 
idegenforgalmi szolgáltatások összességét 

 a kínálat központi kategóriája a TURISZTIKAI TERMÉK, amely lehet egyetlen vagy néhány 
szolgáltatás, az otthonától távol lévő turista igényeinek kielégítésére létrejött 
szolgáltatáshalmaz 

 a turisztikai kínálat tárgya: kedvező adottságokkal és így megfelelő vonzerővel rendelkező 
fogadóhely; tágabb értelemben a kínálat tárgya: az erőforrások 

 a kínálat magába foglalja a turizmus létrejöttének helyi feltételeit, a turisták fogadásához, 
ellátásához szükséges valós vagy potenciális lehetőségeket; azokat a formákat és 
módszereket, aminek alkalmazásával kínálják és értékesítik az id. forg-i szolgáltatásokat 

 Elemei: 
- vonzerők vagy attrakciók 
- megközelítési lehetőségek vagy közlekedés 
- egyéb infrastruktúra (víz, villany, csatornázottság, stb.) 
- vallás 
- étkezés, vendéglátó és szórakozási lehetőségek 
- biztonság 
- fogadóterület lakosainak vendégszeretete 
- turisztikai szervezetek 
- információ 
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- higiénia 
- árak (a kínálat egész komplexumára hatnak) 

  Sajátosságai: 
- megfoghatatlan, immateriális 
- előállítás és fogyasztás egyidejűsége 
- veszendőség: nem raktározható 
- heterogén jelleg: nagyon változatosak a termékek 
- helyhez kötöttség: nem mozdítható, nem exportálható 
- erős verseny 
- merevség: a kereslethez lassan alkalmazkodik 
- szubjektív jellegű termékek: a sikeres utazás attól függ, hogy milyen az utas lelkiállapota, 
elképzelése az adott helyről, megfelelő információval látták- e el. 

Kínálat törvénye: egy termék ára és a termelők által előállított termékmennyiség egyenes arányban 
áll egymással (ha egyéb tényezők változatlanok). 

 

2.4 A turisztikai vonzerők és felkészültségi tényezők jelentősége, 
csoportosítása 
 

A turisztikai vonzerők csoportosítása alkotó szerint: 

1. Ember alkotta vonzerők: 

 egyházi központok, szent helyek (Jeruzsálem) 

 műemlékek (Akropolisz) 

 történelmi helyek (Waterloo) 

 építészeti remekek (Kínai nagy fal, Eiffel-torony) 

 múzeumok (Louvre) 

 előadóművészet (New York-i Filharmonikusok) 

 népművészet, népi kultúra (palócok) 

 fesztiválok (Cannes, Salzburg) 

 ünnepek, népszokások (Velencei-, Riói karnevál) 

 világvárosok (New York, London) 

 sport (olimpia, VB, Forma-I) 

 tematikus parkok (Disneyland, La Cité) 

 szerencsejáték-központ (Las Vegas) 

 szórakozás (Soho) 

 gasztronómia (francia konyha) 

 világkiállítás, vásárok, kongresszusok 

2. Természetes vonzerők: 

 víz (tavak, folyók, tengerek) 
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 hegyek és a hó 

 természeti ritkaságok (Niagara vízesés) 

 fauna és flóra (Amazonas vidék) 

 nemzeti parkok (Yellowstone) 

 vadrezervátumok (Serengeti) 

 gyógy és termálvizek (Hévíz) 

 

 

A vonzerők csoportosítása jelentőség szerint: 

a.) Elsődleges: az utazás fő célja elegendő élményt nyújt több napi tartózkodásra is  hosszú 
tartózkodás, relatív kevesebb turista 

b.) Másodlagos: a fő desztináció felkeresése melletti/előtti/utáni látogatás színesíti a programot, 
az élmény-kínálat viszonylag egyszerűbb  relatív sok turista, rövid tartózkodás 

 

A vonzerők csoportosítása tulajdonos szerint: 

a.) Magántulajdon: elsődleges cél a profit elérése, a fejlesztési irányt döntően ez határozza meg 

b.) Köztulajdon (állami): a fejlesztési lehetőségek közötti választás döntően a felügyelő szerv 
döntésén múlik  a turizmus elfogadottságától függ ténylegesen, milyen volumenű és irányú 
fejlesztés valósul meg 

c.) Non-profit: általában valamilyen társadalmilag fontos érték megóvásához, kezeléséhez, 
fejlesztéséhe kapcsolódó tevékenység  a turizmus lehet elfogadott, integrált része vagy 
elutasító. (pl. egy kiállítás a vakok éltéről) 

 

A vonzerők csoportosítása tartósság szerint: 

a.) Fizikai hely: épület, település, terület, múzeum  helyhez kötött, bármely időpontban 
rendelkezésre áll. (de lehet szezonális) Fejlesztési lehetőségei korlátozottak, nagy beruházást 
igényelnek. (pl. Nemzeti Múzeum) 

b.) Esemény-rendezvény: rövid ideig tartó elsősorban szervezésbe történő beruházást igényel, 
időszakonként változhat, átalakulhat  könnyebb a fejlesztés (pl. Búcsú, augusztus 20-ai 
tűzijáték) 
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A vonzerők csoportosítása hatókör és jelleg szerint: 

Hatókör szerinti osztályozás: mekkora távolságról képes az attrakció vonzást gyakorolni a turistákra. 

a.) Helyi: Búcsú, helyi focimeccs 

b.) Regionális: Hirös Napok 

c.) Nemzeti/országos: Utazás Kiállítás 

d.) Nemzetközi: Forma 1. 

 

A VONZERŐ olyan értékes adottsága a területnek, ami odavonzza az embereket. Az attrakciók alapján 
dönti el a turista, hogy melyik desztinációt választja. Az attrakció az egyéni érdeklődés beállítottsága 
alapján jelenthet erősebb vagy gyengébb vonzerőt a turista számára. A desztináció kiválasztásában 
egy bizonyos esemény vagy hely mellett a terület valamilyen általános jellemzője is szerepet játszhat. 
Az ATTRAKCIÓ a turisztikai fogadóképesség alapja, a kínálat egyéb elemei önmagukban nem 
elegendőek a turisták érdeklődésének felkeltésére. 

 Természeti értékek: táj, flóra és fauna, földtani és vízrajzi adottságok 

 Klíma: az egyik legfontosabb vonzerő, de csak könnyű megközelíthetőséggel együtt lehet vonzó 
(tömegturizmus az 50-es, 60-as évektől) 

 Kultúra: minden terület, régió, ország saját kultúrával rendelkezik. egyedi szolgáltatásokon 
keresztül ez is piacra vihető (életstílus, gasztronómia, múzeumok, néprajzi értékek, tudományos 
potenciál) 

 Történelem: az elmúlt időszak kultúrájának bizonyos emlékei számtalan fizikai formában 
megnyilvánulhat (múzeumok, emlékhelyek, templomok, szentélyek, várak, kastélyok) 

Alternatív vonzerők: 

1. Érintetlen, védett területek (NP, tájvéd-i körzetek, term. véd-i területek) 

2. Egyediség, különlegesség (világcsodák, Niagara, Grand Canyon, Matterhorn, Capri, Baradla-
barlang, Hévíz; világörökségek: Aggteleki barlangrendszer, Tokaj-hegyalja, Pannonhalma, 
Hortobágyi szikes puszta, Hollókő, Andrássy út, Duna part és panoráma, Ókeresztény kápolna 

3. Sokszínűség, változatosság - két különböző tájtípus találkozása: I. szárazföld-víz (tenger, tó, 
folyópart), II. síkság-hegyvidék (vásárvonalak), III. vegetációs különbségek (erdő-mező), IV. 
riviéra-hatás (tengerpartra délies lejtő fut ki).  

4. Elzártság: - ahol még nincs igazi idegenforgalom, elvonultan lehet pihenni (pl.:Skandinávia, 
Cserehát vidéke, Dél-Zselic, Ormánság) 

5. Feltártság - a táj értékei idegenforgalmi termékké vannak átformálva, - kritérium: legyen 
vonzerő, szállás, étkezés, programok.  

6. Táj: 3 alapvető értéke: Ritkaság-érték: - egyedi arculat (világcsodák): Devils Rock, Yellowstone, 
Matterhorn, Óriások útja, Finn-tóvidék. Tudományos érték: - a táj fejlődéstörténetéből 
származik: Dera-patak, Rax-hegység, Tauern-ablak. Látvány érték: - földtani érték, - hidrológiai 
érték, - zoológiai, botanikai érték, - kultúrtörténeti érték, - esztétikai érték.  

7. Természeti adottságok:  

 Földrajzi fekvés: térbeli kapcsolat a környezettel, megközelíthetőség.  

 Éghajlat: - ált. az otthoninál kellemesebb klíma a célterületen, vagy egzotikus, extrém 
éghajlatú területek (tundra, sivatag, esőerdő), - hatással van a terület turizmusára 
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(szezonalitás), - Európa: óceáni, mediterrán, meleg mérsékelt, hűvös mérsékelt, tundra, 
tajga, hegyvidéki.  

 Domborzat: - magashegységek: alpinizmus, trekking, rafting, síelés; síkságok: puszta, 
különleges vegetáció, lovaglás, kerékpár; partok: üdülés, strandolás. 

 

 

2.5 A legfontosabb hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek 
 

A turizmus rendszert a turisztikai szervezetek működtetik. A köz- és magánszektor közötti 
munkamegosztás gyakorlati kritériuma a tevékenység hatósugara és nyereségképző jellege. Ez 
utóbbit sokszor az időtáv is befolyásolja. A közszektor a közérdekeket szolgálja és ebben az azonnali 
vagy közvetlen nyereségképződés nem lehet döntő szempont. Hosszú távon igen pl.: infrastruktúra, a 
régió képének formálása. A magánszektor a befektetések mielőbbi megtérülését és a lehető 
legnagyobb nyereség elérését keresi. Szétszórt kis egységekből áll, így egyszerre többen választhatják 
ugyanazt a tevékenységet. 

Szintek szerint nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi turisztikai szervezetek különböztetünk meg: 

 

A két legfontosabb nemzetközi szervezet (kormányszintű): 

Turizmus Világszervezete (UNWTO) 

 az ENSZ által elismert kormányszintű nemzetközi szervezet 

 150 ország kormánya teljes jogú, és 350 társult tag 

 a szervezet munkája regionális és szakbizottságokban folyik; évente üléseznek 

 

Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) 

 Üzleti vezetők fórumaként az egyetlen olyan testület, amely az utazási és turisztikai szektort 
képviseli 

 a turizmus gazdaságra gyakorolt hatásával, az ágazat munkahelyteremtő képességével foglalkozik 

 kiemelt figyelmet fordít a turizmus fenntartható fejlesztésére 

 

Nemzeti szervezetek:  

a turizmus kormányszerve (minisztérium, vagy más kormányhivatal, Magyarországon az Országos 
Idegenforgalmi Bizottság = Nemzeti Turisztikai Bizottság, NTB, Szlovákiában a Szlovákiai 
Idegenforgalmi Ügynökség)  

 

Regionális szervezetek: 

 megyei önkormányzatok 

 kiemelt üdülőterületek idegenforgalmi intézőbizottságai 

 a nem állami szervek regionális tagozatai (MATUR megyei tagozatai) 

 a magánszervezetek megyei szintű egyesületei 
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 regionális hálózattal rendelkező vállalkozások 

 

Helyi szervezetek: 

 a települések önkormányzatai 

 turisztikai vállalkozások (szállodák, éttermek, utazási irodák) 

 helyi turisztikai egyesületek, klubok 

 

A közszervezetek alapvető feladata a turizmus beillesztése az adott térség gazdasági és társadalmi 
életébe. Fontos szerepet játszanak a turizmusban is a nonlukratív – nem nyereségre törekvő 
szervezetek. Elsősorban a tájékoztatási és a hírverő tevékenység hárul rájuk. Finanszírozásuk 
közpénzekből és a magánvállalkozásokból történik. Magyarországon ilyen tevékenységet töltenek be 
a Tourinform irodák és az átalakult idegenforgalmi hivatalok. 

 

 

3. A turizmus mérése, az idegenforgalmi statisztikai adatgyűjtés 
szerepe és jelentősége 

 
 
A legtöbb információ, mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve a statisztikai adatszolgáltatáson 
keresztül nyerhető, ahol alapvetően szét kell választani a belföldi és a nemzetközi turizmust. 
 
A turizmus alapvető formái: 

1.) Belföldi turizmus (domestic tourism): hazai lakosság országon belüli utazásai 
2.) Beutazó turizmus (inbound tourism): nem rezidensek utazásai egy adott országba 
3.) Kiutazó turizmus (outbound tourism): rezidensek utazásai országhatáron kívülre 

Továbbá beszélhetünk: 
4.) Hazai turizmusról (1+2) 
5.) Nemzeti turizmusról (1+3) 
6.) Nemzetközi turizmusról (2+3) 

 
A látogatók csoportosítása: 

 Nemzetközi látogató, minden olyan személy, aki 12 hónapot meg nem haladó időre 
lakhelyén és állandó környezetén kívüli másik országba utazik, és akinek utazási célja nem az, 
hogy a meglátogatott országban fizetett kereső tevékenységet folytasson. 

 Belföldi látogató az ország, minden olyan lakosa, aki 12 hónapnál nem hosszabb időre az 
országon belül állandó környezetén kívüli helyre utazik, és akinek utazási célja nem az, hogy a 
meglátogatott helyen fizetett tevékenységet folytasson. 

 
Nemzetközi turisztikai bevételek és kiadások: 

 Turisztikai bevételek: a fogadó országban közvetlenül vagy közvetve külföldi valutában 
jelentkező, a külföldi látogatók által saját célra, különféle áruk és szolgáltatások vásárlására 
fordított összeg, amely a nemzetközi közlekedési kiadásokat nem tartalmazza. 

 Turisztikai kiadások: az a pénzösszeg, amely egy adott ország lakosságának külföldi utazásai 
során felmerül, és szintén nem foglalja magába a nemzetközi közlekedési kiadásokat. 
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Csoportosítása: csomagtúrák; szállás; étkezés és ital; közlekedés; kikapcsolódás, kulturális és 
sport tevékenységek; vásárlás; egyéb. 

 
A turizmust sokáig csak a kereslet oldaláról vizsgálták. A statisztika a közlekedés és a szálláshelyek 
különböző formáinak a kapacitását és azok kihasználását vette rendszeresen számba. A turizmus 
kínálatába beletartoznak mindazok a tényezők, áruk és szolgáltatások, amelyeket a látogatók 
utazásuk során igénybe vesznek, élveznek vagy megvásárolnak. 
 
A turisztikai kereslet nemzetközi osztályozása: 

A. Az utazás célja szerint 
a.) szabadidő eltöltése, üdülés, pihenés 
b.) barátok és rokonok meglátogatása 
c.) üzlet és hivatás 
d.) egészség ápolása 
e.) vallás és zarándoklat 
f.) egyéb 

B. Az eltöltött éjszakák száma szerint 
a.) 1-3 
b.) 4-7 
c.) 8-28 
d.) 29-91 
e.) 92-365 éjszaka 

C. Az út eredete és célja szerint 
- a látogatókat állandó lakhely és nem nemzetiség szerint célszerű osztályozni 
- az utazás során a látogató több célterületet is érinthet, a fő úti cél az, ahol a látogató a 
legtovább tartózkodik 
a.) legtávolabbi úti cél: távolsági desztináció 
b.) motivációs desztináció: az utazási döntésre leginkább ható célterület 

D. Közlekedési eszköz szerint 
a.) légi – menetrendszerű, nem menetrendszerű, egyéb 
b.) vízi – személyszállítás és komp, körutazás, egyéb 
c.) szárazföldi – vonat, autóbusz, személygépkocsi, bérelt jármű, egyéb 

E. Turisztikai szálláshely szerint 
a.) Kollektív (közös) turisztikai létesítmények 
- szálloda és szálloda jellegű létesítmények 
- szakosított létesítmények: egészségügyi létesítmény, üdülő és alkotó tábor, konferencia 
központ 
- egyéb kollektív szálláshelyek: kemping, üdülő, egyéb 
b.) Magán szálláshelyek 
- saját lakás 
- bérelhető (szoba, lakás) 
- nem bérelhető (rokon, barát lakása) 

 
 

3.1 A turizmus mérésének klasszikus módszerei 
 

1.) Határstatisztika (F-frontier) - csak a nemzetközi turizmusban alkalmazható 
(vendégforgalom) 

Az EU-csatlakozás következtében 2007-től nem valósítható meg az összes határátkelőhelyen az utas- 
és járműforgalom folyamatos megfigyelése, mivel az EU belső határain csak esetenkénti az 
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ellenőrzés. Ráadásul a határátlépések számának kiértékelésekor óvatosnak kell lenni, hiszen az nem 
csak turisztikai célból történő mozgásokat tartalmaz (például munkába járás, üzemanyag-vásárlás). 
 
Korábban: 

 mechanikus vagy elektronikus számlálás 
 útlevélvizsgálat 
 adatlapok kitöltése segítségével 

Nyerhető információk: 
 a be- és kilépők száma, látogatókra, turistákra, kirándulókra és tranzitutasokra bontva 
 a belépők nemzetisége 
 az utazók összetétele (kor, nem, egyéni vagy csoportos) 
 a be- és kilépések határállomásai 
 az igénybevett közlekedési eszköz 

Hátrány: megbízhatatlan; további számításokra nem alkalmas; nem mutatja a regionális megoszlást, 
az átlagos tartózkodási időt, motivációt; belföldi turizmus mérésére nem alkalmas 

 
2.) Szálláshely statisztika (A-accomodation, H-hotels) - nemzetközi és belföldi turizmusban is 

(vendégforgalom) 
 
2/a. Kereskedelmi szálláshelyek: az erre a célra épített vagy átalakított és használt 

létesítmény, ha a  
•  hasznosított szobák száma az ötöt, az ágyak száma a tízet, kempingek esetén a 

hasznosított területegységek száma az ötöt meghaladja, továbbá 
•  a létesítmény üzletszerűen,  
•  egész éven át vagy idényjelleggel, 
•  folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül 
•  szállásszolgáltatást nyújt.  

pl.: szálloda, gyógy- és wellness szálló (természetes gyógytényező, saját gyógyászati 
részleg, orvosi ellenőrzés, terápiás lehetőségek), apartman szálloda (legalább 11 szoba), 
garniszálloda (csak reggeli), panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló; üdülőház, kemping 
 

2/b. Magán szálláshelyek: lakások, üdülők és egyéb épületek, illetve azok egy 
részének, valamint a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek idegenforgalmi célú, 
üzletszerű hasznosítása, feltéve, hogy a hasznosított ágyak száma a tízet nem haladja meg. 
(fizető vendéglátás; falusi szállásadás) 

 
3.) Utazási irodai statisztika – nemzetközi és belföldi turizmusban is (vendégforgalom, költés) 

 
4.) Devizabevételek és kiadások (MNB és a SZNB statisztikái) – nemzetközi turizmus (költés) 

A nemzetközi turisztikai bevételek és kiadások mérésének két módja van: 
a.) Központi Banki Módszer (közvetlen) 
b.) Megkérdezéses módszer (közvetett) 

A mérések lehetővé teszik a turizmus teljesítményének más nemzetgazdasági ágakkal való 
összehasonlítását, a turizmus egész gazdaságban betöltött szerepének meghatározását, és 
nemzetközi összehasonlítások elvégzésére is lehetőséget teremtenek. 
 

5.) Nem rendszerezett adatszolgáltatás 
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4. Magyarország és Szlovákia idegenforgalmi adottságai, a turizmus 
szektor jellemzői 

 
 
A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, MAGYARORSZÁG 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE: versenyképesség azt jelenti, hogy a piaci viszonylatban hogy 
álljuk meg a helyünket, valamint milyen eséllyel kínáljuk szolgáltatásainkat a piacon, amelyen számos 
konkurens van. 
 
A piaci versenyképesség tényezői a turizmusban a következők szerint foglalhatók össze: 

 a küldőpiacok potenciális turisztikai keresletének – nagyságrendjének, szerkezetének, 
fejlődési irányainak – magas színvonalú ismerete 

 a fogadóhely turisztikai kínálatának nagysága, szerkezete, színvonala, vonzerőtényezői és 
az ennek alapján kialakított turisztikai szolgáltatásai 

 turisztikai kínálat vonzerőtényezőinek, szolgáltatásainak ismertsége az egyes célpiacokon 

 a turisztikai kínálat megközelíthetősége, elérhetősége. 
A felsorolt tényezők egymással összefüggő, állandó mozgásban lévő rendszert alkotnak. 
A versenyképesség további feltétele, hogy a marketing munkával tovább növeljük a kínálatot. A 
turista megnyerése 3 tényezőtől függ: 

 vonzerő 
 vonzerő ismertsége 
 vonzerő megközelíthetősége 

 
 

4.1 Magyarország turizmusa 
 
Magyarországon a turizmus a gazdaság egyik legjelentősebb ágazata – nagymértékben növeli a 
gazdaság teljesítményét (a termékek iránt folyamatos kereslet tapasztalható, az országnak jók az 
adottságai előállításukhoz). A nemzetközi turistaforgalomban Magyarország inkább fogadó országnak 
tekinthető (a külföldi turisták többet költenek Mo.-on, mint mi külföldön). A magyar turizmusban 
becslések szerint 250-300ezer ember dolgozik. 
 
Magyarország turizmusának szerkezete: 

 a külföldi látogatóforgalom fele csak kiránduló, átutazó 
 alacsony a szervezett beutaztatás aránya 
 a beutazó látogató forgalom 98%-a, a turistaforgalom ¾-e az EU országaiból ered 
 erős szezonalitás; idő-térbeli koncentráció (kiemelt termékek: Budapest, Balaton, 

Egészségturizmus, MICE) 
 a belföldi turizmus évek óta dinamikusan nő 
 még mindig magas a „fekete-forgalom”  
 Magyarország turizmusa szezonális: június közepétől augusztus 20.-ig a legmagasabb a 

vendégforgalom/a vendégek száma. 
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Magyarország belföldi turizmusa: 
A belföldi vendégforgalom folyamatosan emelkedik. Nő a szabadidő, emelkednek a béreka belföldi 
inkább itthon marad (különösen most a válság miatt). 
 
A versenyképesség megítéléséhez a hatékonysági mutatók globális összevetése mellett célszerű 
összefoglalni Magyarország turizmusának erős és gyenge oldalait, valamint a külső lehetőségeket és 
korlátokat.(SWOT) 
 

Gyengeségek 
 hiányos infrastruktúra 
 tisztaság, rend hiánya 
 komplex tur-i termékek hiánya, alacsony 

színvonalú szolgáltatások 
 magas árak 
 romló közbiztonság 
 túltengő feketegazdaság 
 tájékoztatás hiánya 
 gyenge vállalkozói kedv, erős fluktuáció, 

tőkehiány 
 az ország ismeretlensége 
 Bp-Balaton központúság 
 belföldi turizmus csökkenése 
 tudatos, fenntartható fejlődés 

feltételeinek hiánya 
 

Erősségek 
 változatos vonzerők 
 gyógy- és termálvizek 
 központi földrajzi fekvés 
 természeti és kulturális értékek 

elkezdett védelme 
 infrastruktúra megkezdett kialakítása 
 nemzetközi láncok jelenléte a 

szállodaiparban, a vendéglátásban, 
közlekedésben és a közvetítő szektorban 

 erős törekvés vidéken a turizmus 
fejlesztésére 

Lehetőségek 
 a szomszédos országokkal való 

együttműködés 
 az EU-n belüli regionális különbségek 

mérséklődése 
 fellendülés a világgazdaságban 
 a külföldi tőke tovább érdeklődése 

Magyarország iránt 
 új turisztikai irányzatok elterjedése 

Veszélyek 
 tartós recesszió a világgazdaságban 
 a globális problémák tovább éleződnek 
 a külföldi tőke megszűnik érdeklődni 

Magyarország iránt 
 a turizmusban jellemző marad a 

szezonalitás 
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A beutazó turizmust befolyásoló tényezők 
pozitív tényezők: negatív tényezők: 
új magyarországi légijáratok versenytársaink kínálatának fejlődése 
fiatalok növekvő jövedelme versenytársaink marketing tevékenysége 
egyedi élmények iránti kereslet növekedése kedvezőtlen országimázs 
egészségtudatosság növekvő árérzékenység 
rövidebb, szezonon kívüli utazások romló ár/érték arány 
internethasználat terjedése nem elegendő légi összeköttetés 
közlekedési lehetőségek fejlődése divat hullámok 
repülőjegyárak csökkenése  
fapados légitársaságok terjedése  
MT Zrt. marketing tevékenysége  
 
 

A belföldi turizmust befolyásoló tényezők 
pozitív tényezők: negatív tényezők: 
üdülési csekk megismerése reáljövedelmek csökkenése 
üdülési csekk elfogadóhelyek számának 
növekedése 

növekvő árérzékenység 

a magyarországi turisztikai kínálat fejlődése erős versenyhelyzet 
a MT Zrt. marketingtevékenysége fapados légitársaságok 
divatos a belföldi pihenés csökkenő repülőjegy árak 
hosszú hétvégék  
egészségtudatosság  
az internethasználat elterjedése  
 
Vonzerők: 

- Természeti örökségek (természeti világörökségek, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, 
természetvédelmi területek) 

- Budapest (kulturális, turisztikai, politikai és konferencia központ) 
- Szép városok 
- Gazdag egyedi kulturális kínálat 
- Világhírű, történelmi fürdők 
- Gasztronómia és a magyar bor 
- Tájkép és életmód 
- Történelmi várak és kastélyok 
- Lovas hagyományok 

 
Magyarország turisztikai régiói a következők: 

 Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régió 
 Közép-Dunántúl turisztikai régió 
 Nyugat-Dunántúl turisztikai régió - Hivatalos portál 
 Balaton turisztikai régió 
 Dél-Dunántúl turisztikai régió - Hivatalos portál 
 Észak-Magyarország turisztikai régió 
 Észak-Alföld turisztikai régió 
 Dél-Alföld turisztikai régió 
 Tisza-tó turisztikai régió 

 
Magyarország világörökségi helyszínei - Az UNESCO világörökségi listáján szereplő magyarországi 
helyszínek a következők (a felvétel éve szerinti sorrendben): 
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 Budapest: A Duna-part látképe és a Budai Várnegyed (1987. kulturális) 
 Hollókő ófalu és táji környezete (1987. kulturális – kultúrtáj) 
 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995. természeti) – Szlovákiával közös 
 Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete (1996. 

kulturális) 
 Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta (1999. kulturális – kultúrtáj) 
 Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. kulturális) 
 Fertő-táj (2001. kulturális – kultúrtáj) – Ausztriával közös 
 Tokaji Történelmi Borvidék (2002. kulturális – kultúrtáj) 
 Budapest: az Andrássy út és történelmi környezete 

 
Műemlékek, múzeumok : 
Budapest világörökségi helyszínként elismert látnivalói a Duna-part látképe és a Budai Várnegyed, 
valamint az Andrássy út és történelmi környezete. A főváros számtalan egyéb látnivalója között 
nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, templomok, kastélyok, ókori, középkori és török 
kori emlékek, barokk, klasszicista, romantikus, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú 
középületek és lakóházak, 223 múzeum és galéria (közöttük jó néhány nemzetközi rangú 
gyűjteménnyel), történelmi hidak, valamint a köztéri szobrok, emlékművek sokasága található. 
 
A magyarországi városok közül Budapest után műemlékekben, múzeumokban, kulturális 
látnivalókban a leggazdagabbak Sopron, Győr, Szombathely, Kőszeg, Pécs, Kaposvár, Esztergom, 
Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Várpalota, Eger, Miskolc, Debrecen, Szeged, a világörökséghez 
tartozó Tokaj, Nyíregyháza, Nyírbátor, Sárospatak, Pásztó, Kecskemét, Kalocsa, Szentes, 
Hódmezővásárhely, Baja, Szentendre. 
 
Az ország számos településén találhatók középkori templomok (Ják, Lébény, Ócsa, tihanyi altemplom, 
Csaroda stb.), romantikus hangulatú várak (Visegrád, Nagyvázsony, Sümeg, Szigliget, Szigetvár, Siklós, 
Pécsvárad, Magyaregregy, Sárvár, tatai vár, cseszneki vár, Drégely vára, Hollókő, boldogkői vár, 
diósgyőri vár, füzéri vár, Sárospatak, Szerencs, Szécsény, Gyulai vár), kastélymúzeumok (Fertőd, 
Nagycenk, Keszthely, Gödöllő, Martonvásár, Ráckeve stb.). Sok turista keresi fel a világörökség részét 
képező hollókői ófalut és Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a komáromi erődrendszert, a gorsiumi 
régészeti parkot, a vértesszőlősi ősemberleleteket, a majki műemlékegyüttest is. A különleges 
történelmi emlékhelyek és kulturális központok közé tartozik az ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark, a mohács történelmi emlékhely, a kaposmérői ősmagyar harcászati bemutatóhely, a 
kisrozvágyi honfoglalás kori skanzen és a somogyvámosi Krisna-falu. 
 
Múzeumok, kiállítóhelyek  

 Budapest: Aquincum, Magyar Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, 
Néprajzi Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Szoborpark stb. 

 Győr: Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Kőtár, Városi Művészeti Múzeum, Széchenyi 
Patikamúzeum, Xántus János Múzeum 

 Gyula – Corvin János Múzeum 
 Esztergom – Keresztény Múzeum, Főszékesegyházi Kincstár, Duna Múzeum, Vármúzeum 
 Szentendre – Kovács Margit Múzeum, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Muzsikáló 

múzeum 
 Pécs – Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum és Zsolnay Múzeum 
 Kaposvár – Rippl-Rónai Múzeum 
 Debrecen – Déri Múzeum (honlapja) gazdag gyűjtemény, többek között Munkácsy Mihály 

festményei, Kölcsey Központ [1] 
 Szeged – Móra Ferenc Múzeum 
 Hódmezővásárhely – Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria 
 Szentes – Koszta József Múzeum 
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Néphagyományok, népművészet  
Hajós: Európa leghosszabb pincesora  
Zalalövő: régi parasztház  
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút  
A hortobágyi kilenclyukú híd  
Gazdag néprajzi, népművészeti látnivalót jelentenek a szabadtéri néprajzi múzeumok (Szentendrei 
skanzen, a pityerszeri skanzen Szalafőn, nyíregyházi sóstói skanzen, Szántódpuszta, Kiskunfélegyháza: 
a kiskunmúzeum stb.), az őrségi és göcseji falvak máig megőrzött népi építészete, a Sárköz falvainak 
élő néphagyományai, valamint a palóc néphagyományokat őrző Hollókő (világörökségi helyszín), a 
Hortobágy néprajzi emlékei és pásztorhagyományai, a nyírségi települések jellegzetes, fából épült 
haranglábai, a tákosi református templom. 
 
Kulturális rendezvények, fesztiválok és turisztikai események  
Az ország számos évenként megrendezett művészeti fesztiválnak, néprajzi, turisztikai és 
sporteseménynek ad otthont. Ezek közé tartozik Budapesten a Tavaszi Fesztivál, az augusztus 20-i 
budapesti programok (tűzijáték, Mesterségek Ünnepe, Budapest Parádé), a Sziget Fesztivál és a 
Budapesti Búcsú, a Balaton régiójában a Művészetek Völgye, az alföldi régiókban a Hortobágyi 
Lovasnapok és Hidivásár, a debreceni virágkarnevál és a Szegedi Szabadtéri Játékok. 
 
Magyarország nemzeti parkjai: 

 Hortobágyi Nemzeti Park – 1973 
 Kiskunsági Nemzeti Park – 1975 
 Bükki Nemzeti Park – 1976 
 Aggteleki Nemzeti Park – 1985 
 Fertő-Hanság Nemzeti Park – 1994 
 Duna-Dráva Nemzeti Park – 1996 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park – 1997 
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park – 1997 
 Körös-Maros Nemzeti Park – 1997 
 Őrségi Nemzeti Park – 2002. március 1. 
 Szatmár-Beregi Nemzeti Park – létrehozásának szervezőmunkája megkezdődött 

 

4.2 Szlovákia turizmusa 
 
Szlovákia fő turisztikai látnivalói az Északi-Kárpátok vadregényes hegyi tájai és természetvédelmi 
területeinek sokasága, a síparadicsomok és látványos barlangok, Pozsony és számos kisebb város 
középkori hangulata, az egykori magyar főurak várai és kastélyai, a skanzenfaluk, a szlovákok és 
magyarok népművészeti emlékei. Az ország ezenkívül méltán híres nagyszámú hőforrásáról és 
gyógyfürdőjéről is, amelyek közül Pöstyén (Piešťany) a leghíresebb. 
 
Szlovákia magyar emlékei, látnivalói 
 
Néphagyományok, népművészet: Vágsellye, Bős, Gutor, Alistál, Bart, Kéménd, Palást, Kolon, Lédec 
 
Múzeumok, kiállítóhelyek: Pozsony, Dunaszerdahely, Somorja, Martos, Palást, Kassa, Ipolybalog, 
Mikszáthfalva, Alsósztregova, Rimaszombat, Zólyom, Szepesbéla 
 
Templomok: Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Csütörtök, Somorja, Nemesgomba, 
Gelle, Nagyszarva, Gutor, Szentmihályfa, Kismácséd, Nyékvárkony, Deáki, Alistál, Komárom, Martos, 
Ógyalla, Lakszakállas, Bény, Ipolyság, Nyitraújlak, Kolon, Losonc, Fülek, Tornalja, Felsővály, 
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Gömörrákos, Zólyom, Garamszentbenedeki apátság, Nagyjeszen, Rozsnyó, Berzéte, Csetnek, Kassa, 
Jászó, Torna, Csécs, Nagytoronya, Lőcse, Szepeshely, Zsigra, Csütörtökhely, Bártfa, Késmárk, 
Dobóruszka 
 
Várak, erődök: Pozsony, Dévény, Vágsellye, Bős, Komárom, Léva, Gímeskosztolány, Trencsén, Beckó, 
Vöröskő, Illava, Fülek, Árva vára, Sztrecsnó, Szklabinya, Blatnyica, Znió,Somoskő, Murányalja, Bajmóc, 
Jolsva, Zólyom, Körmöcbánya, Krasznahorkaváralja, Berzéte, Csetnek, Torna, Borsi, Márkusfalva, 
szepesi vár, Késmárk, Csábrág 
 
Történelmi központok: Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Komárom, Ipolyság, Aranyosmarót, 
Losonc, Rimaszombat, Jolsva, Rozsnyó, Csetnek, Kassa, Eperjes, Lőcse, Szepeshely, Bártfa 
 
 
Az ország 21 idegenforgalmi régiója a következő:  
Nyugat-Szlovákia - 7 régió  

 Pozsonyi régió (Bratislavský región) 
 Dunamenti régió (Podunajský región) 
 Nyitrai régió és Felső-nyitrai régió (Nitriansky región, Hornonitriansky región) 
 Alsó-vágmenti régió és Középső-vágmenti régió (Dolnopovažský región, Strednopovažský 

región) 
 Hegyentúli régió (Záhorský región) 

Közép-Szlovákia - 9 régió  
 Ipolyi régió (Ipeľský región) 
 Gömöri régió (Gemerský región) 
 Garammenti régió és Felső-garami régió (Pohronský región, Horehronský región) 
 Turóci régió (Turčiansky región) 
 Észak-vágmenti régió (Severopovažský región) 
 Árvai régió (Oravský región) 
 Liptói régió (Liptovský región) 
 Tátrai régió (Tatranský región) 

Kelet-Szlovákia - 5 régió  
 Kassai régió (Košický región) 
 Szepesi régió (Spišský región) 
 Sárosi régió (Šarišský región) 
 Alsó-zempléni régió és Felső-zempléni régió (Dolnozemplínsky región, Hornozemplínsky 

región) 
 
A legtöbb turista a pozsonyi és a tátrai régiót keresi fel (Pozsony és a Magas-Tátra miatt). 
 
Az UNICEF Világörökségi Listáján szereplő szlovákiai helyszínek: 

 Vlkolinec (Rózsahegy skanzenfaluja) 
 Selmecbánya (Banská Štiavnica) 
 Szepesváralja: Szepes vára (Spišsky Hrad) és a kapcsolódó műemlékek 
 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (Magyarországgal közös) 
 Bártfa (Bardejov) városa védett terület 
 A Kárpátok ősbükkösei (Ukrajnával közös) 

 
Nemzeti parkok Szlovákiában: 

 Kis-Fátra Nemzeti Park (szk. Národný park Malá Fatra - NPMF) 
 Murányi-fennsík Nemzeti Park (szk. Národný park Muránska planina - NPMP) 
 Alacsony-Tátra Nemzeti Park (szk. Národný park Nízke Tatry - NAPANT) 
 Polonina Nemzeti Park (szk. Národný park Poloniny - NPP) 
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 Szlovák karszt Nemzeti Park (szk. Národný park Slovenský kras - NPSK) 
 Szlovák Paradicsom Nemzeti Park (szk. Národný park Slovenský raj - NPSR) 
 Nagy-Fátra Nemzeti Park (szk. Národný park Veľká Fatra - NPVF) 
 Pieninek Nemzeti Park (szk. Pieninský národný park - PIENAP) 
 Tátrai Nemzeti Park (szk. Tatranský národný park - TANAP) 
 

5. A turizmus hatásai 
 
 

5.1 A turizmus gazdasági hatásai 
 

A turizmus gazdasági jelentőségének egyik legfontosabb összetevője a turisták költése a 
meglátogatott területen. Azonban a turizmusnak a gazdasági életben játszott szerepe nem merül ki a 
turisták közvetlen költésében, hanem magában foglalja mindazon tovagyűrűző hatásokat (gazdaság 
általános élénkítése, foglalkoztatottság növelése, befektetések ösztönzése), amelyek a turizmus 
fejlődésének következtében érvényesülnek a fogadó területen. A turizmus a fogyasztói kiadásokon, a 
tőkebefektetéseken, a kormányzati kiadásokon és a külkereskedelmen keresztül járul hozzá a bruttó 
hazai termék (GDP) növekedéséhez. 
 
A turizmus gazdasági hatásait, úgy lehetne definiálni, mint a küldő és fogadó területek 
gazdaságainak jellemzőiben, gazdasági struktúrájában a turizmus fejlődése következtében 
végbemenő változásokat. A gazdasági hatásokat jelentősen megkülönbözteti a társadalmi-kulturális 
és a fizikai hatásoktól az, hogy ez utóbbi hatások szinte kizárólag csak a fogadó területeken 
érvényesülnek. A gazdasági hatások kialakulását eredményező jövedelemáramlás viszont mind a 
küldő; mind a fogadó országokban kifejti hatását. 
 
A turizmus fejlődése elsősorban azért kedvező egy ország vagy egy régió számára, mert 
munkahelyeket teremt, devizabevételeket generál, élénkíti a gazdaság általános működését, 
hozzájárul a gazdaság általános korszerűsödéséhez stb. 
A turizmussal kapcsolatos munkahelyek csoportosítása: 

 közvetlenül a turizmusban dolgozók, 

 a turizmust kiszolgáló háttériparban dolgozók, 

 a turizmussal kapcsolatos kormányzati szolgáltatásokban dolgozók. 
 
A turizmus valódi teljesítményének a vizsgálatában elsősorban azokat a gazdasági mutatókat célszerű 
figyelembe venni, amelyek nem abszolút, hanem relatív információkat tartalmaznak és ezáltal az 
adott ország versenyképességének értékelésében is segítenek (pl.: turisták átlagos tartózkodási ideje, 
turistaérkezések száma helyett, vagy átlagos költés összbevétel helyett stb.) 
 
A turizmus gazdasági hatásainak jelentős része a turisták költéseinek a következménye. Ez 3 
csoportra osztható: 

- személyes fogyasztáshoz kapcsolódó kiadások, 
- vállalati szféra, 
- kormányzati szervek utazási kiadásaira. 

 
A turisták költése termékekre és szolgáltatásokra növeli a kereskedelmi forgalmat (láthatatlan 
export) illetve hozzájárul a kereskedelem fejlődéséhez a turizmust kiszolgáló háttéripar is. A turizmus 
fejlesztéséhez, az infrastruktúra vagy a turisztikai létesítmények kiépítéséhez tőkebefektetésre van 
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szükség. (befektetők lehetnek kormányzati szervezetek, magánvállalatok és a lakosság) Az ezekkel a 
tevékenységekkel kapcsolatos kormányzati kiadások viszont szintén hozzájárulnak a turizmus 
gazdasági teljesítményének növekedéséhez. 
 
FIZETÉSI MÉRLEG: egy gazdaság (ország) adott időszakának (ált. 1év) a pénzügyi folyamatait mutatja 
be; részletesen tartalmazza az ország lakosainak, vállalkozásainak, szervezeteinek tranzakcióit a 
külvilággal. 
 
Turizmus hatása a fizetési mérlegre: 

 elsődleges: a fizetési mérleg tartalmazza a belföldön realizálódott turizmus hatásait (bevétel); 

 másodlagos: a passzív forgalom következtében felmerülő kiadásokat 

 harmadlagos: nem kapcsolódnak közvetlenül a turisták költéséhez. 
 
A turizmus negatív gazdasági hatásai: 

 szakképzetlen munkaerő; 
 deviáns viselkedések és magatartás elterjedése; 
 ingatlan spekuláció; 
 az infrastruktúra és a turisztikai létesítmények idényszerű kihasználása; 
 import igények növekedése; 
 monokultúra kialakulása; 
 árszínvonal növekedése (inflációs hatás); 
 vásárlóerő kivitele 

 
 

5.2 A turizmus társadalmi és kulturális hatásai 
 
Azokat a változásokat értjük ez alatt, amelyek a turisztikai desztinációk lakosságának az 
életminőségében következnek be a turisztikai szektor fejlődése, és a turisták jelenléte 
következtében. 
A turizmus hatásai mások lehetnek a társadalom különböző szintjein (egyéni, családi, közösségi, helyi, 
regionális, nemzeti, nemzetközi). 

5.3 A turizmus környezeti és fizikai hatásai 
 
A fizikai környezet a turizmus szemszögéből történő értelmezés szerint magában foglalja a 
következőket: 
- élettelen természeti erőforrások, 
- élővilág, 
- táj, 
- épített környezet. 
 
A fizikai környezet elemei jelentik az egyik legfontosabb vonzerőt a turizmusban. A turizmus fizikai 
környezetre gyakorolt hatását a következő módon csoportosíthatjuk: 
1. közvetett – közvetlen  
Az indirekt hatások hosszabb idő után válnak csak egyértelművé, és nehezebben különíthető el a 
turizmusra vonatkozó része. A közvetlen hatások más-más módon hatnak a természeti illetve az 
épített környezetre (az épített környezet ellenállóbb a közvetlen hatások ellen). 
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2. visszafordítható – visszafordíthatatlan  
Akkor nevezhetünk egy hatást (+ és -) visszafordíthatónak, ha azt meg lehet (hosszabb-rövidebb 
távon) szüntetni. Egy hatást visszafordíthatónak csak hosszú távon tekinthetünk. Vannak ún. „kvázi 
visszafordíthatónak” tekinthető hatások is, amikor az adott hatást ugyan visszafordíthatónak 
tekinthetjük, de kicsi annak a valószínűsége, hogy ez valóban meg is fog történni, illetve a 
megszűntetés költségei olyan magasak, hogy a visszafordíthatóság teljesen elképzelhetetlen. 
 
3. kedvező (+) – kedvezőtlen (-) 
A hatások irányát mutatja. A turizmus által a fizikai környezetben eredményezett + hatásokat 
nehezebb említeni, többnyire a média sem szentel ezeknek akkora figyelmet, illetve sokszor nem is a 
turizmusnak tulajdonítják a hatást. Ennek egyik oka, hogy a + hatások inkább közvetettek, míg a 
károsak inkább közvetlenek. A + környezeti hatásokat leginkább a gazdasági hatások közvetítésével 
érhetjük tetten. 
 
A hatások elemzésekor a fenti négy tényezőt két kategóriába vonjuk össze: 

1.) természeti környezet, amely tartalmazza a fellelhető élettelen természeti erőforrásokat, az 
élővilágot, ill. a tájképi formát 

2.) épített környezet, amely magába foglalja mindazt, amit az ember mesterségesen telepített, 
épített az adott területre. 

 
A hatások csoportosítása: 

1. Hatások a természeti környezetre: 
- Levegőminőség, 
- geológiai tényezők, 
- vízminőség, 
- természeti erőforrások kimerülése, 
- növény- és állatvilág. 

2. Hatások az ember alkotta környezetre: 
- épületek és vizuális hatások, 
- területhasználat megváltozása, 
- infrastruktúra. 

3. Hatások ökoszisztémákra 
 
5.3.1 A fenntarthatóság megvalósítási eszközei a turizmusban (kutatási módszerek, 
hatásvizsgálatok, tájékoztatás) 
 
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő generációjának lehetőségeit a saját szükségleteik kielégítésére. 
(Brundtland Bizottság, 1987.) 
 
1992-ben a Rio De Janeiroi ENSZ Környezetvédelmi Konferencián meghozták a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó AGENDA 21 programot. A program meghatározza egyrészt azokat a 
tennivalókat, amelyek biztosíthatják a Föld fenntartható jövőbeni fejlődését, másrészt azokat a 
csoportokat, amelyeknek részt kell venniük a fenntartható fejlődés megvalósításában. A programban 
a turizmus nem kerül külön említésre, de mint hogy a legfejlődőbb gazdasági ágazat ezért 
integrációja szükséges. A turizmus és a fenntarthatóság kapcsolata rendkívül összetett, hiszen 
egyaránt befolyásolják társadalmi-kulturális, gazdasági és környezeti tényezők. 
 
A fenntartható fejlődésre vonatkozó irányelvek betartása lehet belső (kormányzati, közösségi, 
vállalati) döntés eredménye, de lehet az érintett félre kívülről rákényszerített magatartás is. A 
fenntarthatóság, mint globális cél elérését jelenleg nehezítik azok az ellentétek, amelyek az üzleti 
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szféra rövid és hosszú távú érdekei között jelentkeznek, valamint azok az életszínvonal és 
fogyasztásbeli különbségek, amelyek a fejlődő és fejlett világ lakossága között tapasztalhatóak 
 
1997. Wall meghatározása szerint FENNTARTHATÓ TURIZMUSnak olyan turizmust lehet tekinteni, 
amely a következő szempontoknak megfelelnek: 

1. adott desztináció természeti környezetének teherbíró képességét szem előtt tartva 
lehetővé teszi a természeti erőforrások megújulását 

2. felismeri, hogy a helyi közösség, a szokások, az életmód fontos összetevői a 
turisztikai terméknek, így.. 

3. elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus pozitív gazdasági 
hatásaiból 

4. tiszteletben tartja a helyi lakosság érdekeit és kívánságait a turizmus fejlődésére 
vonatkozóan 

5. ha a fejlődés olyan ütemű, hogy azt még a desztináció képes kedvezőtlen változások 
nélkül befogadni 

6. a turizmus nem szorítja ki a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért vele 
versenyben lévő többi gazdasági tevékenységet 

 
A fenntartható turizmus környezetbarát és marketing szemléletű 

- CSAK TUDATOS FEJLESZTÉSSEL ÉRHETŐ EL 
- a tudatos fejlesztés a köz- és magánszektor együttműködésével megvalósuló tervezésen 

alapul 
 

 

6. A vendéglátás története Magyarországon és Szlovákiában 
 

6.1 A magyar gasztronómia rövid története 

 
A magyar gasztronómia a magyar kultúra egyik kiemelkedő eleme, változatos, kreatív 
ételféleségekkel, egyedi és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. Konyhakultúránk több mint ezeréves 
történelmi fejlődés eredménye, amely Magyarország jó természeti adottságain, valamint az 
évszázados tradicionális állattartás, növénytermesztés és a manufakturális élelmiszer-előállítás 
örökségén alapul. „A magyar konyha története nem más, mint a jó ötleteket elfogadó, ötvöző, 
dominanciákat is beépítő táplálkozási fejlődés” – az ősi ázsiai nomád, a német, az olasz, a szláv, a 
török, az osztrák és a francia gasztronómia szintézise. 

A hagyományos magyar fogások alapanyagai a húsok, a friss zöldségfélék, gyümölcsök, a friss kenyér, 
a tejtermékek és a méz. Receptjeink a legegyszerűbb nyersanyagokból jellegzetes fűszerezéssel és 
változatos konyhai eljárásokkal készíthető legkülönfélébb ételvariációkat tartalmazzák. Füves 
levesek, gyümölcslevesek, zsenge főzelékek, meleg tészták, zöldségekkel készült frikasszék, mártások 
ezernyi változata, halakból és szárnyasokból készíthető számtalan ételvariáns, a sütve, párolva és 
főzve készíthető marha-, sertés-, bárány- és vadhúsételek csodás ízgazdagsága jellemzi a magyar 
konyhát. Mindezek közül a legismertebb magyar nemzeti ételek a pörkölt, gulyás, a halászlé, a töltött 
káposzta, a paprikás csirke, a paprikás krumpli, a disznótoros, a bableves és a túrós csusza. 
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A Honfoglalás-kori régi magyar konyha – Kiszely István nyomán 

Az ősi magyar ételkultúra a életfa szimbólumrendszerében és az öt elem (tűz, víz, a föld, fa, fém) 
tiszteletén alapult. Ezért az ételek a földön álló, bronzból vagy vasból készített fémüstben főttek, 
válogatott fahasábokból rakott tűzön, víz felhasználásával. A világfa hármas jelképrendszere az ételek 
alapanyagaiban fejeződött ki: az égi világot a fán termett gyümölcsök (szőlő és alma), levelek, virágok 
és a méz; a földi világot a föláldozott állat és a földön összegyűjtött növények és fűszerfüvek (a 
tárkony és a borsfű); a föld alatti világot a földben megtermett gyökerek, gumók és hagymák 
jelenítették meg. A ételeket az un. „öt íz harmóniája” tette teljessé – az édes, a savanyú, a sós és 
keserű mellett az erőset is külön íznek fogták fel, akárcsak a mai belső-ázsiai népek. 
A leggyakrabban fogyasztott húsféle a birka és a baromfi volt, ünnepi alkalmakkor ló- és marhahúsból 
készültek az ételek, de fogyasztottak szarvas, jak, sertés és kecskehúst is. A gabonákból (búzából, 
kölesből, árpából) tejben, vízben főtt kásákat készítettek. A belső-ázsiai konyha jellegzetes étele a 
„laska”, a kézzel nyújtott tészta, a korabeli magyar ételek között is jelen volt. Kedvelték a mézet és 
számos egzotikus fűszert is (szerecsendió, szegfűszeg, fahéj, vanília stb.) ismertek. Legjellemzőbb 
italuk a víz volt, emellett kumiszt, méhsört, és ünnepek vagy áldozati szertartások alkalmával bort is 
fogyasztottak. Az élelmiszerek tartósításában az aromás füvekkel – kakukkfűvel, rozmaringgal, 
tárkonnyal – való pácolás dominált; a húsféléket sózással és szárítással is tartósították, majd gyakran 
porrá őrölték. Egyes tejtermékeket is porítottak. 

Honfoglalás kori ősi gyökerű ételeink: a tarhó, egy joghurthoz hasonlító különleges étel amely az 
alföldi pásztorok kultúrkörében maradt fenn; a lepénykenyér – a vízzel, sóval gyúrt erjesztetlen 
tészta, melyet forró kövekre borítva sütöttek át; a keng elnevezésű hsziungu áldozati étel (ősmagyar 
„pörkölt”) és ennek lédúsabb változata a ta-keng (a „gulyás”). A keng, a hunok áldozati ételének első 
leírása a Kr.e. 2. századból, Sze-ma Csien Shiji A történetíró feljegyzései című művében maradt fenn, 
amely szabad fordításban így hangzik: „Végy tüzesre hevített öntöttvas vagy bronz üstöt, és amikor 
az olyan forró, hogy a belecsepegtetett víz azonnal gőzzé válik, dobjad bele a zsírjával együtt 
fölaprított disznóhúst vagy a faggyújával együtt apróra vágott birka húsát apróra vágott hagymával. 
Amikor ezt beledobjuk a forró üstbe, a nagy hő hatására hirtelen kiolvadó zsír vagy faggyú 
megpörköli a hagymát és a húst.” A kenget és a ta-kenget eleinte nem fűszerezték, hogy 
megbecsüljék tiszta egyszerűségét. 

 

A gasztronómia változása Szent Istvántól Mátyás királyig 

A letelepedett magyarság ősi gasztronómiájába kezdetben a környező szláv népek étkezési szokásai, 
majd a bajor és szász konyha hozott jelentős változást; de a balkáni népek révén enyhe görög hatás is 
érvényesült. 
A szláv népek ismertették meg a magyarokkal a zabot, a kölest, a rozst és a hajdinát, a növényi ételek 
közül a káposztát, a tormát, a zöldborsót, és a különféle salátákat. Kialakultak a kolostorok, melyek 
szomszédságába falvak telepedtek és rendszeressé vált a földművelés, a gyümölcstermesztés, a 
méhészet, az állattartás. A konyhakerti zöldségtermesztés módszereit is a kolostorok szláv szolgáitól 
vették át a magyarok. A letelepedett életmód az eszközök fejlődését hozta, az ételek körének 
bővülését eredményezte. 

Szent István király bajor felesége, Gizella révén a bajor és szász szokások, a német sütési-főzési 
módok is terjedni kezdtek. A házakban kialakult a konyha, és a szakácsmesterség önálló foglalkozássá 
vált. „A késő középkor kezdetére Magyarországon konszolidálódott a feudális agrártársadalom, 
elindult a városfejlődés. A társadalmi elit táplálkozáskultúrája bekapcsolódott az európai 
sokközpontú kolostori-udvari szakácsművészetbe. A köznépi táplálkozási szokások késő középkori 
szakaszát egy jelképes fordulat vezette be: a családi felszerelésből eltűnt a cserép főzőbogrács.” 
1300-ra a magyarság gazdaság- és társadalomszerkezete, települései és lakóházai mind az európai 
feudális normákat követték. A régi és új elemek keveredése révén ekkorra a marhahús, a korábbinál 
több sertés-, birka és baromfihús, gabonafélék és kásanövények, hüvelyesek és levélzöldségek, 
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valamint a gyümölcsfélék (a dinnye, szilva, kökény, szőlő, szelídgesztenye) alkották az alapvető 
élelmiszerkészletet. A húsételek elkészítésében továbbra is a főzés uralkodott. 

A 15. században jelentős felvirágzást hozott az olasz gasztronómiai ismeretek beáramlása, amelyet 
Mátyás király második felesége, Beatrix honosított meg. Az ekkor betelepülő olasz szakácsoknak 
köszönhetjük a sáfrányt, a vöröshagymát, gesztenyét, a pulykát, a zsemleféléket, a száraztészták 
használatát, és a sajtokat. „Mátyás király uralkodásának ideje emlékekben gazdag. A királyi és főúri 
asztalokra kerülő ételek sora bőséges és választékos. Galeotto Marzio leírása szerint Mátyás 
udvarában sokféle halat szolgáltak fel. A legkedveltebb halak: a csuka, a menyhal, az angolna, a 
pisztráng. A húsok között szerepelt a marha, a juh, a házi- és vadsertés, a kecske, a szarvas, az őz, a 
nyúl, a liba, a kacsa, a fogoly, a fácán. Kedvelt csemege a hízott pávahús is. Nagy gondot fordítottak a 
kovásszal készült kenyérre. Kedvelt fűszerek voltak az olaszdió, sáfrány, fahéj, bors, gyömbér, ánizs, 
kapor. A húsételeket erősen fűszeres mártásokban tálalták fel. A levesek és mártások sűrítésére 
kenyérbelet használtak. A húsok sütésénél már alkalmazták a nyárson és roston sütést. A pároláshoz, 
főzéshez bográcsot, üstöket és lábasfazekat használtak.”  

A magyar köznép legnagyobb késő középkori gasztronómiai újítása az erjesztett kenyér sütése. A 
kenyér a középkor luxusélelmiszere volt. A 11. század során került a felső társadalmi csoportok 
étrendjébe; ám a köznépnél csak a 14. században vált elterjedtté. A kenyérfélék finomabb változata a 
kalács, csak a 15. században jelent meg. A klasszikus főtt tészta átültetése során módosítások is 
történtek. Az olasz metélt már a középkorban összeforrt a reszelt sajttal. A tejfeldolgozási 
rendszerekből következően Itáliában a sajt, Magyarországon viszont a túró volt a feltétként 
legelterjedtebben rendelkezésre álló tejtermék. Így Magyarországon megjelent a túrós metélt, ami 
Itáliában teljesen hiányzott.  A gasztronómiai szakirodalom legrégebbi magyar vonatkozású emléke, 
négy „jó magyar és cseh recept”, egy 15. századi müncheni könyvtárban fellelhető kódexben 
olvasható. 

 

A három részre szakadt ország egyedi konyhakultúrája 

Az ország területi sajátossága miatt a magyarokat e korban jellemző étkezési és főzési szokások 
legtisztábban Erdélyben éltek tovább. Az erdélyi fejedelem szakácsmesterének, egy 16. századból 
ránk maradt szakácskönyve alapján a magyaros ételeket vajjal vagy olajjal készítették, jellemzője a 
tejtermékek használata és az erős fűszerezés. A főtt tésztát és gombócot köretként vagy 
levesbetétként adták, a húsok és halak készítésekor sok gyümölcsöt – mazsolát, almát, körtét – 
használtak, így meghatározó volt az édeskés íz. Az ételkészítési eljárások közül alkalmazták a 
reszelést, a pácolást, tűzdelést, bundázást, az abálást, a párolást, a pirítást, az átsütést, a papírban 
vagy tésztában sütést. Az ételféleségek között voltak pástétomok, kocsonyák, hurka, kolbász, fánk, 
palacsinta, rétes, felfújtak, torták. 

A Török hódoltság alá hajtott területeken, a török konyha jellegzetességei kerültek előtérbe; ezek 
közül került át a magyar gasztronómiába a pogácsa, a lángos, a bejgli és a töltött káposzta, amely 
fokozatosan háttérbe szorította a leghíresebb korabeli magyar fogásként ismert húsos káposztát: „A 
kortársak szemében a húsos káposzta a magyar társadalom minden rétegét összefogó, 
legjellemzőbbnek tartott étel, »Magyarország címere«.” Megsokasodtak a kukoricából és rizsből 
készült ételek. Ekkor jelent meg először a mák, a paradicsom és a padlizsán. Általánosan kedveltebbé 
váltak az édességek (grillázs, kalács, kifli, piskóta, tejben főtt galuska, madártej), amelyek közé 
újdonságok is kerültek, mint a mézeskalács, a „törökméz”, a birsalmasajt, vagy – talán a legfontosabb 
– a kávéivás szokása, amely nagy szerepet játszott egy későbbi fontos kulturális jelenség, a kávéház 
megszületésében. 

Török hatásra kezdődött el a dió, a mandula, vékony héjú szőlő, a barack, a cseresznye, a meggy és a 
füge termesztése. A török kézen lévő területek magyar lakossága körében ekkor vált jellemzővé a 
sertéshús fogyasztása és a sertészsír használata. A legelterjedtebb fűszerek és ízesítőszerek a 
petrezselyem, köménymag, ánizs és a torma voltak. 
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Ebben az időben jelent meg Magyarországon a Közép-Amerikában őshonos paprika és a burgonya. 
Kezdetben mindkettőt egzotikus dísznövényként kezelték, általános használatuk csak 18. században 
vált jellemzővé. 

A török hatással egy időben a Királyi Magyarország területén a magyar konyha szokásaiba az erősen 
franciás jellegű osztrák gasztronómia keveredett, ezen belül a bécsi udvari konyha hatása 
érvényesült. Így a francia konyha fogásainak elemei, az osztrák gasztronómia közvetítésével épültek 
be a magyar ételkultúrába. A 17. század második felében e területen zajló fontos változás volt a 
leves, mint bevezető fogás megjelenése: erőleves, borleves – már francia hatás. Talán még 
fontosabb, hogy az ételsűrítő eljárások között megjelent a lisztes rántás – vitatott, hogy tisztán 
magyar találmány, vagy esetleg a francia roux volt az ötletadó. Az viszont vitathatatlan, hogy a rántás 
gyakori használatának tipikusan magyar divatja hívta életre a ma már hungarikumnak tekinthető új 
ételcsoportot, a főzeléket. Szintén a korszak magyar újítása, hogy a kemencében sült kalácsok mellett 
megjelent, a parázson sült kürtőskalács. Az osztrák- és a magyar konyha közös korszaka a törökök 
kiűzése után is – egészen a 20. század elejéig – fennmaradt. 

 

A Habsburg-kor 

Bár a 19. század derekáig az úri- a polgári- és a paraszti rétegek étkezési szokásai és ételei 
jellegzetesen eltértek egymástól, a korszak összességében a magyar táplálkozáskultúra társadalmi 
kiegyenlítődését eredményezte. A változásokat a hazai mezőgazdaság (gabona- és burgonyatermelés 
előretörése az állattenyésztés rovására) és élelmiszeripar szerkezeti átalakulása (malomipar és 
cukorgyártás térhódítása), az ipari forradalom hatására átformálódó társadalmi struktúra (ezen belül 
a középosztály megerősödése: középbirtokos, középpolgár, értelmiségi), és a rohamtempóban 
terjedő modernizáció indukálta. 

A hosszú Habsburg uralom, illetve a 18-19. századi magyar nemesség körében egyre gyakoribbá váló 
utazások hatására francia és angol ételek kerültek át a magyar gasztronómiába. Az egész korszakot a 
konyhakultúrák keveredése jellemezte, és éppen ennek táptalaján fejlődött az a nemzeti büszkeség, 
amely segítette az egyedi vonások felerősödését. 

A 19. század első felére a hazai vendéglők rendszeresen ötfogásos menüt kínáltak: húsleves – főtt 
marhahús mártással – becsinált vagy főzelék feltéttel – főtt tészta – sült hús fogást, ebben a 
sorrendben. Ezenkívül még választani lehetett előételt, csemegefogásban sajtot, gyümölcsöt, 
továbbá kávét, csokoládéitalt, teát, limonádét és természetesen bort. Az étlapokon az európai 
konyha fogásai domináltak: rajnai lazac, a westfáliai sonka, a pomeráni libamell és elterjedtek az 
olyan (franciás) elnevezések mint a galantin, omlette, mayonnaise, cotelette, escalopvagy a saufé. A 
magyar konyhát forradalmasította a zsíron enyhén pirított hagyma és fűszerpaprika felhasználása. A 
másság kihangsúlyozása miatt majdnem minden magyaros ételt paprikáztak: volt paprikás hal, 
paprikás hús, paprikás csirke. Szintén az „ellenállás” eredményének tekinthető az egytálétel jellegű, 
laktató levesek, pl. a Jókai-bableves, a palócleves megjelenése, bár nem a könnyebb, zöldség- és 
gyümölcslevesek rovására. 

A vendéglátóipar erősödése hívta életre a magyaros ételek választékának bővítése, valamint a hazai 
fogások európai- illetve nemzetközi gasztronómiai ízléshez igazítása iránti igényt.  

 

1945-től napjainkig 

A II. világháború idején, illetve azt követő élelmiszerhiány miatt az étkezési szokások korábbi 
rendszere összeomlott. A vendéglők és az éttermek nagy része megszűnt, mert nem tudták 
előteremteni a nyitáshoz szükséges felszerelést, nem is beszélve a nyersanyagról. Helyüket a kis 
tőkével megnyitható és működtethető eszpresszók, kávézók, borkimérések és kiskocsmák vették át. 
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A legnagyobb változást az államosítás és a munkahelyi étkeztetés megindulása hozta. Ezzel az 
étkezési szokások „uniformizálódtak”. 

A 60-as években, a gazdasági nyitással és az idegenforgalom élénkülésével kezdődött el az a minőségi 
változás, amelyet a rendszerváltást követően a privatizáció és a külföldi tőke beáramlása tett teljessé. 
Feloszlottak a vendéglátó birodalmak és általánosan is kezdetét vette a magyar gasztronómia 
megújulása. A modern magyar konyhaművészet kiválóságai: Moser István, Urbán Tibor (Olimpiai 
Bajnok-, Világbajnok- és Európa bajnok Mesterszakács), Palkovics Ede, Rákóczi János, Túrós Emil, 
Venesz József (Oscar – díjas), Kostyál Gábor, Kocsonya Kálmán (a 2008. év gasztronómusa), Várhelyi 
Miklós, Nótár László és Benke László. 

 

6.2 Szlovákiai konyha  

 

Szlovákia annyira fiatal, hogy Szlovákiához kötődő gasztronómiáról aligha beszélhetünk, ahogy 
Csehszlovákia gasztronómiájának tárgyalásával is bajban lettünk volna. Bajban lettünk volna, 
miközben mégis van. A szlovák nemzetnek és az ott élő kisebbségeknek ugyanis mégis van egy 
történelmileg formálódó konyhája, amit magukénak érezhetnek. Ez a konyha éppen a közös 
történelemtől és az együtt élő népektől kisebb-nagyobb mértékben magyar is, meg ukrán (ruszin) is, 
meg cseh is, meg osztrák is, meg lengyel is, meg román is, meg zsidó is, meg bolgár is. Pozsony, 
Pressburg, Bratislava – elegendő csak Szlovákia fővárosának erre a három nevére gondolnunk ahhoz, 
hogy érezzük, a szlovák konyháról írni annyi, mint a Monarchiát és a múltat is megidézni.  

 

Ha akad valami, amiben – különösen manapság – a szlovákiai szlovák és magyarországi magyar 
maradéktalanul egyetért, akkor az bizonyára a brindzás galuska (bryndzové halušky). Abban ugyanis 
nincs vita, hogy ez egy szlovák étel. Persze jellemző, hogy ennek a nálunk is kedveltté vált ételnek a 
nevét nem voltunk képesek pontosan megjegyezni és a „bryndzové halušky” helyett sztrapacskát 
mondunk, de ennél jobban soha semmi ne terhelje meg a magyar-szlovák kapcsolatokat.  

A brindzás galuska egyébként azért is lényeges, és azért is ejtek róla több szót, mert a szlovákok 
jelentős része ezt az ételt legalább annyira nemzeti szimbólumnak gondolja, mint a magyarok 
jelentős része a pörköltet. Egy ilyen ételnek persze történelmi múltja van és a Kárpát-medence 
népeinek is sok köze akad hozzá. 

 

A brindza (liptai túró) 

A brindzát ugyan sokan szlovák leleménynek gondolnák, de ezt az erjesztett juhtúróból készülő 
terméket erdélyi vlach (román) pásztorok vitték a 14-17. században a felvidéki területekre. Ez volt a 
„vlach-sajt”, „valch-túró”, amelynek a neve (brindza) szintén román eredetű. Eredetileg úgy készült, 
hogy a juhtúrót sóval összegyúrták, juhbőrbe varrták, majd felfüstölték. Abban az időben, a 16. 
században, amikor Tokaj is felemelkedett, a brindzák legjobbika már a „liptai túró” volt. A liptói 
különleges jóságát a kiváló legelők adták, és az, hogy benne hagyták a tejszínt, amitől krémesebb és 
kevésbé száraz maradt. Liptó mellett Árva, Túróc, Zólyom, Szepes, Gömör és Sáros vidékének 
juhtúróját emelték ki a kortársak. Liptó igazi versenytársa csupán Brezno volt, aminek szintén nagyra 
becsülték a juhtúróját.  

Amikor a brindza a közvetlen igények kielégítésén túl kereskedelmi cikké is kezdett válni, akkor a 
pásztorok ízesíteni is kezdték  kakukkfűvel, köménymaggal, szerecsendióval. Előfordult az is, hogy az 
így ízesített és faedényekben tárolt brindzát vajjal is leöntötték, hogy elzárják a levegőtől, és ezzel 
tovább elálljon. Így még a vaj is fogyasztható volt. Később, a 18. század vége táján, amikor 
Magyarországon a paprikás gyulyás kezdett megalakulni, Gyetván megnyílik (1787) az első saját 
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recept alapján dolgozó brindza műhely. Az export-szállítmányok elsődleges célpontja Bécs lett és a II. 
világháborúig továbbra is Ausztria maradt a legnagyobb exportpiac.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia 19. századi vasútépítése kihatott a brindza kereskedelmére is. A korai 
juhtúrók még kemények voltak és késsel vágták fel őket, így árusították. A 19. század végére a 
technológia teljes változásával és iparivá válásával a korábban kemény juhtúró puha lett és még 
krémesebb. A szocializmus a brindzát is megviselte. A termelt mennyiség is, és a minőség is nagyot 
esett.  

 

A galuska (halušky) 

Az ínséges időkben elődeink sokszor helyettesítő alapanyagokat kerestek. Az újra és újra felbukkanó 
gabonahiány leküzdésére az Amerikából Európába került burgonya volt az egyik leghatékonyabb 
megoldás. A burgonya terjedését a császári udvar még rendeletekkel is sürgette, mint Mária Terézia 
1767-es rendelete, amiben az Erdélyi Főkormányszéket kötelezte a burgonyatermesztés elkezdésére. 
A szegény embernek lisztje, még inkább búzalisztje, mindig is kevés akadt, a burgonya viszont jól 
termett hegyvidéki körülmények között is, így előbb jutott az asztalra. Így esett, hogy a 
legszegényebb, főként hegyvidéki területeken a liszthez egyre gyakrabban reszelt nyers, vagy főtt 
burgonya került és a galuska burgonyás-lisztes lett.  

A gazdagabb és kedvezőbb adottságú mezőgazdasági területeken, mint a Csallóközben, liszt is több 
akadt, ezért nem is tettek bele burgonyát, mint a szegények, hanem inkább tojással gazdagították, 
mint az urak. Ilyen módon kétféle galuska (halušky) is élt és él egy időben, a hegyvidéki burgonyás, és 
a síkvidéki burgonya nélküli. (Csizmadia, 1990) 

Van már brindzánk, van már galuskánk, fedezzük hát fel a brindzás galuskát. A hegyvidék népe 
lehetősége szerint sok minden ehetővel kombinálta a burgonyával készített galuskát és tett rá 
mindent, amihez csak hozzájutott Így lett ízletesebb és táplálóbb. Így került rá a túró, a párolt 
savanyított káposzta, a juhtúró, a füstölt szalonna, a zsíron, vajon pirított hagyma, és még sok más. 
Aztán ebből a kísérletező kedvből és szűkösségből régiónként számtalan névvel számtalan variáció 
alakult ki.  

 

Szlovák konyha és a szlovák bor 

A „nemzeti szláv étel” szülőhelyének tekintett hegyvidék népe leginkább sört és pálinkákat 
(borovicka, slivovica) fogyasztott. Közöttük a pörkölt szalonna, pálinka és méz (cukor) keverékét, a 
szalonnás pálinkát (hriatô). Bort itt nemigen fogyasztottak és a szlovák borfogyasztás manapság is 
leginkább a pálinkafogyasztással maradt versenyben.  

A hat szlovák borvidék meglepően sok, ezek az alábbiak: Alacsony-Kárpátok, Dél-Szlovákia, Nyitrai 
régió, Közép-Szlovákia, Kelet-Szlovákia, Tokaji régió. A határ közeli borvidékek adottságait a mi 
oldalunkról könnyű elképzelni. 
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7. A vendéglátás szerepe, fogalma, értelmezése 
 

A vendéglátás tevékenysége olyannyira sokrétű, hogy fogalmát a szakirodalom sem tudja 
meghatározni pontosan.  

A „vendéglátás olyan sajátos kereskedelmi tevékenység, mely a lakosságnak és az 
idegenforgalomban részt vevőknek ételeket, italokat, szórakozási lehetőségeket, és egyéb 
szolgáltatásokat nyújt” fogalomban sajátos jelző mögé kerül a vendéglátás lényege, az a személyes 
törődés, vendégül látás, ami megkülönbözteti a kereskedelemtől azon kívül, hogy mélységében és 
szélességében is eltér a tevékenység, hiszen nemcsak áruforgalommal foglalkozik. Az egyéb 
szolgáltatások kategória sem a kimaradt szolgáltatásokat gyűjti össze, hanem egyes üzletek esetében 
éppen a jelleget adó rendezvényszervezést vagy éppen az élménygasztronómia elemeit foglalja 
magában.  

Nevezhetnénk sajátos termelő tevékenységnek is, amely esetén történik helyben fogyasztás és 
szolgáltatás is, vagy sajátos szolgáltatásnak, amely termelő és értékesítő tevékenységgel társul, tehát 
a három tevékenység tipikus együttese a vendéglátás.  

 

A tevékenységek ágazati osztályozási rendszere szerint: a vendéglátás a nemzetgazdaság önálló 
ágazata, a szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódva pedig tercier nemzetgazdasági ág. Ez a 
kapcsolódás a szolgáltatási jelleg erősödését jelzi. Az ágazaton belül megkülönböztetett alágazatok, 
szakágazatok a tevékenység rendszerét is felvázolják.  

 

A vendéglátás alágazati, szakágazatai, tevékenységei és üzlettípusai a következők: 

-         Éttermi, mozgó vendéglátás 

A szakágazatba tartozást a fogyasztás körülményei határozzák meg, magában foglalja a „fogyasztók 
kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját 
magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy 
elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali 
közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból. A 
rendelet ilyen szolgáltatóhelynek, a szakma üzleteknek nevezi az alábbiakat: étterem, önkiszolgáló 
étterem, gyorsétterem, pizzaszállító, előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas 
étkezőhely, fagylaltos kocsi, mozgó élelmiszer-szállító, ételkészítő piaci bódé, közlekedési eszközben 
működő étterem, bár.  

-         Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás 

Az alágazat magában foglalja az egyes eseményekre (eseti étkeztetés) vagy meghatározott 
időtartamra vonatkozó vendéglátó tevékenységet, valamint a koncesszióval működő kedvezményes 
étkeztetést, pl. sport- vagy hasonló létesítményekben. Két szakágazata közül a Rendezvényi 
étkeztetésbe tartozik a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó 
tevékenység ellátása, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalommal. Az Egyéb 
vendéglátás szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött 
szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban. Az ételt többnyire 
központi egységben készítik. (pl. üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése 
koncesszióval).  

-         Italszolgáltatás 

A szakágazatba tartozik az italoknak előállítása és felszolgálása a helyszínen, azonnali közvetlen 
fogyasztás céljából. A szolgáltatás helye lehet: bár, kocsma, borozó, koktélbár, diszkó 
(italfelszolgálással), söröző, kávézó, gyümölcslé-árusító bár, mozgó italárus.   
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A vendéglátás feladatai a vendégigények kielégítésén alapulnak, így ételek/italok készítése és 
értékesítése fő- és kiegészítő étkezés jelleggel  a lakosság és a turisták, valamint viszonteladók 
részére, valamint vendéglátóipari szolgáltatások nyújtása. Ez utóbbi közé a kényelmi szolgáltatások, a 
szervíz szolgáltatások és a szórakoztató attrakciók tartoznak.  

Két formát lehet elkülöníteni, az általános vendéglátáson kívül: 

1.  Az utasellátást, amely ellátási funkciót tölt be a közlekedési eszközökön (vonat, hajó, autóbusz, 
repülő), és a megállóhelyeken.  

2. A zártkörű vendéglátás vendégköre meghatározott, a helybeli lakosokat/munkásokat látja el, a 
vendégek száma és összetétele ismert, a szűk választék is hozzájárul, hogy az értékesítési kockázat 
kisebb. A munkahelyi vendéglátás a legjelentősebb formája. A kötött nyersanyagnormájú gyermek- 
és diákétkeztetés és a kórházi ellátás is ide tartozik. Az előbbi esetében a tápanyagnorma is előírt, az 
utóbbinál az orvos rendeli az ellátást, ami jelenthet diétás étkezést is. Kisebb jelentőségű formák a 
szociális otthonok ellátása és a honvédségi ellátás.   

 

Egységek csoportosítása, típusai, jellemzői  

A turisztikai fogadóképesség elemei között kiemelt szerepet kap a látogatók ellátása, melyet a 
vendéglátás valósít meg. Egy adott térség vendéglátó üzlet összetételét vizsgálva megállapítható, 
hogy az üzletek egy része a helyi lakosság kiszolgálását végzi, de jelentős hányaduk a látogatóknak 
nyújt szolgáltatásokat. A megfelelő színvonalú vendéglátás pozitív hatással van egy adott térség 
turisztikai fejlődésére. Ennek ellenkezőjét is elmondhatjuk, hogy a turizmus is hatással van a 
vendéglátás fejlődésére, mivel jelentős keresletet indukál a vendéglátásban.   

A vendéglátás működési egysége az üzlet, ahol termelés, értékesítés és szolgáltatás történhet, 
tulajdonképpen értékesítőhely. A vendégek ellátását különféle üzletek eltérő minőségben biztosítják, 
melyekben típustól függően csak értékesítés vagy termeléssel kiegészített értékesítés történik. A 
vendéglátó üzlet nyitásakor nem az üzlettípust kell pontosan meghatározni, hanem az üzletkört. Az 
üzletkör az üzlet alaptevékenységét jelenti, azt a feladatot, amelyért az egységet létrehozzák, amely 
kifejezi, hogy milyen keresletet kívánnak kielégíteni, azaz gyűjtő meghatározás, amely a főbb, 
jellemző ismérvékben azonos alaptevékenységű üzleteket azonos szakjellegű szakmai kategóriákba 
sorolja.   

A vendéglátás üzletköreit a következő táblázat foglalja össze: 

  Üzletkör-csoportok a vendéglátásban 

Kereskedelmi 
vendéglátóhely 

Munkahelyi vendéglátóhely 
Egyéb vendéglátás 

Üzletkörök 2110. Melegkonyhás 
vendéglátóhely 

2210. Főzőkonyhás munkahelyi gyors- 
és önkiszolgáló étterem 

2300. Szervezetek és a 
lakosság étkeztetését végző 
központi főzőkonyha 

2120. Cukrászda 2220. Munkahelyi, intézményi büfé 2400. Rendezvényi 
étkeztetés 

2130. Italüzlet     

2140. Egyéb     
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vendéglátóhely 

2150. Zenés 
szórakozóhely 

    

Forrás: 133/2007. (VI. 13.) Korm. Rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül 
folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

 

Melegkonyhás vendéglátóhely 

Kínálatára jellemző a teljes melegkonyhai ételsor, hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és 
édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az egységekben teljes termelés és 
értékesítés egyaránt történik.   

Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, étterem-söröző, 
kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija.   

 

Cukrászda   

Cukrászda: Kínálatában jellemzően saját készítésű cukrászati készítmények, édesipari termékek, 
hideg ételek vannak. Értékesítés helyben fogyasztással valamint elvitelre egyaránt biztosított. 
Szeszesital kínálata kiegészítő jellegű, minőségi italokból áll (édes borok, likőrök, minőségi sör stb.). 
Emellett megtalálhatóak szeszmentes italok is.   

 

Italüzlet   

Fő cél az italfogyasztás ezen üzlettípusoknál, ezért kínálata is különböző szeszes és szeszmentes 
italokból áll, melyeknek kiszolgálása palackozva és kimérve egyaránt jellemző, étel felszolgálása 
nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából készített finom pékáru, 
pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető. 

Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma.   

 

Egyéb vendéglátóhely   

Ezekben az üzletekben hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) 
húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, 
kávé, szeszes és szeszmentes italok értékesíthetők.   

Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, valamint a 
bármilyen intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely.   

 

Zenés szórakozóhely   

Különböző minőségi szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, kevert italok, 
ételből inkább az ún. ételpótlók (mogyoró, snack, ropi, perec…) széles választéka jellemző. 
Kiegészítésképpen élő és gépzene-szolgáltatás, műsor található ezen üzlettípusokban. Ide tartozik: pl. 
mulató, varieté, bár, diszkó.   
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Munkahelyi vendéglátóhelyek   

Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem   

Munkahelyen, intézményben működtetett, főzőkonyhával rendelkező étterem. Étel és ital készítése, 
azok meghatározott személyeknek történő kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül. Ide 
tartozik: az alap-, közép-, felsőfokú iskolai oktatásban részesülő fiataloknak az oktatási intézmény 
keretei között biztosított főzőkonyhás étkeztetése, egy adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy 
sporttelep) dolgozóinak étkeztetése.   

 

 

Munkahelyi, intézményi büfé   

Munkahelyen, intézményben működtetett büfé, melyben az Egyéb vendéglátóhelynél (2140) előírt 
termékek értékesíthetők, szeszes ital kivételével. Ide tartozik: az iskolai büfé is.   

 

Egyéb vendéglátás   

Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha   

Az ételt központi egységben készítik, és onnan kerül kiszállításra a főzőkonyhával nem rendelkező 
szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, 
iskolába, valamint a lakosság, magánszemélyek részére.   

 

Rendezvényi étkeztetés   

Szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a megrendelő által meghatározott 
helyen és eseti alkalomra szól. Ide tartozik: pl. a party-szerviz, catering. A rendezvényi étkeztetés a 
turizmusba bekapcsolódók számára is nyújt szolgáltatásokat. A rendezvényturizmus üzleti 
megrendelői általában komplex csomagokat igényelnek, mely magában foglalja a vendégül látást is. A 
rendezvényi étkeztetésnek a felsorolt két lényeges megjelenési formáját különböztetjük meg.   

A két tevékenység tartalmi különbségeit a szakirodalom a következőképpen választja szét: 

 a catering: szótári meghatározás szerint tömegellátás, élelmezést, utasellátást jelöl. 
Vendéglátós tartalma szerint e fogalom mögé a napi jellegű folyamatos nagy mennyiségű 
termelést értjük.    

 Party-sevice: szintén tartalmazza a termelést, de itt már feltételként jelenik meg, hogy a 
termelés mögött rendezvényszervező cég álljon. Fő elemeiként a vendéglátást és az e köré 
szerveződő szolgáltatásokat, valamint az egyéb rendezvényszervezői szolgáltatásokat  
emelhetjük ki. 

 A vendéglátáshoz kapcsolódóan a szolgáltató cégek általában a két tevékenységet együtt végzik, így 
catering és party service vállalkozásként hirdetik szolgáltatásaikat. E szolgáltatás kapcsolódhat 
működő vendéglátó egységhez is, de találunk a piacon önálló cégeket is, melyek ún. doboz cégként 
működnek. E cégek fő jellemzői, hogy a tevékenységüket a külvilág számára nem látványosan végzik, 
hideg-melegkonyhai termelőket üzemeltetnek, eszközparkjukat raktárakban tárolják és központi 
tevékenységeik számára (beszerzés, logisztika, pénzügy, rendelésfelvétel…) irodákat tartanak fenn.   
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8. Rendezvényszervezés és vendéglátás 

 

A rendezvényturizmus nem csak a rendezvények kialakulását, fejlődését vizsgálja, hanem azok 
szervezésének folyamatait is elemzi. Legyen kisebb vagy nagyobb szabású egy rendezvény, a 
rengeteg kitartás, elhivatottság, megfelelő szakértelem mellett a megszervezéséhez számos tárgyi és 
személyi feltétel is szükséges.  

 

Alapvetően egy rendezvény három főszereplője: a megrendelő, a rendezvényszervező és a 
meghívottak. Ebből a háromból az első kettő vesz részt a rendezvényszervezésében, közülük is az 
oroszlánrészét természetesen, mint ahogy a nevéből is adódik, a rendezvényszervező. 

Az adott rendezvény ötlete általában a megrendelő fejéből pattan ki, aminek a szervezését és 
lebonyolítását rábízza a rendezvényszervezőre. Azonban van olyan eset is, amikor a megrendelő egy 
kész tervet kap maga elé és eldönti, hogy megveszi-e vagy nem.  

 

Egy fontos esemény megszervezése során bármikor felmerülhetnek problémák, ezért szükséges és 
alapvető követelménynek is számít, hogy a megrendelő és a szervező folyamatosan tartsák 
egymással a kapcsolatot ezzel is segítve egymás munkáját. 

 

Először is meg kell fogalmazni a célokat, meghatározni a témát és programokat. A szükséges hatósági 
engedélyek megszerzése mellett pontos programterv, költségterv és a legapróbb teendőkre, feladat-, 
és hatáskörökre is kitérő forgatókönyv összeállítása is elengedhetetlen. A forgatókönyvek 
általánosságban tartalmazzák a konkrét események helyét, pontos időpontját, időtartamát, a 
résztvevőket, illetve látogatókra vonatkozó információkat is.  

 

A szervező gárdának a reális jegyárak kialakításához, a megfelelő fizetési módok meghatározásához a 
résztvevők számát nagy körültekintéssel kell kikalkulálni. Elengedhetetlen egy rendezvény megfelelő 
arculatának kitalálása, hisz egy frappáns szó, jelmondat, hang vagy jelkép csalogató tényezővé válhat. 
Ezen kívül meg kell határozni az eseményen résztvevő hatósági és egyéb szervezetek körét, akik 
gondoskodnak a szükséges beszállításokról, szponzorálásról, a biztonságról. Kiemelt figyelmet 
érdemelnek a VIP vendégek, kiválasztásukhoz, fogadásukhoz megfelelő személyzet szükséges. Attól 
függően, hogy zárt vagy szabad térben kerül megrendezésre a rendezvény eltérőek lehetnek a 
szükséges technikai, illetve műszaki paraméterek, melyeknek megfelelni igyekeznek a szervezők. 
Ehhez előzetesen terveket, vázlatokat készítenek arról, hogy infrastruktúra tekintetében milyen 
elvárásoknak kell megvalósulnia, illetve a későbbiekben az alapvető higiéniás szükségleteket kielégítő 
tárgyi feltételek. 

 

A lebonyolítás a vendégek megérkezésével kezdődik, addigra minden előkészítő munkálattal végezni 
kell. Az érkezőket fogadni kell, ellenőrizni a jegyeiket, esetleg regisztrálni őket. A VIP vendégeket 
gyakran plusz szolgáltatások igénybevételére is feljogosítja (például kijelölt parkolóhely, elkerített 
hely a nézőtéren). 

 

A rendezvényszervezés nem ér véget a programok befejeztével, ezután kezdődnek az 
utómunkálatok. A bontási munkálatok, a takarítás és helyreállítás csak akkor veheti kezdetét, ha az 
utolsó vendég is elhagyta már a helyszínt. A fellépőkkel, előadókkal való elszámolás, köszönő levelek 
kiküldése, tanulságok levonása a rendezvény alatt felmerült problémákból is szükségszerű. Az 
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esemény kiértékeléséről, a közönség és fellépők által alkotott vélemények alapján, tudósítani szokták 
a médiát. A képek formájában leközölt brossura az esemény életéből talán még nagyobb kedvet hoz 
a fesztiválra következő években kilátogatni tervezőknek. 

 

Egy rendezvény sikeressége mindazon múlhat, hogy ez elképzelt terveket hogyan tudják 
megvalósítani, és hogyan tudnak minél színesebb programokat biztosítani a látogatóknak. Mennyire 
tudják a vendégek igényeit kielégíteni, illetve a rendezvény közben felmerült problémákat mennyire 
hatékonyan tudják orvosolni, hogyan tudnak megfelelni a kihívásoknak. Ezen kívül fontos szerepe van 
a reklámnak, a rendezvény széles körű terjesztésének. A médiában való megjelenésnek, plakátokon, 
szórólapokon esetleg nemcsak magyar, hanem külföldi utazási irodák népszerűsítésének. 

 

8.1 Konferenciák, rendezvények lebonyolítása – Vendéglátás 

 

A hivatásturizmus jellegéből adódóan a turisták elsődleges célja a munkavégzés, azonban a 
desztináció imázsának, a rendezvény helyszínének és a vendégek általános megelégedettségének 
mindenképpen nagyon fontos eleme a tökéletes vendéglátás.  

 

A vendéglátás szakterületén belül megkülönböztetünk hagyományos- és rendezvény vendéglátást. A 
terminológia eltér a hivatásturizmus-vakációs turizmus rendszerétől, ugyanis a hagyományos 
vendéglátás alatt az étteremben étlapról vagy bizonyos menüről választó vendéget, az ő fogyasztását 
és az e köré épülő szolgáltatáscsomagot értjük. A második kategória kapcsolódik a rendezvényekhez, 
bár jóval bővebb formában, mint azt a hivatásturizmuson belül értelmezni lehet. Vendéglátó 
rendezvényeknek is nevezik őket, alatta a vendéglátó vállalat/egység saját vagy más helyszínen 
végzett munkáját értjük, melyben az ellátás egy bizonyos alkalomhoz kapcsolódik, ahhoz igazodik és 
szervezetten van lebonyolítva. Szervezettnek tekinthető mindaz, ami előre meg lett rendelve, ismert 
az időpontja, helyszíne, választéka és a vendégek létszáma. Tapasztalatot, rugalmasságot, 
felkészültséget és szakmai elkötelezettséget igényel a vendéglátó részéről. Jellemző a vendéglátó 
rendezvényekre, hogy alkalmi, valamilyen eseményhez kötődik (pl. koktélparti egy 
sajtótájékoztatóhoz, kávészünet egy konferencia szünetéhez, stb.) és meghatározott céllal szervezik 
azt meg (az esemény méltó megünneplése, szórakoztatás, partnerek elkápráztatása, stb.).  

Piaca folyamatosan növekszik, egyre ritkábbak a háznál tartott családi rendezvények, divatossá 
váltak a különböző kisebb-nagyobb partik, vacsorák. Ez természetesen számos előnnyel jár a 
vendéglátónak is (legyen az jellemzően vendéglátó-ipari üzlet, kereskedelmi szálláshely vagy party-
service cég), hiszen kiszámítható, biztos árbevételhez juttatja őket, jól tervezhető a hely, a 
személyzet és az eszközök kapacitás-kihasználtága szempontjából egyaránt és a bevétel egy része 
előzetesen jelentkezik. A vendéglátó hosszú távon is profitál (rendezvény-arculat kialakítása, 
folyamatosan visszatérő megrendelők) és lehetősége van kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére 
(pl. dekoráció, transzfer szervezése, fényképész, zenészek, stb.). A vendéglátó rendezvényeket 
rengeteg szempont szerint csoportosíthatjuk, melynek szinte minden alcsoportja előfordulhat a 
hivatásturizmus keretein belül is.  
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8.2 Vendéglátó rendezvények csoportosítása 

 

Célok szerint a rendezvények lehetnek: 

1. Társas étkezések: a vendéglátás fő célja a vendégek étellel, itallal történő ellátása 

a. Egyszerű társas étkezés: szervezett csoportok részére gyors, szűkített vagy előre 
meghatározott étel- és italválasztékkal. 

b. Díszétkezés: ünnepélyesebb, kifinomultabb formája a társas étkezéseknek. Az ünnepi 
jelleget a hely hangulata, a terítés/felszolgálás kivitelezése és az ételsor 
(alapanyagában, elkészítésében és tálalásában) tükrözi. 

2. Társas összejövetelek 

a. Fogadás: az állami hivatalok, intézmények és külképviseletek meghívottainak 
tiszteletére szervezik, célja az egyes személyek vagy események ünneplése. A 
díszétkezésektől kötetlenebb formában, társalgásra, ismerkedésre lehetőséget adva, 
főétkezések idejében van lebonyolítva. Formái lehetnek: koktélparti, állófogadás, 
ültetett büféasztalos fogadás. 

b. Parti: modern, kötetlen rendezvény, melynek célja a szórakozás, ismerkedés, 
ismerősökkel való együttlét a protokolláris keretek mellőzésével. Manapság a partik 
legkülönbözőbb formáival találkozni (grillparti, férfiparti, csülökparti, stb.). 

c. Bál: az év meghatározott időszakaiban megrendezett (farsang, aratás, Anna-nap, 
szüret) nagyszabású táncos rendezvény. Jellegét befolyásolják a hagyományok, a 
meghívottak köre, a vendéglátás formája. Az élő zene mindig kötelező eleme. 

d. Estély: esti órákban rendezett, vacsorával egybekötött táncos, ünnepélyes 
rendezvény. A meghívottak köre, összetétele általában meghatározott (tudományos, 
művészeti, politikai) és gyakran kötik valamilyen eseményhez (megnyitó, díjkiosztó). 

3. Gasztronómiai rendezvények: a rendezvény egy meghatározott gasztronómiai jellegű 
program, téma köré épül. 

a. Hagyományokra épülő rendezvények: régiók és népek kultúrája határozza meg, a 
szokások ápolása és azok felelevenítése jellemzi. Alapja lehet egy ünnep (húsvét, 
szilveszter, Márton-nap), népszokás (búcsú, lakodalom), tevékenység (vadászat, 
disznóvágás) és nemzet (kínai, görög). 

b. A kulinaritást előtérbe helyező rendezvények: a cél egy különleges gasztronómiai 
élmény nyújtása. Tematikusan épülhet bizonyos alapanyagra (strucc, homár), 
ételkészítési módra (kemencében sült étel), borra valamint az ételek és italok közötti 
harmóniára. 

c. Szakmai jellegű rendezvények: szakmai körök megelégedettségét, információk 
megosztását célozza. Hazai és nemzetközi gasztronómiai versenyek, szakácsolimpiák 
tartoznak ide. 
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8.3 Vendéglátó rendezvények jellege 

 

A vendéglátó rendezvények kínálata döntően függ a rendezvény jellegétől, emellett van azonban 
néhány kritérium, ami függetlenül az esemény típusától befolyásolja a választék, étel- és italkínálat 
összeállítását. 

 A rendezvény ideje: reggeli, ebéd, vacsora idejében esetleg a köztes időszakban rendezik-e 

 Az évszak, idény: a friss, szezonális alapanyag meghatározza az elkészíthető ételek körét  

 A megrendelő igényei és a rendelkezésre álló keretösszeg 

 A vendégek létszáma: kevés vendégre egyszerűbb munkaigényesebb ételeket készíteni 

 A vendégek összetétele: alkalmazkodni kell a vendégek neméhez, korához, nemzetiségéhez, 
vallási szokásaihoz 

 A helyszín színvonala, lehetőségei és adottságai: ételkészítési- és tálalási kapacitás, a 
személyzet szakmai felkészültsége 

 A helyes táplálkozás követelményei: napjaink trendje, amely nehezen összeilleszthető a 
magyar hagyományos konyhával 

 Az étkezésre rendelkezésre álló idő 

 Az ételek esztétikus megjelenése, könnyű tálalhatósága és egyszerű fogyaszthatósága: 
convenience (kényelmi, előkészített nyersanyagok) food használata, természetes 
díszítőanyagok, látványgasztronómia 

 Változatosság és különlegesség: nem hétköznapi ételek és nem ismétlődő fogások 
(különösen ha a konferencia/kongresszus több napos) 

 

Az ellátás módja a rendezvény szervezése szempontjából meghatározó, függ tőle a terem 
berendezése, az étkezési idő és színvonal de még a szükséges személyzet létszáma is. Előfordulhat a 
típusok keveredése is.  

1. Asztalnál történő felszolgálás (tányérszerviz): az asztaloknál helyet foglaló vendégeket 
felszolgálók szolgálják ki.  

2. Büfészerviz: töretlen népszerűségnek örvend szerte a világon. Az étel (és gyakran az 
ital) választék a vendégtérben több, speciálisan erre a célra kialakított asztalon 
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helyezkedik el. Magyarországon svédasztalnak is nevezik helytelenül, a vendéglátó 
szakma csak a büfé szót használja rá.  

3. Tálcáról történő kínálás: főétkezéseken kívüli ételfelszolgálás és az italok kínálásának 
módja. Koktélpartikon, fogadásokon a felszolgálók apró falatokat, ízelítőket, 
szendvicseket visznek körbe a vendégek között. Álló alkalmakkor elegáns megoldás, 
bálok, ültetett alkalmak esetében az üdvözlő italt (welcome drink) kínálják tálcáról.  

 

8.4 Vendéglátó rendezvények a hivatásturizmusban 

 

A corporate rendezvényekhez, konferenciákhoz a vendéglátó rendezvények mindegyikét hozzá lehet 
rendelni, de természetesen bizonyos típusok jóval sűrűbben fordulnak elő. Kiegészítő programként 
szervezhetnek borkóstolót, gasztronómiai rendezvényeket, tematikus partikat, de a legjellemzőbb 
vendéglátásformák az alábbiak: 

1. Welcome parti, állófogadás: általában a több napos tárgyalást/konferenciát megelőző estén 
rendezik meg, célja, hogy a résztvevők összeismerkedjenek, kötetlenül beszélgessenek, 
kipihenjék az utat. Italkínálata általában borok, sör, long drinkek, soft drinkek 
(alkoholmentes). Ételkínálatának alapkövetelménye, hogy állva, egy villával el lehessen 
fogyasztani, így nagyobb darabokat és mártásos ételeket nem illik felszolgálni. A rendezvény 
időtartama 1-1,5 óra, követheti vacsora, de nagyobb ételválasztékkal akár ki is válthatja azt. 

2. Bál, bankett, díszétkezés: a rendezvények, megbeszélések záró eseménye, de előfordul 
önmagában is corporate keretek között. Este rendezik meg, típustól függően élő zenével, 
műsorral, tánccal kiegészítve. Gyakran egy esemény (díjátadás, jótékonysági árverés, 
nyugdíjazás, Karácsony) témája köré épül fel.  

3. Büféebéd, quick lunch, munkavacsora: a konferenciák ebédszünetében és a hétköznapi 
vacsorákon alkalmazzák a konferenciák világában, de turistacsoportok, iskolások étkeztetése 
során és még számos helyzetben a turizmuson belül és kívül. Gyors és praktikus, funkcionális 
vendéglátás kihasználva a büfészerviz előnyeit. Konferenciák szüneteiben előfordul, hogy 
sűrűbben tartanak kávészünetet és könnyű szendvicsebédet rendelnek (quick lunch), majd a 
fő, kiadós étkezés a vacsora. Ilyenkor salátákat, szendvicseket, hidegtálakat, süteményeket 
kínálnak a vendégeknek. A konferenciák ebédszünetének ételkínálata nem lehet nehéz, a 
gyomrot megterhelő, mert az a további munkát veszélyeztetheti. 

4. Kávészünet: a figyelem lankadása, a vendégek koncentrálóképességének csökkenése 
figyelhető meg az előadások folyamán, így célszerű 1,5 óránként 20-30 perc szünetet 
beiktatni a konferenciákba. Délután, hosszasan elnyúló programnál akár még sűrűbben is. A 
szünetek célja a felfrissülés, új energia nyerése a folytatáshoz, így a főszerepet nem a nehéz, 
tápláló ételek, hanem a szénhidrát pótlását segítő falatkák, sütemények jelentik. Italkínálata 
az alkoholmentes meleg (kávé és változatai valamint tea) és hideg italokra szorítkozik.  

5. Bekészítések: kisebb megbeszélések, meetingek során kiegészíti, de ki is válthatja a 
kávészünetet. Egy, a teremben elhelyezett asztalra a felszolgálók a megbeszélés kezdete előtt 
néhány perccel termoszban kávét/teát és a fogyasztásukhoz szükséges 
eszközöket/kiegészítőket (csészék, kanalak, cukor, citrom, tej, stb.) helyeznek el ízléses 
kivitelezésben. Előfordul, hogy aprósüteményeket, pékárut is igényel a megrendelő. Alacsony 
résztvevőszámnál praktikus megoldás a bekészítés, hiszen nem szakítja meg a tárgyalást, 
illetve annak üteméhez igazítva fogyasztanak a vendégek. 
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6. Villásreggeli: gyakori vendéglátásforma az üzleti életben és a protokoll világában. A napi 
teendők, programok megbeszélését kötik össze ebben az esetben a reggeli elfogyasztásával. 
A megbeszélés stílusa kötetlenebb, mint a tárgyalóteremben.   

 

 

9. Intézményi vendéglátás és közétkeztetés 

 

Az intézményi vendéglátás összetett fogalmat takar, mely több részterületből tevődik össze. Ezen 
területek elkülönítése nem egyszerű feladat, hiszen különböző szakmai szempontokból megközelítve 
más és más csoportosításokkal találkozhatunk. A jelenleg használt csoportosítás alapján az 
intézményi vendéglátás a következő területekre tagozódik: 

1. Gyermek- és diákétkeztetés 

2. Kórházi élelmezés 

3. Honvédségi élelmezés 

4. Büntető-végrehajtás élelmezése 

5. Munkahelyi vendéglátás 

 

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy az intézményi vendéglátás hová is tartozik, hiszen - bár nevében 
szerepel a vendéglátás szó - napjainkban inkább a közétkeztetés fogalmához sorolják. 

Vendéglátás fogalma: A vendéglátó termékek készítése és eladása helyben, valamint kiszállítás útján 
fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak. 

Közétkeztetés fogalma: Az üdülőkben, a szociális és egészségügyi intézményekben történő 
étkeztetés, a munkahelyi, a gyermek- és diákétkeztetés, ideértve az egész napon át lakóhelyeiktől 
távollévők teljes napi ellátását. 

A fenti két fogalom ismeretében egyértelművé válik, hogy az intézményi vendéglátás mind a 
vendéglátás, mind a közétkeztetés fogalmát magában foglalja. Az intézményi vendéglátás tehát a 
közétkeztetés szerves része, mely a vendéglátás főbb jellemzőit is magán hordozza. 

 

 A közétkeztetés kialakulása, szerepe és feladatai a lakosság ellátásában 

A közétkeztetés a különböző nemű, korú és foglalkozású népességcsoportok szervezett élelmezési 
ellátása. Kialakulása és széles körű elterjedése a második világháború utáni időszakban indult meg, de 
más országokhoz hasonlóan a csoportos élelmezés egyes területeken, így a honvédségnél, a 
különböző tanintézetek kollégiumaiban, a kórházakban és szanatóriumokban már lényegesen 
régebben működött. 

 

Minden élelmezési üzem a lehető leggazdaságosabban igyekszik megoldani az ellátást. Céljuk, hogy 
minél kisebb költségráfordítással, minél nagyobb hatékonysággal, minél nagyobb eredményeket 
érjenek el. A közétkeztetés minden társadalmi rendszerben szociális feladatot jelentett. Több 
intézmény saját üzemeltetésű konyhával rendelkezik. A gazdasági és társadalmi fejlődés 
eredményeként egyre több közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozás működik. Folyamatosan növekszik 
mind az oktatási, mind az egészségügyi intézetek élelmezési üzemének bérbeadása, vállalkozók általi 
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üzemeltetése is. Napjainkban a munkahelyi élelmezés nagy része szintén vállalkozási formában 
történik. A vállalkozások célja kibővül a nyereségre való törekvéssel.  

 

Egyre gyakoribb a hagyományos vendéglátóhelyek (vendéglők, éttermek) bevonása a lakosság 
közétkeztetési ellátásába, előfizetéses étkeztetés formájában, amit elősegít az a körülmény, hogy 
egyre kevesebb vállalat, intézmény tart fenn saját közétkeztetési létesítményt alkalmazotti ellátásra. 
Ehelyett az alkalmazottakat gyakran élelmezési térítésben részesítik, amelyet azok meghatározott 
helyeken tetszés szerinti étkezésre fordíthatnak.  

 

Az utóbbi évek igen jelentős társadalmi-gazdasági változásai ellenére a lakosságnak ugyan egyre 
kisebb része, de naponta részesül valamilyen közétkeztetési ellátásban az otthoni étkezések mellett. 

 

GYERMEK- ÉS DIÁKÉTKEZTETÉS 

A közétkeztetés jól ismert területét jelenti a gyermek- és ifjúsági élelmezés, mely magába foglalja a 
bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, főiskolai és egyetemi hallgatók élelmezését. A 
gyermek- és diákétkeztetés a társadalmi élelmezés egyik legnagyobb volumenű ágazata, mely a 
következő formákban valósulhat meg: 

 egész napos élelmezést adó bentlakásos intézetek (kollégiumok, nevelő otthonok, 
gyógypedagógiai intézetek) 

 egy főétkezést és két kisebb étkezést nyújtó napközi otthonok (óvodai, általános iskolai napközik) 

 csak ebédet adó iskolai menzák. 

A gyermekélelmezés célja a gyermekeket az étkezési időben életkoruknak, élettani igényeiknek 
megfelelő energiát és tápanyagot tartalmazó táplálékhoz juttatni, feladata pedig a 
betegségmegelőző, egészséges táplálkozás megvalósítása, megismertetése, elfogadtatása, valamint a 
gyermekek ízlésének, étkezési kultúrájának formálása. 

A közétkeztetésben felhasznált élelmezési normákat kormányrendelet szabályozza.  

 
 
Bölcsődés gyermekek élelmezése 

A bölcsődés gyermek élelmezésében alapvető szempont a fejlődő szervezet tápanyag-igényének 
figyelembe vétele. A fokozott jó minőségű fehérje, illetve ásványi anyag-, vitamin- és 
energiaszükséglet miatt naponta ajánlott sovány húsfélék, tojás, tej és tejtermék adása megfelelő 
elosztásban. Főzelékek és gyümölcsfélék, gyümölcs- és főzelékturmixok képezzék az étrend gerincét. 
Édesipari termék, cukrászati készítmény önálló étkezésként nem adható. Az étrend konzisztenciáját a 
gyermek fogainak száma határozza meg.  

 
Az óvodás korú gyermekek étkezése 

Az óvodás gyermekek étrendje fokozatosan a felnőttekéhez válik hasonlóvá, de fűszerezésében 
visszafogottabb. Gyakran, lehetőleg azonos időben és egyszerre kis mennyiségű étel fogyasztása 
javasolt. Az ételek konzisztenciája a gyermek rágási ügyességéhez igazodik. Könnyen rágható, puha 
ételek étrendbe iktatása javasolt. Az étvágy a fizikai aktivitás, fejlődés, növekedés üteme szerint 
változhat.  
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Iskolás gyermekek étkeztetése 

Az iskolás gyermekek élelmezése során a nagyobb mozgásigényüket és a fokozottabb szellemi 
fejlődésüket kell alapul venni. Az energiát adó tápanyagok – telítetlen zsírsavakat tartalmazó 
zsiradékok (étolaj, margarin), főleg összetett szénhidrátok (keményítő és rostok) – adása mellett a 
fejlődő szervezet számára kiemelten fontos a jó minőségű fehérjék, a vitaminok és az ásványi 
anyagok biztosítása. 

Az iskolai étkeztetésnél a gondot az energiaellátás jelenti, tekintve, hogy a kis- és a nagyiskolások 
változó szükségleteit nem tudja kellőképpen figyelembe venni. 

 
Főiskolások, egyetemi hallgatók élelmezése 

Az étrendjük összeállításával alapvetően élettani igényüket, valamint fizikai megterhelésüket kell 
figyelembe venni. Elsőrendű fontosságú az állati eredetű fehérje-, kalcium- és vasszükséglet 
kielégítése húsok, belsőségek, tojás, tej és tejtermékek felhasználásával. Lényeges, hogy zöldségfélék 
és gyümölcsök rendszeresen (lehetőleg naponta) szerepeljenek az étrendben 

 

 

KÓRHÁZI ÉLELMEZÉS 

Az egészségügyi intézmények feladatai között igen fontos munkaterület az ellátottak és az 
alkalmazottak élelmezése.  

 

A kórházi élelmezés feladatai: 

1. A kórházakban gyógykezelt, illetve ápolás alatt álló betegek élelmezése. 

2. Az intézettel munkaviszonyban álló dolgozók élelmezése. 

3. Egyéb élelmezési feladatok ellátása (más, konyhával nem rendelkező egészségügyi intézmények 
betegeinek és alkalmazottainak, vagy az intézethez tartozó bölcsőde, napközi otthon, vérellátó 
szolgálat, stb. alkalmazottainak élelmezése). 

Az a tény, hogy a kórházi élelmezés egyben gyógytényező is, szükségessé teszi az élelmezési üzem és 
a dietetikai szolgálat szoros kapcsolatát. A dietetikai szolgálat feladata, hogy az élelmezést a 
leggazdaságosabb módon állítsa a terápia szolgálatába és biztosítsa a betegek teljes körű dietetikai 
ellátását. 

 

A kórházi alkalmazottak étkezését külön kell megoldani. A beteget ellátó tálalókonyhában nem 
étkezhetnek, sem magukkal hozott élelmüket nem tárolhatják. Étkezésük központi étteremben 
történik, hagyományos, vagy felszolgáló vagy önkiszolgáló rendszerben. 

 

 

HONVÉDSÉGI ÉLELMEZÉS 

A katonaélelmezés a közösségi étkeztetéseknek a legkorábban kialakult, hagyományokban és 
tapasztalatokban gazdag formája.  

Az élelmezés megszervezésekor figyelembe kell venni a katonák testi felépítéséből, életkorából, 
szolgálati és életkörülményeikből eredő követelményeket 
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ÉLELMEZÉSE 

Az intézményi vendéglátás sajátos területe a büntetés-végrehajtás élelmezése, mely a közétkeztetés 
többi területével ellentétben igen nehezen megközelíthető és hozzáférhető a „hétköznapi ember” 
számára. 

Az elítéltek részére napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítanak, melyből egy 
kötelezően meleg étel. A normál étrend mellett a diétára és egyéb ellátásra szorulók szükségleteit 
egyaránt kielégítik.  

 

 
MUNKAHELYI VENDÉGLÁTÁS 

Az üzemi élelmezésben résztvevők energiaigényét döntően befolyásolja a munkavégzés intenzitása. 
Ilyen megvilágításban megkülönböztetjük a munkakategóriák figyelembevételével a szellemi, a 
könnyű, a középnehéz, a nehéz és az igen nehéz fizikai munkát végzők energia- és 
tápanyagszükségletét.  

A szellemi munkát végzők részére kisebb energiatartalmú, zsírszegényebb, enyhén fűszerezett 
ételeket, általában az ülőfoglalkozás miatt, könnyebben emészthető ételeket kell az étrendbe 
tervezni. A fokozott energiafelhasználást igénylő fizikai munkánál az energiabiztosítás nagyobb 
zsírtartalmú és nagyobb telítőértékű ételek adásával oldható meg. Az ebédnek az egész napi étkezés 
minimum egyharmadát kell biztosítania. 

 

Házhozszállítás 

Gyorsan fejlődik az üzemi konyhák megszűnésével kialakult hiányt kihasználó, házhozszállítással 
foglalkozó társaságok forgalma. Egyre többen így oldják meg étkezésüket. A meleg étel lehetősége, a 
házhozszállítással járó időmegtakarítás vonzza az új ügyfeleket a munkahelyi étkeztetéssel, az ebéd 
szállításával foglalkozó cégek felé. 

 

10. Non profit szervezetek szerepe a turizmus-vendéglátás-
gasztronómia ágazatokban 

 

10.1 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 üzemeltető 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.  
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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. 

 

10.2 A turisztikai szolgáltatások 

 

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 (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 csoportosítása: 

1.) 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. 

2.) 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. 

3.) 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. 

4.) 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. 
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10.3 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. 

 

Tipikus nonprofit szervezetek a turisztikai szektorban 

 

A Tourinform-hálózat 

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 töltenek 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.  

 

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 menedzsment feladatait ellátják. 

 

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 szervezet: 

- Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) (1993-ban alapított országos szintű társadalmi 
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szervezet)  

- Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ) (1990-től működik)  

- Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ) (az 1970-es évektől 
működik)  

- Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (A Gasztronómiai Szövetség elődszervezetei 
már a 19. században működtek. Jelenlegi szervezeti felépítése 1997-től létezik) 

- Magyar Vendéglátók Ipartestülete (1991-ben alakult)  

- Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Szövetsége (VIMOSZ) (2008-ban, a turizmus 
szektorában addig működő két legjelentősebb munkaadói munkáltatói szövetségének 
egyesülésével jött létre)  

- Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége (MaResz) (1992-ben 15 rendezvényszervező cég 
által alapított szervezet jelenleg több mint 100 tagot tömörít)  

- Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISZSZ) (1990-ben 11 tagintézmény és 
szakmai szervezet hozta létre)  

- Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) (1994-ben alakult)  

- Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége (1992-ben alakult)  

- Magyar Fürdőszövetség ( 1992-ben öt fürdőüzemeltető vállalat hozta létre)  

- Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) (1989-ben hozták létre)  

- Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) (a szervezet 130 éves múltra tekint vissza)  

- Magyar Kastélyszállodák Egyesülete (a legfiatalabb magyarországi szakmai szervezet, 2007-
ben 13 kastélyszálloda és 1 étterem alapította)  

 

Idegenforgalmi ágazati szövetségek Szlovákiában: 

- Szlovákiai Szakácsok és Cukrászok Szövetsége 

- Az SZK Hegyi Vezetőinek Nemzeti Szövetsége 

- Szlovákiai Bárpincérek Szövetsége 

- Idegenvezetők Szlovákiai Társasága 

- az SZK Szállodáinak és Vendéglőinek Szövetsége (ZHR SR) (1993-ban alakult) 

- Szlovákiai Panziók és Szálláshelyek Egyesülete (1999) 

- Szlovákiai Autókempingek Egyesülete  (2000) 

- Vidéki Turizmus és Agroturizmus Szlovákiai Szövetsége (SZVTA) (1992) 

- LAVEX – Kötélpályák és Felvonók Szlovákiában (1967) 

- AKUBAS – Fürdők és Medencék Szlovákiai Egyesülete (1998) 

- SACKA – Utazási Irodák és Utazási Ügynökségek Szlovákiai Asszociációja (1992) 

- AICES – Szlovákiai Információs Központok Egyesülete (1994) 
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11. Idegenforgalmi- és vendéglátó marketing 
 
 
A marketing feladata olyan termékek kitalálása, melyek a vásárlók kiválasztott célcsoportja részére 
értéket képviselnek, és szükségleteiket kiszolgálják. A marketing oldaláról való hozzáállás a vásárlók 
szükségleteit és kívánságait helyezi a figyelem középpontjába, és azt feltételezi, hogy a vásárlók 
szükségletei kiszolgálásának a konkurenciához képest való nagyobb sikere, sikert eredményez az 
üzletben is.  
 
 

11.1 A turisztikai marketing alapjai 
 
A marketing dimenziói: 
 

 információs, tájékoztató (be, és ki egyaránt) 
Ahhoz, hogy sikeres legyek és a termékemet el tudjam adni, ismernem kell a piacot, a potenciális 
vásárlóimat, a versenytársaimat, a szűkebb és tágabb környezetet, amelyben működöm és 
természetesen magamról/ szolgáltatásaimról / termékeimről is megfelelő mennyiségű és minőségű 
információt kell eljuttatnom, ahhoz, hogy a vevők megtaláljanak. 
 

 szemlélet (a fejlesztések középpontjában a fogyasztó) 
Marketing tevékenységünk akkor lesz hatékony és hosszú távon is eredményes, ha az nem merül ki a 
termék, szolgáltatás reklámozásában, hanem a szervezet egészét átjárja, egyfajta a vevőt/fogyasztót, 
és az ő igényeit középpontba állító látásmóddal. 
 

 eszköz (láttatás, érzékennyé tétel, befolyásolás, ráhangolás, megismertetés, „eladás”) 
Az a „csomagolás” amely segíti hogy a fogyasztó rátaláljon a termékre. (pl.: tv-, rádióreklám, 
újsághirdetés, plakát, árengedmény – akció, stb. ) 
 
 
A marketing szakaszai: 
 

1. Helyzetelemzés (kínálat-, kereslet elemzése, SWOT-, piac-, versenyanalízis)  
A helyzetelemzés tehát irányul, kifelé (milyen környezetben tevékenykedem? – SWOT: lehetőség, 
veszély; piac és versenyelemzés, imázs audit), és befelé (milyen szolgáltatást, terméket nyújtok? – 
SWOT: erősség, gyengeség; érték és tevékenység audit). 
 
 

2. Termék meghatározása (vonzerő és turisztikai kínálat, package) – Mit? 
A turisztikai termék: 

- vonzerő + „csomagolás” + ár + elérhetőség (elosztás) = turisztikai termék 
Melyhez kapcsolódnak: 

- alapszolgáltatások (szállás, étkezés, szórakoztatás, tájékoztatás, egyéb szolgáltatások, úgy 
mint: higiénia és közbiztonság, intézményrendszer) 

- infrastrukturális szolgáltatások (közlekedés és egyéb infrastruktúra, úgy mint: áram, víz, 
szennyvíz, hulladék) 

- vendégszeretet 
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A szolgáltató szempontjából viszont azt a szolgáltatáscsomagot tekinthetjük turisztikai terméknek 
melyet a szolgáltató, az utazó egy meghatározott szükségletének kielégítésére létrehozott. (pl.: 
szálláshely, étterem, kiállítás, erdei kisvasút, stb.)  
 
Ezt tovább is bonthatjuk: 

- termékmag, a fogyasztói igény kielégítésének lényegét képezi Pl.: szálloda esetében, fedéllel 
a fejünk felett ágyban alhatunk. 

- konkrét termék, az a szolgáltatáscsomag, amelyet a vevő elvár, és amelyet ajánlatunkban 
közzéteszünk, pl.: szállodai példánkban ez a szoba ágyszáma, felszereltsége, komfortja, 
kapcsolódó szolgáltatások 

- kiterjesztett termék, az az extra szolgáltatáscsomag, amely megkülönböztet minket a többi 
szolgáltatótól. Pl.: szálloda esetében különleges panoráma, személyre szabott szolgáltatások, 
gyógyvíz, stb. 

   
A turisztikai termék jellemzői: 
-       bemutatható 
-       látogatható 
-       szolgáltatás kapcsolható hozzá 
-       a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó 
-       piacon értékesíthető 
-       garantálható (bizonyos esetekben állandóság) 
   
Szolgáltatás jellemzői: 

- elválaszthatatlanság (helyhez kötött, ott és akkor fogyasztom, azaz a szolgáltatás a fogyasztás 
pillanatában jön létre, lásd koncert, túravezetés…) 

- megfoghatatlanság (élményt vásárol a turista, ezért fokozott szerepe van a 
bizonyítéknyújtásnak (pl.: ajándéktárgy, belépőjegy, fotó stb.)) 

- ingadozás (függ attól, hogy ki, mikor, hogyan, hol nyújtja) 
- romlékonyság (nem tárolható, rugalmatlan, a mai előadás üres „székeit” holnap nem 

adhatom el) 
- csomagot ad el (termékek, szolgáltatások meghatározott csoportját, összességét) 

   
Fentiek miatt a szolgáltatás része maga a szolgáltatást nyújtó személy, ezért a marketingmix elemei 
között az emberi tényező külön, hangsúlyosan megjelenik. 
  Termékfejlesztés:  

- Szorosan kapcsolódik az adott térség fejlesztéséhez, a turisztikai kínálat komfortjának 
emelése, új kínálati elem létrehozása, kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése 
stb. (pl.: kikötő létesítése, férőhely bővítés, ….) építés típusú tevékenység 

- Vonatkozhat kizárólag piaci szolgáltatások fejlesztésére is. (Pl.: örökségi séták 
idegenvezetéssel, vagy műtárgymásolatok értékesítése – új szolgáltatás kifejlesztése és 
piacra vitele) szolgáltatás típusú tevékenység. 

   
 

3. Célok és stratégiai politika (konszolidációs, minőségfejlesztő, expanziós, diverzifikációs) – 
image meghatározása – Miért? 

Amikor a helyzetelemzéssel felméretem és megismertem a környezetet, amelyben a 
tevékenységemet végzem, meghatároztam a terméket, szolgáltatást, melyet kínálok, ismerem a saját 
vállalkozásom korlátait, lehetőségeit, mozgásterét, a rendelkezésre álló, illetve mozgósítható 
erőforrásokat, akkor meg tudom határozni a számomra előnyös, követendő magatartást, stratégiát.  
 
A lehetőségek az alábbiak lehetnek: 

- Konszolidációs politika - visszavonul, szolgáltatást, terméket csökkent 
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- Minőségfejlesztő politika - ugyanazt a kínálatot magasabb minőségi szolgáltatásokkal 
- Expanziós politika - kínálatot bővít 
- Diverzifikációs politika – a különböző célpiacok szerint egyedi kínálati csomagok kidolgozása 

 
 

4. Piacszegmentáció és pozicionálás (a turisztikai piacon a termék elhelyezése, a célcsoport és a 
piaci pozíció meghatározása) – Kinek? Hol? Mennyiért? 

A. Célcsoport - Kinek? 
Kik az adott szolgáltatás tipikus vásárlói? Kik a mi vevőink, van-e valami, ami megkülönbözteti őket a 
nagy átlagtól? (Pl.: Mo beutazó turizmusának 60%-a német ajkú) 

- lakossági piac 
- szervezeti piac (vállalatok, intézmények…) 

 
Magánfogyasztók esetén leggyakrabban a következő tényezőket szokás vizsgálni: a küldő ország, 
régió, az egy főre jutó jövedelem, keresők száma a családban, a lakóhely típusa, életkor, iskolai 
végzettség, foglalkozás, járműpark, fizetett szabadság ideje … 
Mit vásárolnak? 
E vizsgálat keretében arra kapunk választ, hogy melyek a legkelendőbb termékeink, megfelel-e a 
kínálati struktúránk az aktuális piaci igényeknek. 
 
Miért vásárolnak? 
Mi az utazási motíváció alapján adhatunk választ erre a kérdésre, pl.: önmegvalósítás: 
kalandturizmus, esztétikai szükségletek: művészeti turizmus, kognitív szükségletek – örökség 
turizmus, nyelvtanulás…, megbecsülés – szakmai üzleti utak, incentive turizmus, valahová tartozás – 
etnikai turizmus, vallási turizmus, biztonság – egészségturizmus, fiziológiai szükségletek: 
üdülőturizmus, 4S. 
 
Ki vesz részt a vásárlásban? 

- magánutazók egyedül 
- magánutazók társaságban 
- hivatás, vagy konferenciaturisták, incentív utazók (szervezeti turizmus) 

 
 
 
Hogyan vásárolnak? 
A turisztikai termék vásárlása alapvetően az ún. problémamegoldó vásárlás kategóriájába tartozik, 
jellemzője, hogy hosszas megfontolás, több ajánlat beható vizsgálata, érték/ár elemzés előzi meg. 
Sok az egymással helyettesítő termék, alacsony a márkahűség, a fogyasztó annál az irodánál fog 
vásárolni, ahol több információt, készségesebb segítséget kap. 
Kisebb értékű turisztikai termék esetén előfordulhat a hirtelen ötlettől vezérlet, ún. impulzusvásárlás 
is (pl.: koncert, mozi, étterem, „a turista a kiválasztott desztinációban kiszúr magának valami 
kellemes programot”, illetve last minute vásárlás) 
 
Mikor vásárolnak? 

- az utazás tényleges ideje (Évente hányszor utaznak az adott piac tagjai? Mely évszakokban 
utaznak? Egy-egy alkalommal mennyi időre utaznak?) 

- a vásárlói döntés meghozatalának ideje, azaz a vásárlás és a tényleges utazás időkülönbsége, 
az a két tényező, amelyekre figyelnünk kell. 

 
Hol vásárolnak? 

- közvetlenül a szolgáltatónál 
- utazásszervező vállalkozás irodájában 
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- utazási ügynökség irodájában 
- online vásárlások  

 
B. Elosztás - Hol? 
Ha tudom, hogy mit kínálok és kinek, akkor meg tudom határozni, azt is, hogy hol teszem 
hozzáférhetővé turisztikai terméket, szolgáltatást: 

- „nagyker”: utazási irodák, és ügynökségek – értékesítés elővételben, csoportosan  
- „kisker”: turisztikai szolgáltatók (pl.: szállásadó, borász, vendéglős ……),– értékesítés helyben, 

és/vagy online 
Az egyik póluson ott találjuk az inkluzív turistát, aki mindent készen csomagban szeret megvásárolni, 
a másik véglet az egyéni turista, aki ragaszkodik hozzá, hogy maga állítsa össze turisztikai termékét. 
 
C. Ár - Mennyiért? 
A turisztikai termék, szolgáltatás árának meghatározásához az alábbi lehetőségek, vagy azok valamely 
kombinációja áll rendelkezésre: 

- törvényi szabályozás (pl.: múzeumok esetében, a vasárnap családoknak ingyenes, illetve 
iskolás és nyugdíjas kedvezmények rendszere, csoportos belépők) 

- konkurencia árai alapján meghatározott árak 
- amit a piac elbír (lefölözés) 
- minőség alapú árképzés (magasabb árhoz, magasabb minőséget kapcsol) 
- differenciálhat (pl.: az idegenvezetés esetében nyelvek szerint, szezon szerint, elhelyezkedés 

szerint, komfort szerint, piaci szegmens szerint) 
- költség alapú árképzés – nem jellemző 
- csomag ár – egyéb turisztikai szolgáltatásokkal összekapcsolt ár (pl.: napijegy, vezetett túra, 

egyedi termék) 
 
 

5. Promóció, marketingkommunikáció 
Ahhoz, hogy tudjuk, mit üzenjünk potenciális vásárlóinknak, ismernünk kell a rólunk és termékünkről 
kialakult imázst, melyet ismertségi (sose hallott róla → nagyon jól ismeri) és kedveltségi skálán 
(nagyon kedvezőtlen → nagyon kedvező) is mérhetünk.  
A kommunikáció célja az, hogy a fogyasztóban az ismertség érzésének kialakításától eljuttassuk őt az 
elfogadásig, illetve végső soron cselekvésre (vásárlásra) késztessük. Attól függően, hogy a fogyasztó a 
figyelem, érdeklődés, vágy, cselekvés mely szakaszában van, változik az üzenet tartalma és 
természetesen, az alkalmazott marketing eszközök köre is. 
 
A. Közönségkapcsolatok, vagy kommunikáció (PR) 
Jellemzői: lehetőséget ad adott vállalkozás és termék kiemelésére, semleges, általában sajtóhírként 
érzékeli a fogyasztó, nagyfokú hitelességet társítanak hozzá. Ide tartozik például hírek gerjesztése, 
beszédek, események, közszolgálati tevékenységek, írásos anyagok, prospektusok, audiovizuális 
anyagok készítése, vállalati arculati eszközök.  
 
B. Reklám 
A reklámot részben arra lehet felhasználni, hogy hosszú távú imázst alakítsunk vele, de puszta 
jelenlétével a forgalomra is hat. Sokféle formája, felhasználása van, jellemzőit az alábbiakban 
foglalhatjuk össze: 

- nyilvánosság (sok személy találkozik ugyanazzal az üzenettel) 
- átfogó jelleg (lehetőséget ad az üzenet sokszori megismétlésére) 
- határozott kifejező képesség (a nyomtatás, a hang és a színek művészi felhasználásával 

készülhet) 
- személytelenség (nincs visszacsatolási lehetőség) 
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C. Vásárlásösztönzés 
Az értékesítésösztönzés eszközei nagyon sokfélék (pl.: kuponok, versenyek, jutalmak, törzsvásárlói 
utak, hirdetőutak, termékbemutatók, árkedvezményes akciók – last minute vásárlás…), jellemzőjük 
azonban, hogy engedményeket, előnyöket vagy hozzájárulásokat tartalmaznak, felkeltik a fogyasztó 
figyelmét. A reklámtól és a közönségkapcsolatoktól mégis leginkább az különbözteti meg, hogy 
azonnali vásárlásra buzdít. 
 
D. Személyes eladás  
Azt jelenti, hogy két vagy több személy között élő, azonnali és kölcsönös kapcsolat alakul ki. 
Mindegyik fél meg tudja figyelni, hogy mire van szüksége a másiknak, közelről meg tudja ítélni 
jellegzetességeit, és azonnali módosításra képes. 
 
 

6. Marketing eszközök kiválasztása – marketing mix (5P+3P, termék, ár, elosztás, promóció, 
ember + fizikai megjelenítés és folyamat + koordinálás) – Hogyan? 

A marketingmix azoknak az eszközöknek az összessége, amelyeket a vállalat a célpiacokra vonatkozó 
tervek megvalósításához használ fel. 
 
A folyamat tehát az alábbiak szerint írható le: 
 
Eladó  
↓  
Kínálati mix: 

- termék 
- ár  
- szolgáltatás 

Promóciós mix: 
- promóció (kommunikáció, reklám, vásárlásösztönzés, személyes eladás) 
- ember 
- folyamat  
- fizikai megjelenítés  
- koordinálás  

↓  
Elosztás  
↓  
Vevő  
   
 

11.2 Szemléletváltozás a marketingben 
 
A szemléletváltozás elsődleges okozói a globalizáció, a „szolgáltató” társadalmak elterjedése, a 
„hiány” megszűnése, valamint a vendégek keresletének csökkenése. A középpontba ma már 
mindenképpen a vendég kerül, aki számunkra a legfontosabb személy, aki nem tőlünk függ, hanem 
mi függünk tőle. A vendég igényeit hozza hozzánk. Feladatunk az igények kielégítése úgy, hogy 
nyereséget szerezzünk az Ő és a magunk számára. 
 
Az új szemléletmód szerint a 4P helyébe a 4C kerül, vagyis: 

 a terméket (Product) vásárlói szükségletként (Customer needs), 

 az árat (Price) vevői értékként, vevői költségként (Customer value, Costumer costs), 

 az elosztási csatornákat (Place) kapcsolatként, kényelemként (Convenience, Contacts) 
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 a promóciót (Promotion) pedig kommunikációként (Communication) értelmezzük. 
 
A promóció (egyszerűen fogalmazva: hirdetés) helyére a kommunikáció kerül. Megfordult a 
promóciós eszközök felhasználásának sorrendje, az első helyen a személyes eladás szerepel, melyet a 
direkt marketing, a Public Relations követ, az értékesítésösztönzés és a reklám hátulra került. Célunk 
a kétirányú kommunikáció megteremtése a törzsvendég-kör kialakítása érdekében. 
 
 

11.3 A reklám szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 
 
Reklám célja: 

 aktualizálás (vegyük észre) 

 emóció  

 információ 
 
Sajátosságai: 

 Rövid életű 

 Komplex tevékenység 

 Üzenetközvetítő 

 Egyirányú kommunikáció 
 
A legfontosabb reklámeszközök: 

a) Nyomtatott reklámeszközök: 

 Sajtóhirdetés: nem túl népszerű 

 Prospektusok: szállodákra jellemző 

 Szórólapok: vendéglátásra jellemző 

 Katalógusok: rendszerezi az étkezési- és szállás lehetőségeket (Hungary Info, 
Hotel Guide, stb…) 

 Térképek: jó megoldás a vendéglátó- és szállodaipar cégek számára 

 Útikönyvek: az idegen nyelven készülő, Magyarországról szóló útikönyvekben 
érdemes hirdetni 

 Étlap, itallap: alkalmas reklámüzenet közvetítésére 

 Csomagolóeszközök: utcán át értékesítő üzleteknél 

 Egyéb nyomtatott reklámeszközök: naptárak, napellenző, poháralátét, szalvéta, 
ügyviteli nyomtatványok, stb… 

b) Elektronikus közvetítő eszközök: 

 Reklámfilm: felhasználható hazai és külföldi kiállításokon, vásárokon, utazási 
irodák részére is készíthető, új szálloda nyitásakor: referenciafilm 

 Rádió hirdetések: nem népszerű a vendéglátásban és szállodaiparban 

 Számítógépes nyilvántartások: Internet, Cd-rom 
c) Közterületi reklámok: 

 Óriásplakát: reptéri és egyéb forgalmas utak mentén 

 Járműveken elhelyezett hirdetés: saját autókon, minibuszokon 

 Megállító tábla: úgy helyezik el az üzlet elé, hogy lehetetlen elmenni mellette, 
anélkül, hogy észrevegye az ember 

 Útbaigazító tábla: üzletek környezetében 
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12. A gasztronómia modern értelmezése 

 

12.1 Fejlődési trendek, irányok: a gyorsuló élet és amit ez magával hoz a 
vendéglátásban 

 

A vendéglátás számára elkerülhetetlen, sőt a vállalkozások számára kényszer, hogy mindig valamilyen 
új kínálattal álljanak elő a kereslet saját üzletükben történő lekötése miatt.  

 

Megváltozott világunkban alapvetően két tendencia látszik kibontakozni. Az egyik a gyors étkezési 
lehetőség, a másik a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó éttermek. Mindkét esetben lassú 
elmozdulás látható a minőségi alapanyagokból készült, jól elkészített ételek irányába. Bármelyik 
üzleti irányzatot vesszük górcső alá azt tapasztalható, hogy folyamatos megújulás és fejlesztés, de 
legalábbis szintentartás nélkül nincs esély a talpon maradásra.  

 

A közétkezés fejlesztése szintén fontos a vendéglátás területén. A szórakoztatás, mint vendéglátó 
tevékenység, csökkent az elmúlt időszakban, de a jövőben is lesz lehetőség működtetésére. A 
legnagyobb lehetőség a vendéglátás profit szerzésében a rendezvényekben lehet. Úgy a szállodák, 
mint az egyes éttermek és ezek party szerviz szolgálatában. A szokások az életmód változás 
eredményeként az üzletek mind több és szélesebb szolgáltatás kínálatot nyújtsanak. A hazai 
vendégkör kielégítésére egy új típusú vendéglátó forma,  a falusi vendéglátás van elterjedőben.   

 

12.2 Sous-vide, mint a jövő konyhája 

 

A sous-vide vagy más néven molekuláris technológia megalapítója Kürti Miklós volt.  

 

A sous-vide technológia egy olyan konyhatechnológiai eljárás melynek során vákuum alatt 
alacsony hőmérsékleten készül az étel, gyakran 24 óránál hosszabb időtartamon át. Légmentes 
műanyag fóliában végezzük el. A főzési műveletet jóval a forráspont alatti 60 C0-os folyadékba 
tesszük, majd ezt a hőmérsékletet nem változtatjuk. Az így készülő étel eredeti megjelenését tartja, 
zsír veszteség nélkül minden értékes tápanyagtartalmát megtartja. Ez után sokkoló-gyorshűtéssel 0-
+3 fokra hűtik az ételt.  Ez az ételkészítési technológia a szokásos konyhatechnológiai módszerektől 
eltérően jobban megőrzi az ételek ízét, zamatát. Az angolszász országokban ezt a konyhatechnológiai 
eljárást a nálunk használatostól eltérően Cryovackingnek nevezik.   

 

12.3 Felszolgálási trendek változásai 
 

Amikor egy jól menő üzletről hallunk, gyakran csak az ott kapható különleges, vagy nagyszerű 
ételekre gondolunk, pedig ezen kívül számos más dolog is befolyásolja, hogy egy-egy vendég 
visszatér-e az éttermünkbe. Egy vendéglátó üzlet jó hírét különös módon az ott dolgozó felszolgálók 
formálják. Ők a vendég által közvetlenül megszólíthatók és felelősek azért, hogy a vendég jól érezze 
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magát. A felszolgálók nem helyettesíthetők technikával, itt az ember, aki számít. Egy felszolgálóval 
szemben igen magasak a követelmények.   

 

Ápolt külső, barátságosság, erős, jó fizikum, jó emlékező képesség, manuális ügyesség, jó szervező 
készség, nyelvismeret, jó kommunikációs készség szükségeltetik. Alapvető követelmény a szakmához 
való pozitív hozzáállás is.   

 

Egy étterem karakterét hűen tükrözi, milyen terítékkel fogadják a vendéget. A felszolgálási trendek 
alapvető változásai a megváltozott értékesítési formákból fakadnak, melyek egy részét kategóriától 
függően lehet tartósnak vagy divatkövetőnek nevezni.  Az üzletek jelentős része – a korábban csak a 
különböző fogadásoknál alkalmazott – büfé rendszerű értékesítésre tért át. A bútorzat és felszerelés 
esetében, egy jelentősen leegyszerűsített formát figyelhetünk meg, abrosz nélkül csak szettel vagy 
egy futóval terített gyakran fekete vagy sötét színhatású asztal. Az eszközök esetében a 
legmeglepőbb formák és színek jelennek meg, pl. szögletes, ovális, cseppformájú, levélforma, alakú 
tányérok. A színekben is előfordul újszerűség az éttermi porcelánok terén. Itt azért meg kell említeni, 
hogy szakács részére nem kis kihívás egy színes tányéron az ételek természetes megjelenését 
eltalálni, vagy ehhez étlapot szerkeszteni.  

 

 

A poharak területén továbbra is az ólommentes kristály poharak a divatosak. Elvárás a nehezen 
törhető, karcmentes, a mosogatógépet jól tűrő poharak megléte. Az új trend szerint már nem kell 
minden fogáshoz külön poharat teríteni. A terítéseknél érdekes módon a megszokott 
eszközfelhelyezési mód (balra a villa jobbra a kés) helyett szalvétával együtt tányér nélkül terített 
asztal kanál nélkül mindkét evőeszköz bal oldalra kerül és poharat is elvétve helyeznek fel. A kanál 
hiányának indoklása, hogy kanalat a levessel együtt hoznak.  

Korszerű étel-, ital-, sajt-, desszert-, előételes hűtőkocsik jelentek meg, melyekről a vendég 
asztalához tolva kínálnak az adott fogásból. Jelentős változás tapasztalható a felszolgálók öltözetében 
is, francia mintára a kötény használata jelent meg. Az adagok mérete színvonalas helyeken csökken, a 
tányérok mérete nő, a svájci felszolgálás esetén sem használnak tálfedőt (cloche-t). 

12.4 Éttermi szoftverek, mint az éttermi munka segítői 
 

A vendéglátó üzletek szinte teljes skáláján tért hódítottak a különböző computer-vezérelt 
számítógépes szoftverek alkalmazásai.  Ezek segítségével a vendéglátó üzlet napi tevékenysége, 
nyugta- és számlaadás, árukészlet nyilvántartás, eszköznyilvántartás, bevétel tételes elszámoltatása, 
konyhai elszámoltatás megoldható ugyanúgy, mint a rendelésfelvétel.  Ennek kapcsán kell említést 



 

 65 

tenni a legújabban megjelent szoftverekről, amelyek képesek a vendéglátó üzletek egyik 
legkritikusabb feladatának megoldásában a, bankett vagy rendezvényszervezésben. Ezek a szoftverek 
alkalmasak a terem összeállítására, az asztalok beállítására, a személyzet optimális létszámának 
összeállítására, képesek az eszközigényt megtervezni, jelezni a hiányzó eszközállományt. Képesek a 
tervezéstől a lebonyolításon keresztül a pénzügyi elszámolásig mindent vezérelni.  Alkalmasak 
korábbi rendezvények prezentációjára, látványterv készítésére. Erősségük, hogy a korábbi 
rendezvények elemeit is  át tudják venni.   

 

Menetrend és itiner – kitelepüléses és házon belüli rendezvények esetére egyaránt beállíthatók, így 
biztosítva van, hogy az ételek és italok pontosan kerüljenek az asztalra. Tudnak feladatlistát (vagy régi 
nevén diszpozíciót) készíteni a konyha, műszak, felszolgálók stb. felé.  

 

 

12.5 A közeljövőben várható étkezési trendek  
 

Európában továbbra is a francia, az olasz, és a most feljövőben lévő spanyol konyha lesz a 
meghatározó. A többi nemzet konyhái továbbra sem lesznek meghatározók (angol, svájci, dán, stb.). 
Az American Culinary Federation (AFC) 1609 séfet kérdezett meg arról, hogy milyen trendeket 
tartanak valószínűnek. Ezekben a következők szerepeltek: 

- helyben termesztett alapanyagok 

- falatnyi desszertek 

- organikus termékek 

- egészséges gyermekmenük 

- új ipari húsbontás, metszés 

- bébi zöldségek, gyümölcs fogások 

- új gyümölcsök „acai” (ászáj) „goji berry” (licium) „mangosztin” 

- kisipari, kézműves italok 

- azok a tengeri halak ételek, melyek nem járnak a fajok kipusztulásával   

 

A világon általánosan elmondható, hogy rohamosan növekszi a kulináris élvezetek iránti kereslet, nő 
a gasztronómiai IQ.  Az egészséges táplálékok és azok fogyasztása hangsúlyossá vált. Ez a séfek 
kreativitása nélkül elképzelhetetlen lenne. Az egészséges táplálkozásnak a következő trendjei 
láthatók: 

- tápanyagtartalomban kiegyensúlyozott ételek, 

- gyümölcsök növekvő szerepe 

- gluténmentes ételek 

- kisebb adagok 

- kevésbé allergizáló menük 

- étel és ital párosítások 

- ötödik alap íz (umami )   
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12.6 Felelősségteljes gasztronómia – zöld éttermek 
 

Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett gasztronómiai átalakulás, a táplálkozáskultúra változásai 
természetesen óriási hatást fejtettek ki a turizmusra is. Az új trendek megjelenése, az egészséges 
életmód térnyerése, az igényesség, a nemzeti konyhák sajátosságainak a megerősödése és emellett a 
standardizált franchise láncok stabil piaci pozíciója is bizonyítják a szektor fontosságát a turizmusipar 
berkein belül. A gasztronómiai fesztiválok, programok színesítik a turisztikai kínálatot, a fogadó 
közösség kultúráját könnyed formában mutatják be a vendégeknek, erősítik a helyi közösséget, 
bevételeket teremtenek. A falusi turizmus egyik alappillérét jelentik a háznál előállított 
élelmiszeripari termékek, amely készítésében a turista is részt vehet, és amelyek értékesítésével a 
gazda is kiegészítő jövedelemhez jut.  

 

A zöld éttermekre való igény párhuzamosan jelentkezett a színvonalas alapanyagokból készülő 
élelmiszerek megjelenésével. Azok a tudatos fogyasztók, akik vásárlásaik során is figyelmet fordítanak 
az élelmiszerek összetételére és származási helyére, megjelentek az éttermekben és keresletet 
támasztottak az un. „zöld ételek” iránt. A fogyasztók többsége hajlandó többet költeni a bio és a helyi 
termesztésű ételekre.  

 

Az éttermekben kínált „zöld étel” szűken értelmezett definíciója az organikus-helyi-fenntartható 
hármast jelenti. A The Green Restaurants Association (Zöld Éttermek Szervezete) segít az 
éttermeknek a fenntartható kínálat kialakításában, a beszállítók felkutatásában és a 
kommunikációban.  

 

 

13. Magyarország gasztronómiai sajátosságai 

 

Sok mindent hajlamosak vagyunk magyar ételnek titulálni. A töltött káposztát, amely igazából 
Törökországból (dolma biber néven), a pörkölt és a rizses hús, pedig Szerbiából való. A mai magyar 
családi konyhában és a vendéglátóhelyek étlapjain egyaránt előforduló gulyásleves megtalálható 
a Kárpát-medence több országában: van lengyel, erdélyi, délvidéki szerb változata is. 

 

A fűszerek közül ki kell emelnünk a magyar paprikát, amelyik a legnemesebb fűszer. A felségesen 
tüzes piros szín, utolérhetetlen színezőképesség, a nemes aroma, a kellemes íz és a magyar paprika 
enyhe, pikáns csípősége a legkiválóbb fűszerező adottságok keverékét nyújtja. A feldolgozás módja 
szerint három alaptípust alakítottak ki: édes paprika, félédes paprika, erős paprika. Magyarországon 
mintegy 30 dkg-nyi fűszerpaprikát fogyaszt egy lakos évente. Ez a termék a magyar konyha 
nélkülözhetetlen és legtöbbet használt fűszere.  
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A magyar konyha alapvető jellemzői: 

 a sertészsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használat 

 a sertéshús és sertészsír domináns alkalmazása 

 a tejföl nagymértékű felhasználása 

 sajátos ételkészítési módok (pörköltalap készítés, pirítva párolás, rántással, sűrítés) 

 sajátos fűszerezési eljárások 

 magas szénhidráttartalmú köretek és főzelékek fogyasztása 

 

A sertészsír használata a magyar konyha egyik jellegzetessége. A sertészsírt Magyarországon a 
szalonna kiolvasztásával, míg más népeknél préseléssel nyerik. A kiolvasztással nyert zsír aromája 
különleges jelleget ad ételeinknek.  

 

A vöröshagyma sok magyaros ételnek adja meg aromáját, sőt képezi alapját. A sertészsírban történő 
pirítás során felszabadulnak a hagymában található illóolajok. A készítendő étel jellege határozza 
meg, hogy a hagymát zsírban fonnyasztják halványan vagy aranysárgára pirítják, hiszen más-más 
ízhatás érhető el vele. 

 

A fűszerpaprikát a régi magyar konyhákon nem ismerték, használata csak lassan terjedt el. A 
sertészsírban pirított vöröshagymához adva, optimálisan oldódnak ki a paprika íz- és színanyagai. Ez 
az úgynevezett pörköltalap, amit magyaros ételek jelentős részénél pörköltek, gulyások, paprikások, 
tokányok készítésénél alkalmaznak. A felsorolt ételekhez fűszerként a fokhagyma pépszerű keverékét 
adják, valamint a pörköltek készítésének sajátos technológiája, a rövid lén történő párolás, a 
többszöri zsírjára pirítás adja az ételeknek a sajátos ízt, magas élvezeti értéket. Más jellegű húsételek 
a disznótoros, a sült csülök, a bőrös malacsült, a libamáj. 

 

Káposztás ételek, a tökfőzelék, a töltött tök elmaradhatatlan fűszere, a finomra vágott friss kapor. 
Különleges illatot, aromát ad, ha közvetlenül tálalás előtt hintik az ételre.  

 

Tejfölből a magyaros főzési móddal dolgozó konyha az átlagosnál nagyobb mennyiséget használ, de a 
tejszín is jellegzetes ételízesítő. A tejföl jól harmonizál a paprikás csirke, a borjú, a bárány 
ízanyagaival. De nem képzelhetők el káposztás ételek /pl. töltött-, rakott-, székelykáposzta/, a túros 
csusza, a sonkáskocka és egy sor édes tészta sem tejföl nélkül. Sok leves, mártás, főzelék készül 
tejföllel és gyakran díszítésként is használják. 

 

A hentesáruk egy része világhírnévre tett szert. Ilyenek a gyulai kolbász, a téli szalámi, a magyar 
sonka, a füstölt szalonna, amelyek ugyancsak hozzájárultak az ételek kitűnő ízéhez.  

 

Választékos a magyar konyha leveseinek kínálata, az elkészítési módok és a felhasznált alapanyagok 
terén egyaránt. A levesek egy részét és a főzelékeket rántással sűrítik. Ez a fajta ételkészítési mód 
jószerint csak a magyar konyhára jellemző. A rántás megolvasztott sertészsír - vagy egyéb zsiradék - 
és ugyanennyi finomliszt keverékével készül. A lisztet a felmelegített zsírban az étel jellegének 
megfelelően megpirítják. A rántást a tűzről levéve hideg vízzel felengedik és simára keverik. Az így 
nyert emulziót a vízben puhára főzött leves- és főzelékalapanyaghoz öntik. 
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A levesek között sok laktató egytál jellegű /pl. Jókai bableves, palócleves/ található, mely a főfogás 
szerepét is betöltheti. Természetesen készülnek könnyebb zöldség-, püré-, krém- és gyümölcslevesek 
is. 

 

A salátákat sós, ecetes lével készítjük és általában húsételekhez savanyúságként fogyasztjuk.  

 

A nagy választékban készült tésztafélék a magyar gasztronómia büszkeségei. Gyúrt tésztából 
készülnek a levesbetétek, az édes és sós tészták. A sós tészták /káposztás, sonkás kocka/ befejező 
fogásként való fogyasztása a magyar konyhára jellemző. A burgonyatésztából különféle gyümölccsel 
töltött gombócok készülnek. A palacsinták, a rétesek, a vargabéles, a kelt tésztából készült 
aranygaluska, fánkok, valamennyi ízletes, tápláló befejező fogások. 

 

Szót kell ejteni a cukrászatról is, ami szerves része a magyar gasztronómiának. A Dobostorta, a Rigó 
Jancsi, a somlói galuska, a Gerbaud szelet, a Rákóczi túróslepény, a Szapáry torta a legismertebb 
készítményei a magyar cukrászatnak. 

 

 

14. Szlovákia gasztronómiai sajátosságai 

 

A szlovák ételek alapelemei voltak és ma is azok a tej, burgonya és a káposzta, melyek 
kombinációjából ízletes ételeket készítettek. A szlovák nemzeti étel a juhtúrós sztrapacska, amely a 
szlovák nemzet számára olyan jelentőséggel bír, mint a japánoknál a susi és az olaszoknál a pizza. Ez 
burgonyatésztából készült galuska, melyet különleges juhsajt fajtával – brindzával kevernek össze. Az 
adag tetejére pirított szalonnát és olvasztott sertészsírt tesznek. A juhtúrós sztrapacskához mint ital 
az aludttej való. 

 

A tejet édes és megalvadt formájában is fogyasztották, kedveltek voltak a tejtermékek, mint a túró, 
tejföl, sós juhtúró és a juhsajtok. A legnépszerűbbek a kis sajtkorbácsok. Sajtermékeket minden 
élelmiszerüzletben meg lehet vásárolni egész Szlovákiában. A legjobban akkor ízlenek, ha egyenesen 
a termelőtől kapjuk őket, főleg a Tátra alatti, Liptov régióban.  

 

Hagyományos szlovák tésztaféle a kelt tésztából készült kalács, melyeket lekvárral, mákkal, túróval 
vagy dióval töltenek meg. Elterjedt a szakolcai kürtöskalács, melynek belülről üres henger formája 
van. Bor vagy sör mellé mint harapnivaló, a sós kalácsok kedveltek. 

 

Karácsonyi böjtös étel a szlovákoknak a guba. Rendkívül egyszerű és olcsó tészta. A karácsony előtti 
kenyérsütéskor, nagy mennyiségben készítették, hogy az új esztendőig kitartson. 

 

Különleges levesük a kapustnica (káposztaleves). Káposztát, füstölt kolbászt, gombát, néha szilvát 
tesznek bele. A szilvás változatot előszeretettel fogyasztják karácsonykor. Egy másik jellegzetes leves 
a fazulova polievka (bableves), amely babból és gyökérzöldségekből áll, néha füstölt sertéshússal 
dúsítják.  
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Konyhaművészeti esemény a libalakoma. Érdekességnek számít a falusi disznótor, amelynek nagy 
hagyománya van. A disznótori specialitások: májashurka, disznósajt, kocsonya, tepertőskenő, 
amelyek több étterem vagy étkeztetési létesítmény kínálatában szerepelnek. 

 

Hagyományos ételek közé tartozik a burgonyalepény és káposztából készült ételek. A jó szlovák ebéd 
elengedhetetlen része a (káposzta)leves, cérnametélt, virslivel készült bableves, erőleves vagy 
tyúkhúsleves. A hidegkonyha igen magas színvonalat képvisel Szlovákiában. Ez a magyarázata, hogy 
igen kedvelik a hideg előételeket, a vegyes ízelítőket, amelyek összeállításában egyformán befolyása 
volt a francia vegyes ízelítőnek és az orosz zakuszkinak. A hidegkonyhájukhoz kitünő felvágottakat, 
kolbász és töltelék árukat készítenek az egyéni receptek szerint dolgozó hentesek. Meleg előételként 
kedvelik a kolbász és sonkaféléket mártásokkal, vagy mustárral, pl. nyelvdarabok tejfölös mártásban. 
A marha, a sertés, a bárány és a birkahúson kívül, a szárnyasokat és a vadhúsokat egyformán 
kedvelik. Technológiájukra jellemző a jól átsütött vagy párolt, főtt ételek készítése. Szeretik a füstölt, 
főtt húsokat, ezeket leginkább pikáns mártásokkal tálalják. A mártások készülhetnek külön, de 
gyakran a hússal párolódva nyerik el ízhatásukat. A húsok mellé a legkedveltebb köreteik a különféle 
gombócok, tésztafélék és a főtt burgonya. Kedvelik a zöldséges, mustáros, vadas mártásokat, alma 
mártást és a tormamártást is. 

 

A híres knédlit többféleképpen készítik. Lehet hosszú rúdformában és gombócformában is kifőzni. 
A szlovák konyha gombócai finomak és ízletesek. 

 

Salátakultuszuk nagyobb, mint a magyaroké, szeretik különböző módon ízesített, kevert salátákat. 
Szívesen fogyasztanak fagylaltot, pudingot, krémet. A gyümölcsök összes fajtáját kedvelik. 
Péksüteményeik is kiváló minőségűek, inkább a fehérkenyeret kedvelik és fogyasztják. Reggeli italuk 
a babkásából készült tejeskávé, jammel, vajjal és lágy tojással. Sokan fogyasztanak felvágottakat is 
reggelire. Ebédet levessel kezdik és húsétellel folytatják. Vacsorára szeretnek kiadósan étkezni, tehát 
étkezési szokásuk hasonlít a miénkhez.  

 

Helyi alapanyagok 

A szlovák konyha egyre inkább előtérbe helyezte a laktató alapanyagokat. A legmegfelelőbbnek 
a szalonnás, zsíros, hagymás, krumplival, liszttel, juhtúróval készült ételek voltak. A gazdagabb 
háztartásokban disznóhúsból, birkahúsból készült fokhagymával ízesített ételek voltak a jellemzők. 
További alapanyagok, amelyet az igazi szlovák étel a ganza tartalmaz: kukoricadarából készítik, 
a kifőtt darát hagymászsírba szaggatják és megpirítják. A tetejére a szokványos alapanyagok kerülnek 
ismét, ez nem más, mint a füstölt kolbász, juhtúró és a sajt. A ganza, a laksa és a harula mindhárom 
burgonyából készül, mivel itt főleg a krumpli és a kukorica termett meg és ezekből különböző 
ételvariációkat készítettek az itt élő földműves családok. Speciális ital a borókapálinka, amelnyek az 
alapanyaga a borókabogyók, ebből főzik ki Szlovákia nemzeti italát, továbbá nagy népszerűségnek 
örvend a szilvapálinka. A likőrök kőzül a legnépszerűbb a Demӓnovka, melyet elsősorban 
gyógynövényből és erdei gyümölcsből készítenek. 
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15. Gasztroturizmus, gasztrofesztiválok határok nélkül 

 

A fesztivál latin eredetű szó, ünnepi játékokat, ünnepi előadássorozatot jelent. Mint az a nevében is 
benne van, ünnepi jelleg kapcsolódik már az elnevezéséhez is, ezzel is utalva arra, hogy a 
hétköznapokból való kikapcsolódás élményét hordozza magában.  

 

A fesztiválok eredetét az ember közösségi létének köszönhetjük. A találkozás iránti vágy, a közösségi 
élethez való vonzódás, a közös érdeklődés kapcsolja össze a fesztiválok közönségét. Éppen ezért a 
fesztiválok igen fontos szerepet töltenek be a szabadidő eltöltésében, hiszen remek keretét adják 
mind a közösségi együttlétnek, mind a művészeti élményekhez való hozzáférésnek. Erősségüket, 
nagy vonzerejüket sokszor éppen a kétféle igény egyidejű kielégítése adja.  

 

Ahol a turizmus a helyi gazdaság része, ott a fesztiválok és más attrakciók mágnesként vonzzák a 
turistákat, akik pénzt költenek a boltokban, éttermekben, parkolókban, szállodákban és piacokon. A 
fesztiválok további gazdasági előnye, hogy munkahelyeket teremt, alkalmazottakat foglalkoztat, sok 
helyen részmunkaidős és időszakos munkára. A fesztiválok a másikról való beszéd, a más kultúrák, 
népek, hagyományok és szokások megismerésének és elfogadtatásának, megbecsülésének lehetnek 
színterei, ilyen tekintetben is fontos társadalmi funkciót töltenek be. Továbbá aktív szerepük lehet a 
helyi közösség építésében, a tradíciók megőrzésében, az identitás erősítésében, globalizálódó 
világunkban erre különösen nagy szükség van.  

 

A fesztiválok rendezése mellett szóló érvek: 

 Területfejlesztés eszköze (hozzájárul a település, az adott régió fejlesztéséhez), 

 Multiplikátorhatásokat érvényesít (a vállalkozói aktivitást segíti elő), 

 Imázs formáló szerep (formálja az ország, a régió és a település képét), 

 Versenyképesség növelése (versenyképes turisztikai termékként lehetővé teszi a turizmus 
gyors fejlődését), 

 Élménygazdaság kialakítása (alkalmat kínál az élményekben gazdag kikapcsolódásra), 

 Fenntartható fejlődés előmozdítása (elősegíthetik a társadalmi-kulturális környezettel és a 
természettel szembeni érzékenység fejlesztését, erősíthetik a környezettudatos 
gondolkodásmódot), 

 Életminőség javítása (javítják a helyiek és a résztvevők életminőségét), 

 Infrastruktúra fejlesztése (a fesztivál fejlődésével az infrastrukturális körülmények is 
javulnak), 

 Kultúra ipar kialakítása (hozzájárulnak a kulturális turizmus gyors fejlődéséhez). 

 

A fesztiválok az aktív élményfogyasztás részét képviselik az élménygazdaságon belül. A fesztivál olyan 
értékesíthető áru, amely közvetlenül értékesíthető és jelentős bevételeket generál. Közvetve imázs 
formáló szereppel rendelkezik, az adott országgal, régióval, településsel kapcsolatban. 
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15.1 Fesztiválok csoportosítása 

 

Jellegük szerint lehetnek: 

 

1. Zenei fesztiválok 

 komolyzenei fesztiválok (Miskolci Operafesztivál, Keszthelyi Helikon fesztivál, Soproni 
Régi Zenei Napok, stb.), 

 könnyűzenei fesztiválok (Sziget, EFOTT, SZIN, VOLT fesztivál, Balaton Sound, stb.). 

2. Művészeti fesztiválok 

 színházművészeti fesztiválok (Szegedi Szabadtéri Játékok, Gyulai várszínház, stb.), 

 táncfesztivál (Néptáncfesztiválok). 

3. Hagyományőrző fesztiválok  

 történeti fesztiválok (Visegrádi palotajátékok), 

 vallási fesztiválok (Csíksomlyói Bucsu), 

 folklór fesztiválok (Népdalfesztivál), 

 gasztronómiai fesztiválok (tökfesztivál, pezsgő- és borfesztivál, tojásfesztivál, stb.). 

4. Összművészeti fesztiválok 

 

Helyszínek szerint lehetnek:  

 szabad ég alatti (Szegedi Szabadtéri Fesztivál),  

 zárt falak között megrendezett fesztiválok (etnikai fesztiválok). 

 

Hatókörük szerint lehetnek:  

 helyi (helyi bálok),  

 regionális (Dinnyefesztivál),  

 nemzeti (VOLT fesztivál),  

 nemzetközi fesztiválok (Sziget Fesztivál). 

 

Időtartam szerint lehetnek: 

 egynapos,  

 többnapos,  

 heti,  

 havi stb. fesztiválok. 
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A fesztiválok életciklusa szerint lehetnek: 

 induló, 

 érett, 

 túlérett fesztiválok.  

 

 

15.2 Fesztiválok lebonyolítása 

 

A fesztiválok lebonyolítását szakaszokra oszthatjuk: 

- első szakaszhoz az Előkészületek,  

- a másodikhoz a Lebonyolítás, 

- a harmadikhoz az Utólagos intézkedések tartoznak.  

 

A fesztiválok tömegrendezvények, megrendezésükkor nagy figyelmet kell fordítani a menekülési 
tervek biztosítására és a fesztiválok biztonságának fenntartására. Ezért a rendezvény szervezésekor 
megnehezülnek a hatósági engedélyek beszerzései is. 

 

Fesztiválok szervezésének előkészületei 

Az előkészítés szakaszának tevékenységeit a fesztiválok méretei befolyásolják. A fesztiválszervező 
cégek több száz fős stábokkal dolgoznak, hogy a szervezés jól működjön már az elején meg kell 
határozni az egyes területek felelőseit. A tartalmi és formai követelményeket írásban rögzítik, ezeket 
tartalmazza a fesztivál-forgatókönyv.   

Az előkészületek feladatai közé tartozik a szerződések előkészítése, a fesztivál időpontjának a 
kiválasztása (mindenképpen el kell kerülni, hogy más rendezvényekkel ütközzön). Az időpontválasztás 
után a következő lépés a helyszínválasztás, ugyanis nem mindegy, hogy a fesztivált hány emberre 
tervezik. Ezt követi majd a megfelelő vendégelőadók kiválasztása, náluk döntő szempontként 
szerepel az időpont és a helyszín körültekintő kiválasztása.  Az általános forgatókönyv a Program 
összeállítását tartalmazza a rendezvény napi beosztásával együtt. 

 

Fesztiválok lebonyolítása 

A lebonyolítás a fesztivál elkezdődésével indul, megérkeznek a vendégek, ezzel lezárul az előkészületi 
szakasz. Itt már tulajdonképpen csak a vészhelyzeteken lehet csak javítani, nagyon fontos, hogy a 
forgatókönyvben lévő eseményeket előre láthassuk (előtte kell járnunk legalább fél órával).  

Figyelnünk kell mindenekelőtt a VIP vendégek kezelésére, a megkülönböztetett bánásmód 
biztosítására. Ellenőrizni kell a vendéglátás folyamatát mind a felszolgált ételek és italok minősége, 
mind pedig a lebonyolítók magatartása szempontjából.  

Ezekben fontos szerepe van a lebonyolítási forgatókönyvnek, amelyek a rendezvény minden fontos 
mozzanatát tartalmazzák, ezért a hibázási lehetőségek a minimumra csökkenhetőek.  

Végül fel kell készülnünk a vendégek távozására, mert a távozásuk hosszabb időt vesz igénybe és 
folyamatos történik. Ezért a legkorábban várható távozási időpont előtt ugyancsak egy fél órával 
figyelmet kell fordítanunk a hostessekre, hostokra, a búcsúajándékokra. Meg kell nézni, hogy a 
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ruhatár rendben van-e, a ruhatárosok a helyükön vannak-e. Ugyancsak figyelmet kell fordítani a 
taxikra, illetve, ha a sofőrök által vezetett gépkocsik távolabb parkolnak, az előállás biztosítására.  

 

A fesztiválok alatt két fontos tevékenység érdemel nagy figyelmet: 

1. A rendezvény a vendégekért van, ezért állandóan figyelemmel kell kísérnünk a vendégek 
magatartását, figyelni a reakcióikat és módosítani ott, ahol ez szükséges.  

2. A másik kérdés, amire folyamatos figyelmet kell fordítanunk, a protokoll. Ha nincsenek olyan 
külföldi vendégek, akikre különleges protokoll vagy ellátási előírások vonatkoznak, akkor is figyelni 
kell arra, hogy a fő vendégek kezelése a kívánalmaknak megfelelően történjen. 

 

A rendezvény lebonyolítási szakaszában külön figyelmet kell fordítanunk azokra a beszállítókra, akik 
már a rendezvény ideje alatt távoznak. Ilyenek lehetnek például a műsoros programok egyes 
szereplői. Célszerű, hogy az eltávozó beszállítóknál részben értékeljük a munkájukat, tehát egy gyors 
helyszíni értékelést adjunk, akár néhány szóban is, és igazoljuk, vagy ne igazoljuk a teljesítést. 

 

A bontás 

Ha a rendezvény lezajlott, a rendezvényszervezőre még igen sok feladat hárul. A rendezvény bontása 
csak az utolsó vendég eltávozása után kezdhető meg. Ellenőrizni kell a beszállítók által visszavitt 
anyagokat, kellékeket, a saját lebontott és visszaszállítandó anyagainkat. Feltétlen fontos arra 
figyelnünk, hogy a területet, amelyet átvettünk, rendezni, áttekinteni, takarítani kell, és a 
megállapodás szerint az esetleges javításokat el kell végezni. A kiégett világítótestek, az áramköri 
hibák, az esetleg megsérült vagy eltörött bútorzat, dekoráció helyreállítása egy következő 
megrendelés elnyerésének a lehetőségét rejti magába. Ugyanebből a tekintetből nagyon fontos, 
hogy a helyszínt jegyzőkönyvvel adjuk át a felelős vezetőnek, az esetleges viták elhárítása érdekében. 

 

Utólagos intézkedések 

Köztudott, hogy a szervezők munkája nem ér véget a programsorozat befejeztével. Gondoskodni kell 
a tömegek zavartalan távozásáról is. Legtöbb esetben a szervezőbrigád szponzorált buszokon, 
ingyenesen szállítja a fesztivállátogatókat a kempingek területéről a vasútállomásra, 
buszpályaudvarra.  

A szervezők koordinálják a helyszín eredeti állapotának visszaállítását, az installáció lebontását, a 
szükséges javítások elvégzését.  

Lehetőség nyílik sajtókivágásokkal kiegészített köszönőlevelek kiküldésére is a VIP vendégek számára. 

Minden rendezvény után érdemes egy utólagos értékelést elkészíteni, rögzíteni és a részvevőkkel 
ismertetni. Természetesen utókalkulációt is végeznünk kell, nem hagyható el a saját munkatársaink 
és a beszállítók anyagi elszámoltatása sem. 

Vannak olyan utólagos munkák, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak. Ilyen a rendezvény-
emlékeztetőnek az elkészítése, a részvevőknek (vagy azok egy részének) köszönetnyilvánítások 
elküldése, esetleg ajándékok kíséretében. Az utólagos köszönőlevél vagy telefon a részvevőknek újra 
emlékezetébe idézi a rendezvényt. Igaz, nem csak a jó, hanem az esetleges kellemetlen dolgokat is 
eszébe juttatja. A rendezvényszervezőnek általában kötelezettsége a tudósítások megszervezése, 
azaz a hírverés. Ajánlatos a fotó és videó anyagok, későbbiekben a sajtóanyagok összegyűjtése és a 
honlap esetleges frissítése. 
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15.3 Gasztrofesztiválok  
 

Az ételeinkhez és italainkhoz kapcsolódó gasztronómiai fesztiválok a legkeresettebb programok a 
fesztiválokon belül. Nagyon népszerűek a borfesztiválok, sörfesztiválok és pálinkafesztiválok. Az 
ételek közül nem a húsok, hanem a zöldség és gyümölcs fesztiválok voltak nagyon népszerűek. 
Taroltak a tökfesztiválok és nagyon népszerű volt a gesztenyefesztivál.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 
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