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1. A turizmus-kommunikáció elméleti alapjai, jelentése, modellje 

 

1.1 A kommunikáció fogalma 
 

A kommunikáció a latin eredetű communicatio főnévből származik, mely „közzététel, 

teljesítés, megadás, illetve a gondolat közlése a hallgatóval” jelentésben használatos. A szó 

eredetének ismeretében már nem nehéz a fogalmat megmagyarázni, miszerint a 

kommunikáció tájékoztatást, információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló 

eszköz, jelrendszer segítségével. Tehát a kommunikáló felek körülöttünk, valamint a bennünk 

zajló történéseket egy önkényesen kialakított jelrendszer segítségével (pl. nyelv, gesztus) 

közölni képesek, s ily módon szabályozzák, befolyásolják egymás viselkedését, hatnak 

egymásra. A kommunikáció fogalma napjainkra bővült, mivel az információcserét-közlést 

nem csak az emberek közötti folyamatokra kell értenünk, hanem ez a kapcsolat létrejöhet más 

élőlények (állatok, növények), illetve emberek és gépek, de csupán gépek között is (pl. 

számítógépes rendszerek).  

 

1.2 A kommunikáció rövid történelme 
 

A kommunikáció fogalmát nem olyan rég használjuk, de maga a folyamat, azaz az emberek 

közötti kapcsolat, közlés, információcsere azóta létezik, amióta az ember. A kommunikációs 

folyamat leírása sem új keletű. A görögöknél már megtalálható az alaptényezők felsorolása, 

számbavétele. Arisztotelész Retorika című munkájában a beszédnek három tényezőjét 

különítette el: a beszélőt, amiről beszél és azt, akikhez beszél. Megjegyezte, hogy a beszéd 

célja az utóbbira, azaz a hallgatóra irányul.  

 

A kommunikáció folyamatát azonban később írták le. Érdekes, hogy ennek alapjait az 

informatika területén dolgozó szakemberek tették le, amikor a különféle információs 

eszközök (rádió, telefon) elterjedésével szükségesnek látták a rendszer minél zavartalanabb 

működésének biztosítását. Ezt vizsgálva modellt alkottak az információ továbbításáról. Az 

első modell megszületése Shannon és Weaver nevéhez fűződik 1938-ból. Az ő modelljükben 

már sok olyan tényező szerepel, amely a későbbi kommunikációs modellek alapját jelenti. 

 

1.3 A turizmus kapcsolatrendszere 
 

A turizmus rendszerének modellje Michalkó alapján (2007) a turisztikai tevékenységet a 

társadalmi, politikai, gazdasági, technológiai és természeti környezetbe ágyazza be. 

Alapvetően szintén gazdasági alapon szemléli, mivel felhívja a figyelmet a kereslet és kínálat 

találkozási pontjának fontosságára. A turisztikai piacon komoly szerepe van a közvetítő 

szektornak, amelynek részterületei önálló szakmákká szerveződtek.  
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1. ábra: Közvetítő szektor a turizmus piacán (Michalkó, 2007) 

 

Lengyel a modelljében (2004) az utazásközvetítő szervezeteket és a szolgáltatókat 

különbözteti meg, amelyek egyaránt kiépítenek elosztási csatornákat, amelyeken keresztül 

eljuttatják az információt és az ajánlatokat a turistákhoz (2. ábra: nyilak). 

 

 
2. ábra: Elosztási csatornák a turizmusban (Lengyel, 2004) 

 

A modell  az értékesítés volumene alapján megkülönbözteti a nagybani elosztással foglalkozó 

utazásszervezőket (tour operator), akik a közlekedést és a szolgáltatásokat szervezik egybe 

csomagtúra formájában és a kis mennyiségben értékesítőt, az utazási ügynököt vagy utazási 

irodát (travel agency). Az utazási irodai tevékenység a turisztikai szolgáltatások közvetítésére 

alakult ki és a többsége néhány fős kisvállalkozás utcai üzlethelységgel.   

 

A bemutatott modellek alapján két nagy egységet különböztethetünk meg a turizmusban: az 

közvetítő rendszert és a helyi szolgáltatókat. A közvetítő rendszerben a hangsúly az 

utazásszervező és –közvetítő cégeken van.  

 

1.4 A turizmus marketingje  
 

Az ENSZ külön szervezetet alapított 1976-ban a turizmus ágazatának, a WTO-t (World 

Tourism Organisation),  ami hat területtel foglalkozik: kommunikáció és szervezés, a 

fejlesztés kooperációja, környezet és tervezés, a turisztikai szolgáltatások minősége, 

statisztika, piackutatás és a képzéssel és tréninggel is. Az EU már az első akciótervében, 

1995-ben megfogalmazta az irányelveit a turizmus fejlesztésével kapcsolatban: a turizmus, a 

falusi turizmus, az ifjúsági turizmusról összegyűlt tudásanyag, valamint a  turizmus-marketing 

és a képzés koordinálásáról és fejlesztéséről. 
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1.4.1 A turisztikai vállalkozások marketingkommunikációja 

 

A kommunikációs politika magában  foglalja a piacorientált külső kommunikáció (pl. 

hirdetés), az üzemen belüli belső kommunikáció (pl. dolgozói újság, intranet) és a dolgozók 

és vevők közötti interaktív kommunikáció (pl. vevőkkel való beszélgetés) intézkedéseit. A 

turisztikai vállalkozások marketingkommunikációja nagyon sokrétű, az információnyeréstől a 

szolgáltatás értékesítéséig terjed, amibe a vevők csak részben nyernek betekintést. A piac 

ezen a területen is globalizálódott, elterjedt az elektronikus kommunikáció és az e-commerce. 

 

A marketingkommunikáció az üzleti kommunikáció egy igen széles területe. Az utazási 

irodák több stakeholderrel  tartják a kapcsolatot, a dolgozók megkérdezése alapján a 

legfontosabbak közülük a 3. ábrán láthatók: 

 

 
3. ábra: Az utazási irodák extern kommunikációs hálózata (Mérai 2010) 

 

A vevői kommunikáció magában foglalja a vevői kívánságok felmérésétől a piackutatáson 

keresztül a turisztikai szolgáltatások eladását is. A személyzet képességei és motivációja 

kulcsszerepet játszik. A vendégek jól szeretnék magukat érezni és szép élményeket gyűjteni. 

A nyaralás minőségét pedig nagy részben befolyásolja a szolgáltató személyzet 

figyelmessége, az ellátásának a színvonala. Michalkó (2007) a fogadó személyzet személyi 

feltételei között említi a kommunikációs képességet: ami a verbális, nonverbális 

kommunikációt (1. kép) jelenti kiegészítve az idegen nyelv tudásával. 
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1.5 Kommunikáció a turizmusban – Gyakorlati panel 
 

A turizmusban dolgozó szakemberek meglehetősen sok és sokféle emberrel, munkatárssal 

állnak kapcsolatban a munkájuk során. Ennek a sokféle emberi kapcsolatnak döntő 

jelentősége van a munkavégzés során. A turizmusban dolgozó szakember hatékonysága, 

sikeressége azon múlik, hogy hogyan lép kapcsolatban a fogyasztóval. A kétfél között 

kialakuló megbeszélés alapja a kommunikáció, amely során létrejöhet az együttműködés. A 

turizmusban dolgozó szakemberek nap, mint nap szoros kapcsolatban állnak magyar és 

külföldi vendégekkel valamint különböző szolgáltatást nyújtó vállalatokkal. Ez által kiemelt 

szerep jut a protokoll megfelelő ismeretének és alkalmazásának. 

 

A protokoll a hivatalos kapcsolattartásban érvényesülő formaságok és szokások összessége. 

Célja a zökkenőmentes kommunikáció, illetve az udvarias légkör kialakítása. A turizmus 

elsősorban nem saját magunkat képviseljük, hanem azt a szervezetet, amelynek dolgozunk, 

képviseljük azt. Tágabb értelemben azt is mondhatjuk, hogy az országunkat is képviseljük 

egyben. 

 

A turizmusban a munka sikerességének érdekében elvárható a szabályok betartása, amelyek a 

jog, az erkölcs, az etika, az illem, az etikett és a protokoll. Fontos, hogy alkalmazzuk és 

ismerjük mindezek szabályok összességét. Az idegenforgalmi szakember munkáját nagyban 

nehezíti, hogy nem csak magyar, hanem külföldi vendégekkel lép kapcsolatba az alkalmazott 

ezért fontos, hogy a nemzetközileg elismert szabályokat is ismerje, és ennek megfelelően 

viselkedjen a turistákkal. Sok hasonlóság van az országok közötti illemszabályokban, de 

akadnak olyanok is, amelyek csak egy-egy országra jellemzőek, azonban ezek ismerése 

rendkívül fontos, hiszen megszegésük hátrányt okozhat. 

 

A vendéglátásban és az idegenforgalomban dolgozók először a szakmai képzésben tanultakon 

túl szakmai előírások, etikai kódexek, vezetői intelmek, idősebb munkatársak útmutatásai 

alapján ismerik meg a tőlük elvárt helyes magatartási formát, formákat. Később azonban már 

tudnak azonosulni az értékkel és normákkal. A norma megvalósítása a természetes 

cselekedetükké, tulajdonságukká, magatartásukká alakul át. A céljuk a vendég minden 

kívánságának maximális kielégítése. 

 

A jó modor a tapintatos viselkedés megkönnyíti az emberek együttélését, és az emberek 

közötti kapcsolatot illetve kommunikációt. A munkahelyen nincs helye a vendég előtt zajló 

magánjellegű beszélgetésnek, vagy a pult mögötti vagy az étterem más részében a dolgozók 

között kialakuló csoportosulásnak, mert a vendég ekkor úgy érezheti, hogy senki nem figyel 

rá. Esetleg az is felmerülhet benne, hogy nem vendégként kezelik. A legrosszabb esetben akár 

az is előfordulhat, hogy nem veszi igényben a kínált szolgáltatást, vagy rossz hírét kelti az 

éttermünknek. 

 

A turizmus szektorban dolgozók magatartás kultúrájához hozzátartozik a higgadtság és a 

nyugodtság. Egy vendéggel egy dolgozó még akkor sem állhat le vitatkozni vagy 

hangoskodni, ha az valamire sértő megjegyzést tesz, vagy akár magára a dolgozóra. A 

higgadtság illetve a jó modor szabályainak megtartása munkaköri kötelességük. Amennyiben 

a dolgozó úgy érzi, hogy a vitát egyedül nem tudja lerendezni hívnia kell a vezetőt aki az 

adott esetben intézkedik, és majd ő megtalálja a módját, hogy rendezze a fenn álló vitát. 
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Tehát elmondható, hogy a turisztikai szektorban dolgozóknak rendkívül sok írott és íratlan 

szabályra kell odafigyelniük a vendéggel való érintkezés során. Hiszen a vendégben a 

dolgozóról alkotott vélemény megmarad és azonosítja a vendéglátóhellyel. Mindent meg kell 

tenni a vendég igényeinek kielégítésére, segítségükre, rendelkezésükre kell állni minden 

helyzetben. A konfliktusok kezelése kiemelkedő soha nem szabad a vendéggel kiabálni még 

akkor sem ha nincs igaza. Hiszen tudjuk, hogy a vendégnek mindig igaza van. 

 

1.5.1 Szituációs gyakorlat 1. 

A vendég emelt hangon (kiabálva) teszi szóvá, hogy a felszolgálás nagyon lassú az 

étteremben, ahol Ön a pincér. Tulajdonképpen igaza van, mert szombat esti csúcsforgalom 

van, és az egyik munkatársa váratlanul beteget jelentett. Hogyan kezeli a kialakult helyzetet? 

Milyen eszközei vannak, amelyeket alkalmazhat? 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Jelezze a problémát a főnökének, majd 

biztosítsa arról a vendéget, hogy 

nagyon igyekszik minél hamarabb 

kiszolgálni. 

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival szerepjáték 

formában valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

2. A turizmus-kommunikáció buktatói, megértést nehezítő tényezők 
 

Egy kommunikációs folyamat résztvevőiként a kommunikációtól azt várjuk el, hogy elérjük 

célunkat, teljesüljön a kommunikációs szándékunk. Az irodalom bővelkedik az erre utaló 

jelzőkben, és váltakozva sikeres, eredményes vagy hatékony, illetve az ellenkezőjéről, rossz, 

eredménytelen, sikertelen kommunikációról beszél. 

 

2.1 Az eredményes, hatékony kommunikáció 
 

Ha az üzenet eljut a címzetthez, az értelmezi az üzenetet és jelentést tulajdonít neki, a 

kommunikáció megvalósul. Bár elméletileg egyszerűnek látszik ez az elvárás, a gyakorlatban 

számos körülmény megakadályozhatja a kommunikáció megvalósulását. 

 

A kommunikáció eredményessége nem több és nem kevesebb, mint hogy a beszélő saját 

gondolatait és érzelmi folyamatait szándéka szerint és ezek teljes mélységében egyenértékű 

nyelvi kifejezésben tudja közölni. Másfelől maradéktalanul felfogja azt, amit vele közöltek. A 

kommunikációval a közlőnek célja van, el akarja érni, hogy teljesüljön a kommunikáció 

valamely funkciója: kapcsolatot létesítsen vagy tartson fönn partnerével, a továbbított 

információ következtében megváltozzon kommunikációs partnere mentális vagy érzelmi 

állapota, rábírja valamilyen cselekvés elvégzésére, stb.  

 

Grice (1988) szerint az eredményes közlés négy kritérium betartásától függ, és az 

eredményesség érdekében ezek figyelembevételére int: 

1. Mennyiség: közlésed legyen a kívánt mértékben informatív! Ne adj a szükségesnél se 

több, se kevesebb információt! Aki ezt a maximát megsérti, annak számolnia kell 
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azzal, hogy körülményeskedőnek, akkurátusnak, ellenkező esetben zárkózottnak, 

kommunikációra képtelennek tartják. 

2. Minőség: ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis, bizonytalan, illetve 

bizonyíthatatlan! Aki ezt a maximát megsérti, azt hiteltelen közlőnek, hazugnak vagy 

fantáziálónak tarthatják. 

3. Relevancia: légy releváns, azaz olyat mondj, ami az adott helyzetben helyénvaló, 

odaillik, a megértést szolgálja. E maxima megsértése azoknál fordul elő, akik 

terjengős, érdektelen részletekkel telezsúfolt, tekervényes logika szerint szerkesztett 

közlésekkel traktálják partnereiket. 

4. Modor: kerülni kell a homályos, kétértelmű kifejezéseket! Legyen a közlés tömör és 

koherens. 

 

2.2 A sikeres üzleti kommunikáció zavarai 
 

Ha zavarok lépnek fel a kommunikációs folyamatban, a kommunikáció nem lehet sikeres. A 

zavarok kiküszöbölése a sikerességnek és a hatékonyságnak az előfeltétele. A kommunikáció 

komponenseinek bármelyike okozhatja a kommunikáció zavarát, az üzenet torzulását, a 

kommunikációs szándék meghiúsulását. 

 

A zavar forrása lehet: 

 Az üzenet küldője (a közlő), ha nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

gondolatait és érzéseit képes legyen adekvát módon kódolni és a jeleket kibocsátani. 

Ennek biológiai, mentális és pszichikai okai egyaránt lehetnek: dadog, nem tud írni, 

nem tudja a gondolatait logikus rendbe fűzni, zavaros a szövegalkotása, nem találja a 

megfelelő kifejező eszközt, hiányzik az empátia a differenciált közléshez, nem vagy 

csak töredékesen ismeri a jelrendszert (pl. a nyelvet). Az érzelmileg felfokozott 

állapotok is gátolják az üzenetek küldését.  

 Az üzenet címzettje (a befogadó), ha nem rendelkezik a dekódoláshoz szükséges 

képességgel. Ez a helyzet fordulhat elő, ha a befogadó nem vagy rosszul hall, nem 

vagy gyengén lát, nem tud olvasni, nem képes figyelni az üzenetre. Nem ismeri az 

üzenet küldője által használt jeleket (nyelv, verbális jelzések). Nagy jelentősége van a 

pszichés gátlásoknak (pszichikai zajoknak) abban, hogy a befogadó maradéktalanul 

azt a jelentést tulajdonítsa az üzenetnek, amelyet a küldő szánt neki: ha például a 

befogadó negatív érzelmekkel, előítélettel viseltetik az üzenet küldőjének személye 

vagy az üzenet témája, tartalma iránt, „pszichikai szűrője” torzítja az üzenetet és azt 

hallja ki az üzenetből, aminek meghallására érzelmei, indulatai késztetik. Pszichés 

gátlás következik be érzelmileg felfokozott lelkiállapotban: nagy ijedtség, félelem, 

szorongás kirekeszti az érkező jelzések egy sorát. 

 A küldő és a címzett kapcsolata és viszonya: pszichés zavart kelt a kommunikációs 

partnerek közötti kiegyensúlyozott viszony hiánya: a nagy státusbeli különbség (nagy 

tekintélyű, magas rangú személlyel való találkozás), a kommunikációs partnerek 

negatív, ellenséges beállítódása egymás iránt. Zavart kelt az egymáshoz fűződő 

viszony helytelen értelmezése, például az elvárt tisztelet meg nem adása, az önérzet 

megsértése. 

 Az üzenet, amely lehet hiányos, töredékes (nem tartalmaz a maradéktalan 

értelmezéshez elegendő információt), lehet terjengős, zavaróan redundáns (túl sok 

lényegtelen elemet tartalmaz), a verbális üzenet lehet nem nyílt közlés, célzás, 

ködösítés, semmitmondó, amelynek elemei helyére szinte bármi behelyettesíthető. 
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 A használt kód, mint jelrendszer. Az emberi nyelv tartalmaz kétértelműségeket, 

mint az azonos alakú szavak, amelyek aktuális jelentését a szövegkörnyezet vagy a 

szituáció adja meg, rétegnyelvi jelentéssel bíró szavakat. A jelrendszer eltérése a zavar 

forrása, ha az üzenet küldője és befogadója nincs birtokában közös, mindkettőjük 

számára egyformán érthető jelkészletnek. 

 A csatorna, amely különféle zajokkal nehezítheti az üzenet célba jutását. A hang 

terjedését valóságos zaj, zörejek, a képi jelekét a rossz fényviszonyok nehezíthetik.  

 A szituáció, amely konvenciókat követve előzetes várakozásokat kelt az üzenet 

befogadójában és meghatározza a jelzések aktuális jelentését. Adott szituáció képes a 

közlésből hiányzó információk hézagját kitölteni. Ha a szituáció nem szolgáltatja a 

hiányzó információkat, az üzenet címzettjének pótlólagos információ beszerzéséről 

kell gondoskodnia. 

 A kontextus, akárcsak a szituáció, segít a jelzések aktuális jelentését feltárni és az 

információs hézagot kitölteni.  

 

A vállalati és üzleti kommunikációban a zavarok – jellegüket tekintve az alábbiak lehetnek: 

 szervezeti és szervezési 

 technikai 

 kulturális 

 pszichikai 

 logikai 

 szemiotikai. 

 

2.2.1 Sikeres kommunikáció egy adott turisztikai vállalat keretei között 

 

A turisztikai szolgáltatók kommunikációjában keletkező zavarok forrásai nem térnek el 

alapvetően a vállalaton kívüli szférában megfigyelhető problémák okaitól. Bennük a 

kommunikációs folyamat minden komponense megtalálható, ugyanakkor nagyobb súlya van 

a szervezeti struktúrának, a struktúrából adódó hatalmi viszonyoknak, a kötelező együtt 

dolgozásból fakadó elosztási, érdek és kulturális konfliktusoknak, a belső kommunikációs 

hálózat kiépítettségének, technikai ellátottságának, az üzenet, az információ pontosságának, 

hiszen az üzenet minőségétől nagy horderejű vállalati és üzleti döntések, ebből eredően 

tetemes gazdasági következmények függhetnek. 

 

A kommunikáció funkciói közül döntő súlyú az informáló szerep, az üzenet informáló 

tartalma. A kommunikáció komponenseinek együttes hatása az üzenet, az információ 

milyenségében, minőségében csapódik le. Központi kérdéssé válik a vállalatot alkotó 

személyek információval történő ellátása. 

 

A zavarok gyakorlatban megfigyelt okai az alábbiakban foglalhatók össze (Borgulya-

Somogyvári): 

 A szintek közötti üzenettovábbítás torzítja az üzenet tartalmát az erősen 

hierarchikus, sok vezetési szinttel jellemezhető vállalatoknál. Minél többször tevődik 

át szintről szintre az üzenet, annál nagyobb az információveszteség, annál több a 

zajforrás. 

A nagy szervezetekben az egymáshoz legközelebbi hierarchiaszinten dolgozók 

kommunikálnak egymással a legtöbbet. Mire az instrukciók az operatív szintre jutnak, 

jelentős torzulás következhet be még akkor is, ha semmilyen torzító vagy manipulatív 
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szándék nem áll fenn, de működik az észlelés szubjektív szűrője. Ezért részesítik sok 

helyen előnyben az írásos tájékoztatásokat és utasításokat a szóbeli közlésekkel 

szemben, amelyeket azonos tartalommal juttatnak el különböző célcsoportokhoz. 

 A tájékoztatás, az információátadás teljesen elmarad (nincs közlés). Ennek oka sok 

esetben, hogy a vállalat szervezeti egységei nem működtetik (kielégítően) a vállalaton 

belüli kapcsolati rendszereket. Előfordul gyakran, hogy a turistákat informáló, 

ügyfélforgalomban szolgálatot teljesítők nem (vagy késve) értesülnek belső vállalati 

döntésekről, bizonyos eljárások megváltozásáról, és emiatt téves információkat adnak 

az utazóknak tovább. 

 Az információval történő ellátás késedelmes, lassú (a közlés későn ér el a 

kommunikáció címzettjéhez, így nincs idő a sikerességhez szükséges cselekvésre). 

 Az információ hiányos vagy téves (torzul az üzenet tartalma). Ez a probléma 

bosszúságot, időveszteséget és többletköltségeket okoz.  

 Túl kevés információt kap az üzenet címzettje (elégtelen az üzenet tartalma). E 

probléma lényege azonos a nem vállalati és üzleti kommunikációban jelentkező 

információhiánnyal. Túl kevés információval akkor látja el a közlő kommunikációs 

partnerét, ha a maga számára kézenfekvő információk ismeretét a címzettről is 

feltételezi, vagy ha takarékoskodni akar a szöveg mennyiségével, és utalással 

helyettesít egy kifejtést. A mellékletek, lábjegyzetek, linkek segítséget nyújtanak 

abban, hogy a magyarázó, értelmező, kiegészítő információval szolgáló részek ne 

tördeljék a szöveg gondolatmenetét, ugyanakkor könnyen előhívhatók legyenek. 

 Túl sok és nem kellően strukturált az információ. A sok fölösleges információt 

tartalmazó üzenet, a túl sok üzenet is zavart keltő. Ilyen esetben a közlő a pontosságra 

és a félreérthetetlenségre való törekvéstől vezérelve, vagy a lényeges és lényegtelen 

információ közötti különbségeket nem érzékelve túl részletes leírást, utasítást ad, 

aminek értelmezésébe belezavarodik a befogadó. 

 Helytelen a csatorna, a kód, a kommunikációs eszköz megválasztása. Rossz 

időpont megválasztása egy elküldött levél esetében, rossz prezentációs technika, hibás 

vizuális eszköz mind okozhatja. 

 Technikai zavarok és akadályok léphetnek fel a kommunikáció folyamatában. Ha 

összehangolatlan az egységek között az IT, nem kompatibilisek a rendszerek, 

nincsenek beállítva az ékezetek, az informatikai eszközök, stb. 

 Állandóak a változások és a mozgások közben csonkul vagy elvész az üzenet. Pl. 

több műszakban dolgozó vendéglátóegységben, ahol a műszakváltás kommunikációja 

nem megfelelő.  

 A turisztikai vállalat nem épít ki megfelelő kapcsolati rendszereket vállalaton kívüli 

érdekcsoportokkal. A befelé koncentráló vállalatok fontos piaci információktól 

eshetnek el.  

 Következetlenségek fordulnak elő a jelrendszer használatában. Zavart kelt, ha a 

turisztikai szolgáltató az utasoknak szánt nyomtatványain nem következetesen használ 

jelöléseket (ügyfél-azonosító számok, mértékegységek, pénznemek, stb.). 

 Beidegződések, rutinok következtében figyelmen kívül maradnak jelzések, üzenetek.  

 

Minthogy az üzenet, az információ nagy horderejű vállalati döntést befolyásolhat, kiemelkedő 

szerepet kap a minősége. A minőségre vonatkozó elvárásokat így foglalhatjuk össze: legyen 

az információ releváns, megbízható, teljeskörű, ellenőrizhető, időszerű, pontos és könnyen 

kezelhető. E minőségi kritériumok akkor teljesülhetnek, ha a vállalatvezetés biztosítja az 

információszerzés, -továbbítás, -feldolgozás és –ellenőrzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeit. 
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Ha a vezetés felismeri a kommunikáció fontosságát, akkor a kommunikációmenedzsment 

elemeit alapul véve helyesen jár el. Az ilyen, főként nagyvállalati vezetés kommunikációs 

stratégiát alkot. 
 

2.3 Üzleti kommunikáció idegen nyelven 
 

Szakmai kommunikáció a szakmai, foglalkozásbeli vagy intézmény által meghatározott 

nyelvi tevékenység  Thörle (2005) alapján. „Az  üzleti kommunikáció alkalmazott 

kommunikáció. Alkalmazott abban az értelemben, hogy része minden olyan szervezeti 

viselkedésnek, amelyben gazdasági tevékenységet végeznek, és alkalmazott abban az 

értelemben is, hogy a különböző kommunikációelméletek tételeit a saját célja érdekében 

használja fel”.  

    
 

A szaknyelv a nyelvi jelek rendszere, amit a szakmai kommunikációban használnak és a 

szakszöveg ennek a megjelenési formája, a szaknyelv kifejezése. 

Ezek tehát egymás alrendszerei:  

- Szakmai kommunikáció  

- Üzleti kommunikáció  

- Szaknyelv  

- Szakszöveg   

 

Az üzleti kommunikáció idegen nyelven egy összetett és több tudományterületet átfogó 

terület, ami több részterületből áll és magában foglalja a szaknyelvet az ismertetőjegyeivel, az 

idegen nyelvi ismereteket, a szakmai ismereteket és a kulturális ismereteket és ezeket ötvözi a 

szakmai gyakorlattal. 
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2.4 A turizmus-kommunikáció buktatói – Gyakorlati panel 
 

Térközszabályozás, távolságtartás 

Az egymástól való távolságnak jelentősége és jelentése van. A távolsággal együtt változik a 

kommunikációban szerepet játszó érzékszerveink használhatósága, megbízhatósága. A 

közelség-távolság a partnerek közötti viszony jellegére vonatkozóan ad információkat. Más-

más az elfogadott vagy lehetséges távolság két ember kapcsolatának különböző fázisaiban és 

a különböző kultúrákban. 

 

Bizonyított dolog, hogy minden élőlénynek szüksége van valamekkora saját térre, területre az 

életben maradáshoz. Kísérletekkel igazolt tény, hogy állatnál, embernél egyaránt “kiborulás” 

következhet be, ha a tér a minimális alá csökken. Ezáltal ugyanis megbomlik a szervezet 

egyensúlya, és rendellenességek keletkezhetnek a fiziológiai és lelki folyamatokban. 

 

Az alábbi távolságtípusokat különböztethetjük meg: 

- Bizalmas, intim távolság: 0 – 0,5-méter között. A teljes intimitás az a közelség, 

amely a testi kontaktus lehetőségével jár. A 0,25 méteren belüli közelség az intim 

közelség. Jól hallatszik a suttogás, nagy szerepe van a szaglásnak, érintésnek, a látás 

a partner igen kis részletére koncentrálódik. Még a 0,25 – 0,50 méter közötti távolság 

is közeli. 

- Személyes távolság: 0,5 – 1,2 méter között. A beszéd még lehet halk, viszonytól 

függetlenül alkalmas személyes témák megbeszélésére. Csaknem a partner teljes 

alakja látható, csökken a szaglás szerepe. 

- Társasági távolság: 1,2 – 3,0 méter között. Normál hangvétel melletti beszélgetésre 

van mód. Tovább csökken a szaglás szerepe, a partner teljes alakja látható. Hivatalos 

témák megbeszélésére alkalmas távolság. 

 

A tárgyalási helyzetek leggyakrabban a személyes és a társasági távolságban zajlanak. A 

kétszemélyes tárgyalásokhoz inkább a személyes távolság ad megfelelő kereteket, míg 

delegációk esetében a társasági távolság. 

Tipikus tárgyalási hibák: 

• a tárgyalást kártyajátéknak tekintik, pedig itt az összes fél lehet nyertes vagy vesztes 

• érvek és bizonyítékok helyett megideologizálják, hogy kinek van igaza 

• eleve sikertelen próbálkozásnak gondolják, ha az elején még reménytelennek tűnik az 

álláspontok közelítése 

• a kemény tárgyalást összetévesztik a másik fél makacsságával, s emiatt dühösek 

• nem ismerik fel, mikor a partner manipulálja őket 

• a gyengeség, bizonytalanság jelének tartják az elnapolást, vagy felfüggesztést 

• meghátrálásnak tartják a közös megoldás keresését 

• nem veszik figyelembe, hogy tárgyalási stílusuk milyen hatást gyakorol a partnerre 

 

A sikeres tárgyalás három titka: 

• az alapos felkészülés, minden lehetséges információt meg kell szereznem a 

partneremről, azt tudom, hogy én mit akarok, azt is, hogy ők mit akarnak, meg kell 

találni azt a szűk sávot, ami még mindkettőnknek kielégítő 
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• a szaktudás, amely a magatartásformák elsajátításával és begyakorlásával 

megszerezhető 

• az ösztönös megérzés, amelyet sem tanítani, sem tanulni nem lehet 

 

2.4.1 Szituációs gyakorlat 2. 

Zenés-táncos rendezvényen Ön a pincér és észreveszi, hogy egy meglehetősen illuminált férfi 

vendég szexuális tartalmú szóbeli megjegyzéseket tesz a társaság egy hölgytagjára, majd 

csoportos tánc közben túl közel lép hozzá, majd látszólag véletlen mozdulatokkal tapogatni 

kezdi. A hölgy felháborodva segítséget kér Öntől. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Kérje a biztonsági szolgálat segítségét, 

majd finoman, nyugodt hangon 

figyelmeztesse a vendéget a kulturált 

viselkedésre. Ne emelje fel a hangját, ne 

tegyen bántó mozdulatokat! 

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék meg a 

szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

 

3. A partnerek közötti bizalom, megértés, empátia megteremtése, a 

pozitív turizmuskommunikáció 
 

3.1 A kommunikáció pszichológiai vetülete 
 

A kommunikáció azon kérdéseivel, miszerint „miként hat valakire a másik ember verbális 

vagy nem verbális üzenete”, „hogyan működnek az interakciók az emberek között”, a 

szociálpszichológia foglalkozik. Ahhoz, hogy tudatosan fejleszteni tudjuk a 

kommunikációnkat, tisztában kell lennünk a mechanizmusok törvényszerűségeivel. Az 

interakció és a kommunikáció egymástól elválaszthatatlan folyamat. Az interakció az 

emberek közötti „jellegzetesen formált viszony” a társas kölcsönhatások, a kommunikáció 

következtében épül ki az emberek között, s létrejöttével egyszersmind meg is határozza a 

kommunikációt.  

 

Az interakciók rendezettsége és előre megjósolhatósága a társadalmi viselkedést meghatározó 

normák és szabályok létezésének következménye. A normák a társadalmi viselkedésre 

vonatkozó előírások, a szabályok pedig az interakcióban részt vevő személyek 

normakövetésére vonatkozó, adott helyzetre értelmezett, közösen elfogadott egyezményei. A 

normák és a szabályok adják meg a kommunikáció értelmezési kereteit, a kultúra alkotó 

elemei közé tartoznak, ennek következtében kultúránként jelentős eltérések mutatkoznak. A 

kultúraközi kommunikáció egyik legnagyobb problémája a normák és viselkedési szabályok 

(legtöbb esetben nem szándékoltan elkövetett) megsértése, felrúgása.  

Amikor interakcióba lépünk egy másik személlyel, a viszony létrejöttét a másik ember 

észlelése teszi lehetővé. A szociálpszichológusok azon megfigyelése, miszerint az 

interakcióban, a kommunikációban részt vevő személyek saját viselkedésüket a másik 

viselkedéséhez igazodva alakítják, nyilvánvalóvá teszi, mennyire fontos, hogy hogy pontosan 

észleljük és helyesen értelmezzük a másik személy szavait és cselekedeteit. Az 
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embertársakkal létrejövő interakció első lépésében az észlelés alapján benyomásunk alakul ki 

róluk. A közvetlenül megfigyelhető tulajdonságokon (kor, magasság, arcszőrzet, stb.) kívül 

szinte azonnal olyan minőségeket is tulajdoníthatunk neki, amelyeket nem érzékelhetünk 

közvetlenül. Így egyből „ítéletet” is alkotunk róla, felruházzuk különféle (melegszívű, 

barátságos) tulajdonságokkal. A hibás megfigyelés és a személyes elfogultság torz ítéletekhez 

vezethet.  

 

Sokkal nehezebb az emberek tartós személyiségvonásait felismerni és pontosan megítélni. A 

személyek észlelése elvezet a típusalkotáshoz, a típusokhoz történő hozzárendelés révén a 

személyek osztályozásához, kategorizálásához. A típus tulajdonság-együttest jelent. 

 

Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való 

kommunikációs kapcsolat során bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a 

beleélésnek nyomán meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat és indítékokat, 

amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés 

szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megérzés fő eszköze az, hogy az empátia 

révén a saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Az 

empátia velünk született adottság, mely ismeretek és készségek elsajátítása után teljesedik ki. 

(Buda, 1980) A másik helyzetének észlelése és megértése vagy a sajnálat nem azonos az 

empátiával. Akkor sem az empátia jelenségével találkozunk, amikor a közvetlen személyközi 

kommunikáció folyamata során értelmi és érzelmi reakciók alakulnak ki bennünk interakciós 

partnerünk viselkedésére. A nem verbális üzenetekből gyaníthatjuk, hogy kommunikációs 

partnerünk nem mond igazat, vagy zavarban van, ez azonban nem azonos az empátiával. Az 

empátia lényege a nem verbális és metakommunikációs üzenetek kifinomult felfogásának, 

tudatosításának képessége. Előfeltétele a teljes odafordulás a másik ember felé, a másik ember 

iránti figyelem. 

 

Az empátiás viselkedést illetően nagy eltérések vannak a különböző kultúrákban 

szocializálódott egyének között. Nagyobb empátiával viszonyulnak embertársaikhoz a keleti 

kultúrákban felnövő személyiségek, akik jobban alkalmazkodnak egymáshoz, nagyonn 

törekvést mutatnak az érzelmi összhangra, mint az európaiak vagy az észak-amerikaiak. 

Különböző kutatások szerint az érzelmek kommunikálása túlnyomórészt – legalább 90%-ban 

– nem verbális csatornákon keresztül történik, ezért figyelmen kívül hagyásuk jelentősen 

csorbítja a komplex üzenetet. 

 

Az önismeret: önmagunk észlelése, személyiségünk megítélése az önismeret részei. A 

kommunikáció eredményességét alapvetően befolyásolja az, hogy mennyire van tisztában az 

egyén a kommunikációban nagy szerepet játszó személyiségismérveivel, erős és gyenge 

pontjaival: percepciós és ítélőképességével, elemző készségével, írott- és hangszöveg-alkotási 

képességeivel, azzal, hogy mennyire gyorsak vagy lassúak kognitív folyamatai, milyen az 

emlékezőtehetsége, mennyire képes másokra odafigyelni, van-e képessége mások 

meggyőzésére, milyen kommunikációs (stressz) helyzeteket kezel jól vagy rosszul, hogyan 

kezeli a konfliktusokat, mennyire képes önmagát kontrollálni és szabályozni. Ha valaki képes 

előre jelezni önmaga adott kommunikációs helyzetekben szinte elkerülhetetlenül bekövetkező 

megnyilvánulásait, akkor fel tud készülni azokra, és képes kidolgozni elkerülési módszereket, 

hosszabb távon pedig fejleszteni gyengébb adottságait. 

 

Az érzelmi intelligencia: amerikai pszichológusok az 1980-as években kezdték célirányosan 

vizsgálni azokat a tényezőket, amelyek a magas IQ, a kognitív képességek mellett erősen 

befolyásolják, hogy ki mennyire eredményes, sikeres a társadalomban, a munkájában. Az 
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érzelmi intelligencia fogalmát Goleman nevével összekapcsolva ismerte meg a szakma világa, 

aki koncepciójában a fenti pszichikai ismérveket társítja továbbiakkal, és így határozza meg 

az érzelmi intelligencia lényegét: „képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, 

önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban 

megfelelően bánni. Különbözik az értelmi képességtől, azaz intelligenciától, sok szempontból 

kiegészíti azt. Az értelmi és érzelmi intelligencia az agy különböző területeinek tevékenységét 

tükrözi.” (Goleman, 2002)  

 

3.2 A személyiség és a jó kommunikációs készség 

 

Két ember annál inkább „szót ért egymással”, minél nagyobb közöttük a hasonlóság. 

Rosengren (2004) a hasonlóságot hét tényező vonatkozásában tartja vizsgálhatónak. 

 

Minél több tényező vonatkozásában hasonlít egymáshoz két személy, annál inkább várható, 

hogy kommunikációjuk sikeres. A személyiségjellemzőkben fennálló nagy különbségek 

azonban az összes többi egyezőségből következő jó kommunikációs alapot 

megsemmisíthetik.  

 

Az alábbi felsorolás azt mutatja be, hogy mely képességek segítik azt, hogy valaki „jó 

kommunikációs képességgel” rendelkezzen. Akik fejlett kommunikációs készséggel 

rendelkeznek, azok mind az üzenetküldéshez, mind a befogadáshoz előnyös tulajdonságok 

birtokában vannak. Ilyen tulajdonságok az alábbiak: 

1. Gyors felfogóképesség 

2. Gyors elemző képesség 

3. Gyors reakcióképesség 

4. Az aktív, figyelmes hallgatás, az odafigyelés képessége (aktív hallgatás: 

összpontosítást, tartós figyelmet, türelmet, a másik ember iránti és széles körű 

érdeklődést, nyíltságot feltételez) 

5. Közvetlenség, nyíltság 

6. Előítéletektől mentesség (a témával és más emberekkel szemben) 

7. Az indulatok megfelelő kezelése 

8. Fogékonyság az érzelmi üzenetekre (hangszín, mimikai jelzések, egyéb 

metakommunikációs megjelenések) 

9. A világosan fogalmazás készsége 

10. A figyelem ébrentartásának készsége 

11. A meggyőzés képessége 

 

A kommunikációs kompetencia fejlesztése: a kommunikációs kompetencia a kommunikációs 

képességek összehangolt meglétét feltételezi. Kommunikatív kompetenciának mindazon 

tudások és készségek együttes meglétét nevezzük, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a társas 

kapcsolatokat, a kommunikációt zavarmentesen lehessen működtetni. Tartalmazza a 

kommunikáció szabályai és szabályszerűségei alkalmazásának készségét, a helyes 

kommunikációs mód felismerésének és a kívánatos személyközi viszony képességét. 

(Borgulya-Somogyvári, 2007) 

 

A sikeres kommunikáció titka sok pszichológust, pszichiátert, kommunikációkutató 

szakembert foglalkoztat. Megfigyeléseiket modellekké csiszolják, majd a modellekre építve 

tréningeken fejlesztik tovább a kommunikációt munkaeszközként használó érdeklődők 
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készségeit. A személyiségfejlesztő tréningek olyan technikákat sajátíttatnak el, amelyek a 

kommunikáció folyamatának valamely elemét tökéletesítik. 

 

3.3 Turisztikai szakmai kommunikáció  
 

A szakmai kommunikáció több fontos tényezőből áll, mint pl. a kultúra, szakterület, szervezet 

és szaknyelv. A kulturális ismeretek segítenek megérteni a verbális és nonverbális 

kifejezéseket, a szokásoknál és viselkedési szabályoknál. A szakterületek különböznek 

fizikalitás és absztrakció szempontjából. Minden foglalkozásnak megvannak a saját 

kommunikációs formái és szókincse. A szervezeti felépítés is erősen befolyásolja a 

kommunikációt. A szaknyelv, a szókincs és a stílus önmagában nem elég, a szakmai 

kommunikációban az összes tényezőt figyelembe kell venni. Menus (2004) a szakmai 

kommunikációt két csoportba osztja:  

 tudásátadás 

 gyakorlati szakmai tevékenység kommunikációja 

 

3.3.1 Üzleti kommunikáció 

 

Az üzleti kommunikációnak „két alapvető funkciója van: az információ átadása és a 

befolyásolás (Hofmeister-Tóth-Mitev 2007)” 

A tipikus üzleti kommunikációs helyzetek: 

 az információgyűjtés 

 az írásos, telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel, a társalgás 

 a szervezés és a tervezés 

 a befolyásolás 

 a problémamegoldás 

 a kommunikáció, mint technika 

 a tárgyalás 

 

3.3.2 Interkulturális kompetencia  

 

Az idegen nyelv elsajátításánál illetve ismereténél megtanuljuk úgy látni a világot, mint az 

anyanyelvűek: megismerjük a kultúrájukat, a világképüket. Magyarország az Európai Unióba 

való belépéssel újból a Nyugat integrált része lett az összes kulturális, nyelvi, gazdasági és 

politikai komponenseivel és konzekvenciáival együtt. Közép-Európában a több évszázados 

együttélés, a közös történelem, a hajdani hivatalos többnyelvűség a nyelvek, kultúrák és 

szokások közelítődéséhez vezetett. Mi lett vagy maradt ebből a mai időkben?  Switzer (2004) 

kifejti, hogy a nyelveket nem csak a különböző hangrendszer és kommunikációs szabályok 

jellemzik, hanem a más mentalitás, gondolkodásmód és tradíciók is. Egy idegen nyelv 

folyékony elsajátításához nem elég a szókincs és a nyelvtani szabályok megtanulása, hanem a 

gondolkodásmódjukat is meg kell érteni, ami a szavak mögött rejtőzik. 
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3.4 Pozitív kommunikációt befolyásoló tényezők – Gyakorlati panel 
 

- Empátia – vendég helyébe képzeljük magunkat  

- Figyelem – szenteljünk neki osztatlan odafigyelést, amivel jelezzük, hogy fontos a 

számunkra  

- Tisztelet – foglalkozását, nézeteit, szellemi színvonalát elfogadjuk  

- Megbecsülés – tartsuk egyéniségnek, szólítsuk a nevén  

- Tisztesség – csak olyan ígéreteket tegyünk, amit be is tudunk tartani  

- Szíveslátás – udvariasság 

 

Konfliktuskezelés a munkahelyen 
Magatartáskutatók szerint az ösztönös konfliktuskezelési technikák hat csoportra oszthatók: 

teknős, róka, plüssmaci, oroszlán, cápa, bagoly. A konfliktuskezelési stílusunkat befolyásolja 

az, hogy mennyire fontos személyes céljaink elérése és hogy mennyire fontos a kapcsolat. 

Ennek a két szempontnak a figyelembevételével hat konfliktuskezelési stílust határoznak meg 

a szakemberek. 

VISSZAHÚZÓDÓ (teknős) 

A teknősök visszahúzódnak a páncéljukba, hogy elkerüljék a konfliktusokat. Feladják 

személyes céljaikat és kapcsolatukat. Távol maradnak a konfliktust okozó problémáktól és az 

emberektől, akikkel összeütközésbe kerülnek. Tehetetlennek érzik magukat. Úgy gondolják, 

hogy reménytelen feladat megoldani a konfliktust és könnyebb – fizikailag és pszichikailag – 

visszavonulni a konfrontációból, amelybe belekerültek. 

KOMPROMISSZUMKERESŐ (róka) 

A rókákat közepesen foglalkoztatják saját céljaik és másokhoz való viszonyuk. A rókák 

feladják saját céljaik egy részét és igyekeznek meggyőzni másokat, hogy ők is tegyék 

ugyanezt, tehát kompromisszumra törekszenek. Ha a kompromisszum nem sikerül, nem 

felejtenek, de nem is sértődnek meg. Inkább kivárnak, és egy alkalmas pillanatban újra 

előhozzák személyes céljaikat. 

KITERJESZTŐ (oroszlán) 

Az oroszlánok összevonják a saját céljaikat a kapcsolatrendszerükkel. Nem kollégákra, hanem 

alattvalókra van szükségük, akik az ő céljaikat szolgálják. Másokat nagyon erősen képesek 

befolyásolni a saját céljaik elérése érdekében. Ha a konfliktus a saját területükön következik 

be, kompromisszumot nem ismerve kitessékelik a betolakodót. A konfliktushelyzet számukra 

hatalmi kérdés: szerintük itt dől el, hogy ki van mellettük, és ki ellenük. 
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ERŐSZAKOS (cápa) 

A cápák megpróbálják lehengerelni ellenfeleiket. Céljaik mindig nagyon fontosak, a 

kapcsolattartás nem az erősségük. Alapfeltevésük az, hogy a konfliktusok az egyik fél 

győzelmével és a másik vereségével érnek véget. Természetesen ők akarnak győztesek lenni 

és győzelmük büszkeséggel, illetve a siker érzésével tölti el őket. A vereség a gyengeség, az 

alkalmatlanság és a kudarc érzetét kelti bennük. Ezt nyíltan fel is vállalják, tehát 

kiszámíthatóbbak és bizonyos értelemben könnyebben kezelhetők, mint az összes többi típus. 

ELSIMÍTÓ (plüssmaci) 

A plüssmacik számára a kapcsolatok bírnak nagyobb jelentőséggel, míg saját céljaik kevésbé 

lényegesek. Azt szeretnék, ha mások elfogadnák és kedvelnék őket. Úgy vélekednek, hogy a 

konfliktusok elkerülhetők a harmónia megtartásával és nem vitathatók meg anélkül, hogy az 

emberi kapcsolatok ne sérüljenek. Félnek attól, hogy a kiterebélyesedő konfrontációban 

valakinek kárt okoznak, és ez romba dönti a kapcsolataikat. Feladják céljaikat, hogy 

megtartsák kapcsolatrendszerüket. A plüssmacik megpróbálják elsimítani a konfliktusokat, 

mivel félnek attól, hogy ezek ártanak kapcsolataiknak. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ (bagoly) 

A baglyok nagyra értékelik saját céljaikat és kapcsolatrendszerüket. A konfliktust olyan 

problémának tekintik, amelyet meg kell oldani és olyan megoldásra törekszenek, amellyel 

elérhetik saját és mások céljait. Szerintük a konfliktus a kapcsolatok kiterjesztésének egy – a 

feszültség csökkentésével járó – módja. Miközben saját és a másik fél számára is kielégítő 

megoldást igyekeznek találni, a baglyok fenntartják korábbi kapcsolataikat. Nem nyugszanak 

addig, amíg megoldást nem lelnek és a feszültséget, a negatív érzéseket el nem tüntetik. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felsoroltak nem személyiségtípusok, hanem konfliktuskezelési 

technikák. Különböző emberek hasonló eljárásokat alkalmazhatnak, és hasonló 

gondolkodásúak különböző eljárásokat használhatnak. Az is megtörténhet, hogy valaki 

különböző technikákat alkalmaz hasonló szituációkban, de a fordítottja is. 

 

3.4.1 Szituációs gyakorlat 3. 

A kocsmában, ahol Ön a csapos két láthatóan részeg férfi összeverekszik, és hármójukon 

kívül senki nincs a helyiségben. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Baráti szavakkal próbálja a verekedőket jobb 

belátásra bírni, majd hívjon segítséget, értesítse a 

rendőrséget. Semmiképpen se avatkozzon bele 

fizikailag az eseményekbe, ne legyen tevőlegesen 

részese a konfliktusnak! 

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék meg a 

szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 
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4. A turizmus mint a konfliktusok kezelésének eszköze, 

konfliktushelyzetek háttere és felismerése 
 

4.1 A határon átívelő együttműködések problematikája és szervezeti formái 
 

A határ fogalmát használhatjuk történelmi, pszichológiai, szociológiai és gazdasági 

értelemben, ám célszerű, ha vizsgálatunk összefüggésében a fogalmat az államhatárra és 

annak funkcionális vonásaira korlátozzuk. A határ jogi és szimbolikus értelemben egyaránt az 

állam szuverenitását fejezi ki. Legfontosabb sajátossága mégis az, hogy egyszerre választ el 

egymástól politikai struktúrákat és köt össze társadalmakat, közösségeket, gazdaságilag és 

földrajzilag integráns térségeket. Egyszerre épít hidakat és állít sorompókat, attól függően, 

mikor melyik funkciója érvényesül. A történelmi változások gyakran nem voltak tekintettel 

többek között az etnikai, kulturális és gazdasági határokra, számos esetben megszüntettek 

évszázados kapcsolatokat, együttműködéseket, elősegítve a korábban akár centrumhoz tartozó 

térségek perifériává válását. 

 

Ebben az értelemben beszélhetünk elválasztó-zárt (periférikus), illetve szűrő (védekező) 

jellegű, valamint nyitott, a munkaerő, a gazdasági javak és a lakosság szabad áramlását 

megvalósító határokról, amelyek jellege (burok, medence vagy átjáróház) alapvetően 

meghatározza az ott élők életminőségét. 

 

A határ menti kapcsolatokat a kulturális, etnikai összetartozás alapján is újra lehet éleszteni, 

de számos más jellegű ösztönző elem is létezik. Ennek egyik alapvető feltétele a határon 

átívelő térszerveződések kialakítása, amelyek dinamikája a „passzív tér” állapotából az „aktív 

térség” kibontakozása felé irányul. Más szóval az objektíve létező „határrégió” (border 

region) az alulról szerveződő törekvéseket és funkcionális kapcsolatokat aktivizáló „határ 

menti régióvá” (cross-border region), vagy ennek speciális formájaként „eurorégióvá” 

(euroregions) alakul át. 

 

A térség és a régió fogalma egymástól elválaszthatatlan. A fizikai környezet, azonban csak 

feltételeket teremt a társadalmi interakciók számára. Egy térségből akkor válik régió, ha két 

folyamat, a társadalmi–gazdasági reálszerveződésben jelentkező regionalizálás, illetve a 

tudati–kulturális, valamint a szervezeti, intézményi, politikai szférákban jelentkező 

regionalizmus kettőssége bizonyítottan jelen van a térségben. 

 

A határok feletti együttműködéseket tehát a közös térhasználatból fakadó változatos, több 

dimenziós problémák és érdekek hívják életre, valamint az a felismerés, hogy az intézményes 

forma, vagy legalábbis a kezdeményezések valamilyen szintű koordinációja szükséges 

feltétele a felmerült problémák nemzeti vagy közösségi szintű megoldásának. A határ menti 

régiók Európa-szerte nagyfokú változatosságot mutatnak jogi és intézményi berendezésük, 

valamint földrajzi elhelyezkedésük terén. 
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4.2 A Magyar–Szlovák kapcsolatok 
 

Magyar–szlovák kapcsolatoknak nevezzük a Magyarország és a Szlovák Köztársaság, két 

szomszédos ország diplomáciai kapcsolatait. A diplomáciai kapcsolatok létesítésére 1993-ban 

került sor, amikor Csehszlovákia megszűnésével Szlovákia önállóvá vált. Magyarország 

nagykövetsége Pozsonyban, míg Szlovákia nagykövetsége Budapesten található. 

 

Mindkét ország teljes jogú tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, a közös határ 676 km 

hosszú. Mintegy 520.000 magyar ember él Szlovákiában (mintegy 10%-a a népességnek), és 

körülbelül 17.000 szlovák nemzetiségű magyar él Magyarországon (körülbelül 0,17%-a 

Magyarország lakosságának). 

 

A kapcsolatok vitás kérdései 1989 óta: 

 Bős-nagymarosi vízlépcső vita 

 Mohi atomerőmű 

 Malina Hedvig-ügy 

 Pozsonyi idegenvezető-ügy 

 Az MKP magyar-szlovák kölcsönös megbékélési nyilatkozata 

 A Beneš-dekrétumok megerősítése 

 Rendőrségi támadás Dunaszerdahelyen 

 Magyar nyelvhasználat Szlovákiában (nyelvtörvény, diszkrimináció, népszavazás a 

szlovák nyelv hivatali használatáról, földrajzi nevek a tankönyvekben) 

 Magyar államfő 2009-es kitiltása 

 

4.2.1 A konfliktusok megoldásának lehetőségei 

 

Jó Szomszédság és Megértés díj 

A Jó Szomszédság és Megértés díj (szlovákul Cena za dobré susedstvo a porozumenie) 

létrehozását 2008. december 15-én határozta el Budapesten Göncz Kinga magyar és Ján 

Kubiš szlovák külügyminiszter.  A díj célja a két ország jó kapcsolatának elmélyítése. A díjjal 

2000 euró pénzösszeg és oklevél is jár, az elsőt 2009 tavaszán (márciusban) adták át annak a 

személynek vagy civil szervezetnek, amely a két ország együttműködéséért a legtöbbet tesz. 

 

4.3 Magyarországba irányuló szlovák turizmus 
 

Dinamikusan nő a Szlovákiából érkező turisták száma, 2012 ebből a szempontból rekordév 

volt a Magyar Turizmus Zrt. szerint. A társaság a KSH előzetes adatai alapján ismertette: 

2012-ben a 118.009 Szlovákiából érkező turista összesen 261.829 vendégéjszakát töltött 

magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken, ami a vendégek számát tekintve 11,9 

százalékos, a vendégéjszakákat tekintve pedig 10,8 százalékos növekedés az előző év 

adataihoz képest.  

 

A vendégéjszakák száma 2005 óta több mint 2,5-szeresére emelkedett, 2012-ben első 

alkalommal lépte át a 250 ezres határt.  Szlovákia Magyarország 13. legfontosabb küldőpiaca. 

Északi szomszédaink 2012-ben a harmadik negyedév végéig összesen 69,099 milliárd forintot 

költöttek el Magyarországon, 20,6 százalékkal többet, mint 2011 azonos időszakában. A 

turisztikai céllal érkező látogatók költése 2012. szeptember végéig 18,526 milliárd forint volt, 
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46,6 százalékkal több, mint 2011 hasonló időszakában. Míg a 2011-es adatok szerint az 

összes látogatón belül 22,1 százalék volt a turisztikai céllal érkező látogatók kiadásainak 

aránya, 2012 harmadik negyedévének végén már 26,8 százalék. 

 

A több napra Magyarországra látogatók közül a legnagyobb számban a nyugat-dunántúli, a 

közép-dunántúli, az észak-magyarországi és a balatoni régióba, valamint Budapestre 

érkeznek. A legfontosabb motivációk között van egy 2011-ben végzett felmérés szerint a 

rokonok és barátok meglátogatása (46,2 százalék), az üdülés (30,2 százalék) és az 

egészségturizmus (6,9 százalék). A turisztikai termékek közül pedig az élményfürdőzés és 

wellness, valamint a bor és gasztronómia a legkedveltebb a tapasztalatok szerint.  

 

4.4 Panaszkezelés a turizmusban – Gyakorlati panel 
 

A vendégpanaszok kezelése a recepción a portás feladatkörébe tartozik. A reklamációk 

ügyintézése összetett feladat, amely nagy odafigyelést, szabálykövetést kíván meg a szállodai 

portástól. Az reklamációhoz számos jogszabály is kapcsolódik, amelyek ismerete nélkül a 

portási munkakör betöltése elképzelhetetlen. Ezen kívül a portásnak nagyon jó 

emberismerettel kell rendelkeznie, hogy képes legyen azonosítani a vendégtípust és ennek 

megfelelően kezelni a konfliktust. 

 

A panaszkezelés feladatai szóbeli panasz esetén, a vendégpanasz során alkalmazandó 

magatartás:  

1. Igyekezzünk a vendégpanaszt úgy kezelni, hogy lehetőleg a ház többi vendége ne 

lássa! Törekedjünk, hogy a panaszos nyugodt körülmények között mondja el 

észrevételét! Lehetőség szerint éreztessük a vendéggel, hogy érte vagyunk! 

2. Együttérzést és sajnálatot kell tanúsítani a vendég felé, de csupán a vendég rossz 

hangulata miatt. Fontos, hogy amíg nem ismerjük a kifogás tényleges tartalmát, ne 

kérjünk elnézést! Csak akkor, ha már egyértelmű, hogy mi (a szálloda) hibázott  

3. A vendéget végig kell hallgatni, amíg nem közli teljes körűen a problémáját, eközben 

várhatóan csillapodik a dühe is. Fontos, hogy a panaszos vendég közlését jegyzeteljük, 

ezzel is kifejezzük a reklamáció fontosságát!  

4. Törekedni kell arra, hogy a vendég a lényegre vonatkozó információkat adjon, amelyet 

nyitott kérdésekkel tudjuk befolyásolni. (Mi történt? Kivel kapcsolatos a problémája? 

Hol keletkezett a probléma? Mikor történt? stb.) 

5. Foglaljuk össze tömören és lényegre törően az esetet, hogy biztosak legyünk abban, 

megértettük a pontos kifogást és a vendég érezze az odafigyelést. Kifejezetten fontos 

ez az ismétlés, nehogy valami félreértés legyen a két fél között. 

6. Amennyiben valós kifogás történt, azonnal kérjünk a szálloda nevében elnézést a 

vendégtől! A bocsánatkérés legyen hiteles és őszinte, ne csak verbálisan fejezzük ki 

ezt, hanem nonverbális eszközeinkkel (testbeszéd) is! Ugyanis a formális elnézéskérés 

udvariatlan és bántó. 

7. A megismert eset alapján fel kell mérni a következőket:  

- Jogosultak vagyunk-e panasz intézésére?  

- Van-e a panasz intézéséhez hatáskörünk?  

- Mennyi időbe telik a panasz kezelése?  

- Milyen eljárással oldható meg a probléma 
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8. Közöljük a vendéggel a panaszkezelés ügyintézésének menetét és az ügyintézés 

határidejét. Fontos, hogy ezeket tartsuk is be! Alapvető szabály, hogy inkább hosszabb 

határidőt szabjunk az ügyintézésre, mint amennyi idő alatt megoldható az eset, mert a 

gyors intézkedéssel a vendég elégedettségét vívjuk ki. 

9. A panasz intézkedése soha sem történhet a vendég előtt, mindig diszkréten 

dolgozzunk!  

10. A panaszkezelés folyamata alatt a vendéget informálni kell tárgyszerűen!  

11. A panaszkezelés során szabályszerűen, üzletileg korrekten kell eljárni!  

12. Alapvető követelmény, hogy az intézkedéssel elégedett legyen a vendég! 

 

4.4.1 Szituációs gyakorlat 4. 

A szállodában ahol Ön a portás a szállóvendég jelzi, hogy egész éjjel nem tudott aludni, mert 

a lyukas szúnyoghálón keresztül rovarok lepték el a szobáját. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Jelezze a problémát a főnökének, majd ajánljon 

fel a vendégnek egy másik szobát. Egyéb 

kompenzációs lehetőségről konzultáljon a 

szállodavezetővel. Kezdeményezze a probléma 

kijavítását is.  

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival szerepjáték 

formában valósághűen 

jelenítsék meg a szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

5. A Szlovák-Magyar határ menti együttműködések hatásai I. 
 

Magyarország 1997-ben csatlakozott a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek 

Határ Menti Együttműködéséről szóló, 1980 májusában Madridban elfogadott Európai 

Keretegyezményhez, amely megadja az elvi vázát a határ menti együttműködéseknek. Szintén 

1997 óta vagyunk részesei a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának is. 

 

Magyarország a szomszédos államaival kötött, szinte mindegyik barátsági és jó szomszédsági 

szerződése tartalmaz rendelkezést arról, hogy a felek támogatják a határ menti 

együttműködések szerveződését, tekintettel arra, hogy ezek is elősegítik a jószomszédi 

kapcsolatokat. 

 

1999. november 11-én a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya megkötötte a 

határon átnyúló együttműködésről szóló, 2001. április 23-án pedig Szlovák Köztársasággal a 

helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló 

egyezményt. Az egyezmények alapján a felek kölcsönösen tájékoztatják közigazgatási 

szerveiket az együttműködési lehetőségekről, valamint támogatják és ösztönzik a már 

meglévő együttműködéseket. Felszámolják az együttműködések kialakításának jogi és 

technikai akadályait, és támogatják, hogy az együttműködés résztvevői hazai és nemzetközi 

pályázatokon is részt vehessenek. Az egyezmények megjelölik a határokon átnyúló 

együttműködések főbb területeit is, valamint kiemelik az együttműködések szereplői között a 

magánszféra képviselőinek (alapítványok, közhasznú társaságok, civil szervezetek, gazdasági 

vállalkozások) jelentőségét is. A megállapodások konkrétumokat nem tartalmaznak, azok 
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csak elvi szinten deklarálják az együttműködések tevékenységének elősegítését a felek 

kormányai által.  

 
 

5.1 A Szlovák-Magyar határrégió általános jellemzése 
 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, ami 2007-től 2013-ig 

szabályozza, segíti a régiót, az alábbi jellemzést nyújtja. A régió a következő magyarországi 

és szlovákiai határmenti NUTS III (III-as területi statisztikai számbavételi egységek) 

területekből áll: 

Magyarország Szlovákia 

Győr–Moson–Sopron megye 

Komárom–Esztergom megye 

Budapest főváros 

Pest megye 

Nógrád megye 

Heves megye 

Borsod–Abaúj–Zemplén megye 

Szabolcs–Szatmár–Bereg megye 

Pozsony kerület 

Nagyszombat kerület 

Nyitra kerület 

Besztercebánya kerület 

Kassa kerület 

  

Forrás: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

 

A magyar-szlovák térség számos tekintetben hasonló problémákkal és hasonló kihívásokkal 

szembesül a határ mindkét oldalán. A határtérségben az egyik legnagyobb kihívást a gyengén 

kiépített közúti infrastruktúra jelenti. Bár az elmúlt néhány évben a közlekedési és 

kommunikációs infrastruktúra jelentősen javult mindkét oldalon, s a transz-európai folyosók 

több eleme is átszeli a térséget, még mindig tapasztalhatók kisebb hiányosságok az észak-déli 

irányú közlekedési kapcsolatokban: továbbra is szűk keresztmetszetet jelent a határátkelés, s a 

két ország határán húzódó folyók is nehezítik az elérhetőséget. A fent említett problémák 

mindegyike gátat szab a térség fejlődésének. (http://www.husk-cbc.eu/hu/a_regiorol) 

 

A térség gazdasága számos fontos erősséggel rendelkezik. A határ mindkét oldalán 

rohamosan fejlődő gazdasági központok találhatók dinamikusan növekvő, versenyképes 

vállalatokkal, multinacionális cégekkel és versenyképes kis- és középvállalkozásokkal. A 

magyar-szlovák üzleti kapcsolatok száma ugyanakkor meglehetősen kevés, amely gyengíti a 

térség versenyképességét. 

 

http://www.husk-cbc.eu/hu/a_regiorol
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A határtérség gyengesége, hogy a munkaerő-piaci együttműködés nagyon alacsony szintű. A 

térség bizonyos területein a munkanélküliség elég nagy méreteket ölt, ugyanakkor közvetlenül 

a határ mentén a nagyobb gazdasági központok esetenként munkaerőhiánnyal küzdenek. 

 

A térség fontos erősségeként könyvelhető el, hogy számos felsőoktatási intézménnyel 

rendelkezik. Az intézmények minőségi oktatást nyújtanak és a kutatás-fejlesztési 

tevékenységhez is bázisul szolgálnak. Az egyetemek, valamint az egyetemek és a 

vállalkozások között együttműködés szintje azonban alacsony, mely a határtérség 

versenyképes és integrált fejlődésének újabb gátját jelenti. 

 

A turizmus fontos szerepet tölt be a két ország kapcsolatrendszerében, s a közös fejlesztéshez 

is megfelelő alapot nyújt. Ugyanakkor ez a potenciál nincs kellően kihasználva: a térség 

minimális mértékben rendelkezik közös turisztikai programcsomagokkal, s közös marketing 

és promóciós tevékenységet is alig végez. 

 

A határtérség természeti környezete sajátos jelleget ölt: egyrészt, számos természetvédelmi 

terület fekszik a határ mindkét oldalán; másrészt azonban a korábbi nehézipari tevékenység 

következményeként komoly környezeti károkkal sújtott és szennyezett területek is 

megtalálhatók. 

 

A határ mentén fejlett szolgáltató szektor működik (beleértve az egészségügyet is). A 

kapacitások közös használata azonban csak elvétve tapasztalható, mely elsősorban a nyelvi 

akadályok és a szolgáltató intézmények közötti alacsony fokú együttműködés 

következménye. 

 

Összességében, a magyar–szlovák határtérség számos területen kínál lehetőséget az integrált 

fejlesztéshez, de ehhez meg kell teremteni az együttműködés kulcsfeltételeit, és ösztönözni 

kell a térség szereplői közötti együttműködések kezdeményezését is.  
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5.2 Közös, határon átnyúló fejlesztési stratégia, programcélok 
 

Az INTERREG IIIA programoknak megfelelő 2007-től induló határ-menti programok a 

Strukturális Alapok forrásból valósulnak meg. 

 

A határon átnyúló együttműködési programok pénzügyi keretei nyílt pályázati rendszerben 

kerülnek felhasználásra az egyenként meghatározott programterületeken, melyek 

meghatározása az érvényes Európai szabályozás szerint megyei (NUTSIII-szintű) területi 

alapon történt. A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási 

területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni, figyelembe 

véve az egyéb fejlesztési célú támogatási programokat és rendszereket. Az egyes programok 

regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik 

fel, ahol a nemzeti határokon átlépő együttműködések a főáramú fejlesztésekhez képest 

hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan közös problémákat céloznak megoldani, melyek 

gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan 

fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

elszigeteltségét.  

 

Stratégia 

A bemutatásra kerülő stratégia a jelenleg végrehajtás alatt álló Magyarország – Szlovákia – 

Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 stratégiájának továbbvitele, a következő 

szempontok figyelembevételével: 

1. A leendő területi együttműködési program más földrajzi területekre terjed ki. 

Kétoldalú, csak a magyar-szlovák határ mentén fekvő megyéket érinti; 

2. Az INTERREG programot 2007-től az Európai Területi Együttműködés célkitűzés (3. 

célkitűzés) váltja fel, mely eltérő szabályozási környezetet eredményez és csak a 

közös projektek támogatását teszi lehetővé; 

3. Míg az előző periódusban létezett a két ország közötti államhatár, addig a következő 

programozási ciklusban ez a határ „eltűnik”; 

4. A 2007-2013-as időszakra szóló Community Strategic Guidelines (CSG) 

figyelembevétele, amely az általános kereteit adja a Strukturális Alapokból 

végrehajtásra kerülő programoknak. 

 

A stratégia központi eleme változatlan maradt: a határtérség gazdasági és társadalmi 

integrációjának erősítését kívánja elérni. Magyarország és Szlovákia Európai Uniós 

csatlakozásával a két ország között húzódó határ az EU belső határává vált, bár „eltűnése” 

nem egyik napról a másikra történik. A csatlakozás következményeként azonban a térség 

számos potenciálja vált kihasználhatóvá, s megvalósulhatott a személyek és áruk szabad 

mozgása. 

 

A program kiemelten támogatja a határtérség gazdaságának integrált fejlesztését annak 

érdekében, hogy javítsa annak versenyképességét és hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez. 

Ezért elsősorban az üzleti együttműködések feltételeinek javítását, és a meglévő kutatás-

fejlesztési potenciál hatékony és koordinált használatának ösztönzését célozza meg. 

 

A turizmus a térség számos területén az egyik legfontosabb bevételforrásnak számít. E 

potenciál közös fejlesztéséhez a turisztikai látványosságok közös fejlesztésére és a régiók 

ösztönzésére van szükség. 
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A humán erőforrások fejlesztése és hatékony használata a versenyképesség javításának 

kulcsfeltétele. A program ezért támogatja az oktatási intézmények közötti kapcsolatépítést és 

az intézmények fejlesztését, emellett hangsúlyt fektet a munkaerő-piaci együttműködések 

ösztönzésére és integrált fejlesztésére. 

 

A határtérség rendkívüli értéke a természeti területekben való gazdagsága. A 

természetvédelmi területek védelme, illetve a természeti környezet megőrzése mindkét ország 

részéről erőfeszítéseket igényel. Mivel a környezetszennyezés – a levegő és a folyók 

szennyezése sem – határokon belül mozgó jelenség, ezért a környezeti kockázatok elleni 

hatékony védekezést közösen, közös szabályozással kell megoldani. 

 

A sikeres határmenti együttműködés legfontosabb aspektusa, hogy az emberek elfogadják és 

megértsék egymást, s készek legyenek együttműködni egymással. Ezért szükséges ösztönözni 

a közösségek közötti együttműködést, melyek közelebb hozzák az embereket egymáshoz. 

 

Célok 

Az együttműködési program átfogó, stratégiai célja a határtérség gazdasági és társadalmi 

integrációjának erősítése. A program átfogó célja és a stratégia kulcselemei a következő 

specifikus célok kialakításához vezettek: 

 a határtérség gazdasági versenyképességének erősítése 

 az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése 

 a határtérség elérhetőségének és kommunikációjának javítása 

 a természeti értékek védelme 

 

A fenti specifikus célok a közös fejlődés alapjainak megteremtésére fókuszálnak. Jóllehet, a 

közös fejlesztés mellett, a programnak – a horizontális elvek betartásával – hozzá kell járulnia 

a biztonságos és növekvő egyensúly megteremtéséhez. Ezen megközelítés alapján, a 

programon belül valamennyi beavatkozás biztosítani fogja a nemek közötti 

esélyegyenlőséget, figyelembe fogja venni a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok speciális 

szükségleteit, valamint biztosítani fogja a természeti és épített környezet védelmét. 

 

A célok megvalósítása érdekében három fő prioritási tengelyt hoztak létre: 

1. Prioritás: azon együttműködéseket ösztönzi, melyek a gazdaság és társadalom integrált 

fejlődéséhez járulnak hozzá, 

2. Prioritás: az együttműködések fizikai feltételeinek javítását célozza, elsősorban a 

közlekedési és kommunikációs, valamint a környezetvédelmi infrastruktúra terén, 

3. Prioritás: szakmai segítségnyújtás (Technical Assistance).  

 

A programok gyakorlati megvalósítása 

Mindegyik együttműködési program olyan területen valósul meg, mely nem köthető 

kizárólagosan egy országhoz, ezért a programokban olyan megvalósító rendszert kell 

kijelölni, mely a két vagy több ország területéből összeálló programterületen egységesen 

jelenik meg, képviselve a teljes területet. A programokból közös projekteket lehet 

finanszírozni, amelyekben rendszerint mindkét oldalon vannak partnerek és tevékenységek, 

így elszámolható költségek is jelentkeznek a határ mindkét oldalán. Adott esetben két (vagy 

több) szervezet partnerségében felmerül egy olyan probléma, melynek a feloldására közös 

megoldás kell, hogy szülessen. Közösen kidolgoznak egy projektet, mely kidolgozás során 

megegyeznek, hogy melyik partner legyen a Vezető Pályázó. Ez az Európai Bizottság által 

elvárt Vezető Partner Elv alkalmazása miatt szükséges. Amennyiben a pályázat jóváhagyást 

nyer a program Monitoring Bizottsága által, akkor a támogatási szerződés csak a Vezető 
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Pályázóval köttetik meg, a többi partner a Vezető pályázón keresztül használhatja fel a 

támogatást. Ebből az is következik, hogy a Vezető Pályázó fizeti ki a megkapott teljes 

projektre vonatkozó támogatásból a határon túli partnerei által végzett munkarészeket is, 

egyidejűleg vállalva a felelősséget a projekt teljes megvalósításáért. 

 

A költségek igazolása azonban nemzeti szintű felelősség, hiszen az elszámolt költségek 

szabályszerűségéért az EU-s rendeletek szerint az érintett tagállam felelős, amelynek területén 

a beavatkozás történt. Ezért amikor a partnereknél (beleértve a Vezető Pályázót is) számlák 

keletkeznek a projekt megvalósítása során, akkor az adott országban kijelölt Kontroller 

szervezethez kell fordulnia, hogy ellenőriztesse/érvényesítse a számláit. A kontrollerek 

ellenőrzik az adott költség jogosultságát, azaz hogy előrelátott és szükséges volt-e a projekt 

szempontjából és az adott előírások szerint lett-e felhasználva 

 

 

5.3 Rangsorolás a nemzetközi hivatali életben – Gyakorlati panel 
 

A protokoll egyik legfontosabb tényezője és legnehezebb kérdése a rangsorolás. A hivatalos 

protokoll nagyon szigorúan kezeli a rangsorolás kérdését. A rangsorolás magában foglalja az 

államférfiak, diplomaták, magas szintű küldöttségek, a társadalmi rendszer vagy az általános 

társadalmi ítélet alapján megkülönböztetett személyek helyének, mozgásának, egymás 

követésének vagy egymásmellettiségének rendjét a különböző protokolláris, hivatalos vagy 

társadalmi alkalmakkor. 

 

Igen fontos szerepet játszik a mindennapi hivatalos nemzetközi kapcsolatokban, az üzleti 

életben, a tudományos, kulturális, sport- és egyéb rendezvényeken. A társadalmi élet 

sokrétűsége nem teszi lehetővé abszolút szabályok megfogalmazását, ezért mindig 

nélkülözhetetlen az alkalom, a résztvevők, a hivatali és egyéb rangok és a helyi szokások 

konkrét ismerete. A rangsorolásnál érvényesülő alapelvek, szempontok és gyakorlati 

megfontolások: 

 a hivatalos rangsorolás nem a személyre vonatkozik, hanem az általa képviselt 

tisztségre (ez természetesen nem zárja ki a személyre szóló megbecsülést); 

 a képviselt tisztség szorosan kötődik az adott ország állami szervezetének, párt-

,országgyűlési bizottsági, egyéb szervezeti funkcióihoz, 

 a legújabb szokások szerint új hivatali címek is meghonosodtak, mint az elnök-

vezérigazgató, önálló főosztályvezető. 

 

A hivatalos rangsorolás szigorúsága a kapcsolatok szintjét tekintve a következő szintekre 

bontható: 

• diplomáciai (államközi, kormányszintű) kapcsolatok, 

• az államapparátus felépítése, 

• nemzetközi hivatalos kapcsolatok, 

• belföldi hivatalos kapcsolatok, 

• szervezeten belüli hivatalos kapcsolatok. 
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RANGSOR A RENDEZVÉNYEKEN 

A különböző hierarchikus felépítésű szervezetek tagjaival szervezett rendezvényeken a 

vegyes rangsor felállítása különleges megfontolásokat igényel. Alapvetően 3 szempontot kell 

egyeztetni: 

• a díszvendég mindig a rendezvény elnökével azonosan (technikailag utána) rangsorol, 

• a meghívott személy mindig a meghívó személy rangján (technikailag utána) 

rangsorol, több meghívott esetén minden meghívott partnere rangján (technikailag 

utána), 

• az alacsonyabb szintű szervezet képviselője mindig a magasabb rangú szervezet 

azonos rangú képviselője után rangsorol. 

 

A protokolláris rangsorolásnál az ún. négyes szabály az irányadó, miszerint minden 

rangsorolásnál három tényezőt, illetve az ezek között fennálló viszonyokat kell mérlegelni. 

- a nem, 

- a kor, 

- a beosztás vagy rang és 

- a negyedik a különbözőségek alapján annak eldöntése, hogy az első három közül melyik 

a fontosabb. 

 

5.3.1 Szituációs gyakorlat 5. 

Hivatalos rendezvényen, ahol Ön az egyik felszolgáló észreveszi, hogy a székek száma egyel 

kevesebb, mint a főasztalhoz leültetni kívánt vendégek száma, ráadásul a díszvendég 

névkártyáját tévedésből a sor szélére helyezték az asztalon. A vendégek már úton vannak a 

széksorok felé, nincs idő arra, hogy a protokollfőnököt értesítse. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Azonnal gondoskodjon egy újabb 

székről, és rakja a megfelelő sorrendbe 

a névkártyákat. Ezután haladéktalanul 

értesítse a protokollfőnököt. 

Szaktanári segítséget igénybe véve 

csoporttársaival szerepjáték 

formában valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

6. A Szlovák-Magyar határ menti programok: turizmus-vendéglátás-

gasztronómia 
 

Az idegenforgalom Magyarország gazdaságának egyik fontos ágazata. Az utóbbi néhány 

évben visszaesett ugyan a turisztikai forgalom, ám ez minden bizonnyal átmeneti jelenség 

csupán.  

 

A turisztikai piac változásainak jellemzője, hogy hagyományos ágai mellett az utóbbi években 

új formái iránt nőtt meg a kereslet belföldön és külföldön egyaránt, ami olyan térségek és 

települések számára is esélyt ad a turizmus fejlesztésére, melyek korábban nem voltak 

frekventált célterületei. Ilyen formák elsősorban a vidéki tiszta és nyugalmas környezetre, 

másrészt az aktív szabadidő-eltöltésre épülnek, mint pl. a falusi-öko-bakancsos-oktatási-
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sportturizmus, ez utóbbin belül is a természetközeli és az extrém sportok, mint pl. a 

kerékpáros turizmus, beleértve annak „vadabb”, hegyvidéki változatait, a lovasturizmus, 

illetve pl. a siklóernyőzés, sziklamászás, barlangászás, természetjárás stb. A határ menti sáv 

települései számára az igények ezen változása új esélyeket ad a turizmusban rejlő lehetőségek 

kiaknázására, mivel az egész Északi-középhegység jó adottságokkal rendelkezik a turizmus 

ezen új, divatos formái számára, beleértve olyan speciális ágakat is, mint pl. a siklóernyőzés 

vagy a sziklamászás. 

 

Rövid távon elsősorban a belföldi turizmus fejlődése jelent perspektívát, hosszabb távon 

azonban az igényesebb, ugyanakkor jóval fizetőképesebb külföldi vendégek körének bővítését 

kell megcélozni. E célkitűzés megvalósításához szükséges alapok szintén megtalálhatók a 

határ menti sáv területén: ilyenek pl. a kiváló vadászati lehetőségek, a gyógyvíz, vagy a 

Nyugat-Európában már alig fellelhető nyugalmas, falusias környezet és érintetlen természet. 

 

A jó helyi adottságok azonban önmagukban nem elegendők a turisztikai forgalom 

növeléséhez. Ehhez további két, aktív helyi fejlesztő tevékenységhez kötött feltételnek kell 

teljesülnie: Fogadóképesség fejlesztése (pl. tanösvények, a gyomnövényzet kiirtása, a 

hulladék kitakarítása, pihenőhelyek, a környék szállás- és vendéglátóhelyeinek bevonása, 

marketing stb.). Ha ez akkor nem valósul meg, akkor a turizmus nem képes betölteni a helyi 

fejlesztésben neki szánt szerepet. Mi több, a termék nem csupán fejlesztett vonzerő, de valós 

és fizetőképes piaccal, kereslettel is bír (amit a termékfejlesztés során, marketingmunka 

keretében a célcsoport választáskor kell gondos elemzéssel vizsgálni és meghatározni). A 

határ menti sávban jelenleg kevés a turisztikai termékké fejlesztett attrakció. 

Ez a valódi oka annak, hogy a jó adottságokkal és piaci lehetőségekkel rendelkező 

kistérségekben alacsony az idegenforgalom szerepe. A feladat tehát a potenciális célcsoportok 

igényeinek megfelelő vonzerők kiválasztása, a termékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

meghatározása, majd a termékfejlesztés elvégzése. Ezáltal lehet a térség saját belső 

erőforrásait sikeresen mozgósítani és a lakosság életminőségének javítására fölhasználni. 

 

A turizmus fejlesztése több, egymásra épülő lépésben történhet: 

 A meglévő turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése, minőségének javítása, a kínálat 

valós piaci kereslettel rendelkező termékké fejlesztése. Ehhez elsősorban a turisztikai 

vonzerőt biztosító speciális térségi látványosságok, attrakciók fejlesztésére, 

kialakítására, továbbfejlesztésére, újak kialakítására, valamint a kistérség karakteres 

turisztikai arculatának meghatározására van szükség. Ez – bizonytalansága révén – 

nem képzelhető el a közösségi tőke részvétele nélkül. A kínálat fejlesztése magában 

foglalja a környezet rendezését és megóvását is. Az idegenforgalmat kizárólag tiszta, 

gondozott természeti és épített környezet biztosításával lehet növelni. A határ menti 

térség számtalan pontján éktelenkedő illegális hulladéklerakók felszámolása, a 

patakmedrek tisztán tartása előfeltétele a helyi turizmus felfuttatásának. Ugyanilyen 

fontos a települések képének, elsősorban a településközpontoknak a rendezése. 

 A megélénkülő idegenforgalmi érdeklődésre lehet alapozni a szállás- és vendéglátó-

kapacitás bővítését, fejlesztését, új kapacitások létrehozását. A növekvő forgalom 

mellett egyre fokozottabb mértékben vonható be a magántőke (közösségi szempontok 

érvényesülése, pl. új munkahelyteremtés esetén itt is szükséges a támogatás). 

 További lépés közös kistérségi turisztikai kínálati programcsomagok kialakítása. Az 

attrakciók egy része csak rövid időtöltést, programlehetőséget kínál, ezért 

önmagukban, településszinten nem képesek komolyabb vonzerőt képviselni. A 

speciális, és a sok kisebb és néhány jelentősebb potenciál révén megtalálható gazdag 

kínálat azonban képes megalapozni a térség turizmusfejlesztését. Ennek feltétele egy 
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olyan kínálati program létrehozása, mely egységbe rendezi, a napi programajánlat 

szintjén kínálja ezeket az attrakciókat, és hosszabb idő eltöltésére kínál változatos 

látnivalókat, programokat, szálláshelyet és vendéglátást.  

 

Lényeges, hogy a térségi turisztikai fejlesztések alapjának szánt vonzerők valós idegen-

forgalmi potenciállal rendelkezzenek. Ez azt jelenti, hogy az adott attrakciónak van-e, és ha 

igen, milyen széles körű a vonzereje (nemzetközi, országos, helyi szintű), és mekkora 

tömegeket képes vonzani. Lényeges szempont az is, hogy a vizsgált attrakció az egész év 

során, vagy legalább évszakonként, illetve csak szűkén lehatárolt időintervallumban működik-

e (pl. rendezvények), illetve, hogy tartós (többnapos, egyhetes), vagy csak rövid távú (néhány 

órás) programot kínál. 
 

6.1 Különleges határmenti néprajzi tájak szerepe a turizmusban 
 

Napjaink globalizálódó világában különösen fontos feladat a helyi és regionális értékek 

megőrzése. A globalizáció és ezzel szemben a lokális természeti és kulturális értékek 

viszonylatában a turizmus kétarcúságot mutat. Egyrészt a turizmus – főként tömegjelenséggé 

válásával – évtizedek óta gerjesztője és haszonélvezője a globalizációnak, homogenizálja a 

helyi identitást, a könnyen befogadható kulturális minták terjedésével csökkenti a nemzeti 

öntudatot, az őseinktől örökölt hagyományokat, szokásainkat leértékeli, kommercializálja. A 

turizmus nagyobb volumenét jelentő tömegturizmust egyre inkább az jellemzi, hogy az 

utazási döntésekben nem annyira a hely, hanem inkább a turisztikai tevékenység a 

meghatározó. 

 

Másrészt viszont a turizmus alapvetően más tájak, országok, más kultúrák, népek, más 

hagyományok megismerésére épül, s miközben a tömegturizmus bizonyos szinten 

veszélyezteti magát az idegenforgalmi vonzerőt, a „turizmusnak, mint globalizációs 

jelenségnek a kedvező hatása abban rejlik, hogy a kulturális uniformizálódással 

párhuzamosan a turisták érdeklődése jelentős mértékben járulhat hozzá az egyedi kulturális 

értékek megőrzéséhez”. Tehát a turizmus a lokális értékek megmaradásában fontos szerepet 

játszhat. 

 

6.2 Új turisztikai trendek – néprajzi értékek a Szlovák-Magyar határon 
 

Az egyre növekvő kereslet miatt a turizmus fejlődését nem lehet elképzelni a tömegturizmus 

nélkül, de arányaiban az alternatív turizmus szerepe fokozatosan nő. Ezen belül is a természeti 

és helyi (néprajzi, népművészeti, építészeti) értékek jelentősége nőtt meg a turizmusban. Az 

idegenforgalom világtendenciái között megfigyelhető a „gyökerek” kutatása iránti igény, 

amely egyrészt a szülőföld, másrészt felmenőink, őseink életének megismerésére irányul.  

 

Az örökségturizmus jelentőségének növekedésével a hétköznapi emberek élete, hagyományai 

is szerepet kapnak. Ennélfogva nem csak a látványos, különleges helyszínek jelenthetnek 

célterületet a turizmusban, hanem olyanok is, amelyek kevésbé ismertek ugyan, de ahol – a 

természetre nézve – az antropogén hatások alacsony szinten maradtak, illetve a globalizáció 

következményei még alig érvényesültek. Nem hanyagolható el a gasztronómia szerepének 

növekedése sem, elsősorban a helyi, jellegzetes specialitások jelentenek külön vonzerőt. E 

tendenciák főként a fejlett országokban jellemzőek, s leginkább azok belföldi turizmusához 

kapcsolódnak. Ezzel összefügg az is, hogy a diszkrecionális jövedelmek növekedésével a fő 
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szabadság mellett kialakult a második, harmadik (negyedik) utazások rendszere, s ezek a 

rövidebb programok főként a közelebbi, belföldi vonzerőket célozzák meg.  

 

6.3 A néprajzi vonzerők rendszere kiemelten a gasztronómiai 

hagyományokra 
 

Egyes néprajzi vonzerők megjelennek a turizmusban, az etnoökológiai felfogás és értelmezés 

szerint ajánlás is került a néprajz oldaláról az ökoturizmus számára. Gráfik (2000) az egyes 

régiók, a helyi közösségek hagyományos kultúrájának a következő jegyeit tartja alkalmasnak 

az ökoturizmus vonzerőiként: 

• a népi természet-és tájismeret, 

• a környezetkímélő haszonvétel (gyűjtögetés, halászat, vadászat) formái, 

• a tájvédő termelőtevékenység (állattartás, növénytermesztés) módjai, 

• a természetes alapanyagokra épülő felhasználás (élelmiszer, élvezeti szerek, 

táplálkozás) gyakorlata, 

• a környezeti ártalmakat nem okozó feldolgozás (kézművesség, háziipar, kisipar), 

• az energiakímélő életmód (lakás, fűtés) megoldásai, 

• az energiatakarékos közlekedés és eszközei, 

• a lokális identitás (azonosság és másság), 

• a helyi népszokások, folklór. 

 

Mindezekkel együtt azonban egyelőre nem alakult ki a néprajztudomány és a turizmus között 

olyan együttműködés, amely egy egységes rendszert alkotott volna a néprajz és a turizmus 

kapcsolatában. Így hiányzik a néprajzi jellegű vonzerők egységes rendszere, amely utat 

mutatna a turizmus számára arra vonatkozóan, hogy a néprajzban melyek azok az értékek, 

amelyeket az idegenforgalom be tud építeni 

 

Az alábbi felsorolás mutatja, hogy mely néprajzi elemek jelenhetnek meg vonzerőként a 

turizmusban, illetve azok hogyan, miként hasznosulhatnak a turizmus fejlesztése során. A 

felsorolás egy eleme meghatározó jelleggel bír a gasztrofesztiválok és a turizmus 

kapcsolatában. 

 

GAZDÁLKODÁS, ÉLELEMSZERZÉS 

A hagyományos földművelés eszközeinek, tárgyi emlékeinek múzeumi bemutatója mellett 

vonzerőt jelenthetnek a témához kapcsolódó rendezvények (aratónap, cséplőverseny). 

amelyek bővíthetők gasztronómiai fesztivállal. A termesztett növényekből készített termékek 

(lekvárok, tökmagolaj, étkezési hajdina stb.) kiegészíthetik a turizmusból származó 

bevételeket, illetve egy néprajzi táj sajátos munkafolyamatai, szokásai jól kombinálhatók a 

klasszikus borturizmussal. A hagyományos gyümölcsfajták fennmaradása is segíthet egy 

néprajzi táj karakterének megőrzésében. 

Az állatcsoportok természetes közegben önmagukban is növelik a táj látványértékét. Célszerű 

a turistautak, tanösvények, kerékpárutak nyomvonalát úgy kialakítani, hogy a látókörbe 

kerülhessenek állatok (nyájak, csordák, ménesek). A ma már egzotikusnak tűnő ősi tájfajták 

(mangalica, szürkemarha, bivalyok), illetve a hagyományos állattartás eszközeinek, sajátos 

módszereinek bemutatása (pl. esztena) általános vonzerőt jelent, de maguknak az állatoknak a 

látványa főként a családok, illetve gyerekcsoportok számára motiváló lényező. 
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TÁPLÁLKOZÁS 

A hagyományos népi táplálkozás többféleképp is megjelenhet a turizmusban. A termékei 

(pálinkák, sajtok, fűszerek) egyszerű értékesítése mellett fesztiválok, ünnepségek 

szervezhetők a táplálkozás népi hagyományaira, de a néprajzi táj gasztronómiai specialitásai - 

ha beépülnek állandó jelleggel a helyi étterem kínálatába - szintén vonzerőt jelentenek. A 

falusi turizmusban pedig a szállásadók által kínált helyi ételek szerves egységet képezhetnek a 

többi szolgáltatással. A leghatékonyabb viszont az, ha a teljes „élelmiszervertikum” (a 

takarmánytermelés, az állatok tartása, a gasztronómiai specialitások) egy helyütt láthatóvá, 

illetve fogyaszthatóvá válik a turista számára. 

 

 

 

6.4 Vendéglátóegység nyitásának gyakorlati teendői – Gyakorlati panel 
 

Vendéglátóüzlet nyitásakor kettő jogszabályt kell figyelembe venni. 

1. 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet, amely az üzletnyitást szabályozza. (Előírja, hogy az 

üzletnyitást be kell jelenteni a létesítmény helye szerint illetékes jegyzőnél, aki élelmiszer 

forgalmazása esetén a nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolatát megküldi az 

illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- bizottsági és Állategészségügyi 

Igazgatóság Kerületi Hivatalának. A kerületi hivatal a bejelentést követő naptól számított 

30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le a létesítményben, melynek eredményéről az 

ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatja a jegyzőt.) 

2. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, amely az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szól. (bizonyos élelmiszerek 

forgalomba hozatala kizárólag a Kerületi Hivatal külön engedélyével történhet meg. A 

meleg, hideg és cukrászati készítményeket csak külön engedéllyel 

 

Egy étterem, melegkonyha üzemeltetéséhez, mind személyi, mind pedig a tárgyi feltételeket 

biztosítani kell. 

Személyi: Konyhai vezetőnek szakácsképesítéssel, a szakmunkás munkakörben 

foglalkoztatottal pedig a munkakörben előírt szakmai végzettséggel kell rendelkeznie. 

Tárgyi: 

- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál írásban bejelenteni az üzlet 

kategóriába sorolását 
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- ÁNTSZ engedélye 

- tűzoltóság engedélye 

- Rendőrség és Vámhivatal bejelentés (az alkoholárusítás miatt) 

- Építési, hatósági engedély (üzletkialakítás miatt) 

- működési engedély kiadásához az üzlethelyiség feletti rendelkezési jogot is igazolni 

kell 

- ha megvannak a szakhatósági engedélyek, akkor lehet benyújtani a működési 

engedélyért a kérelmet az önkormányzathoz. 

- a működési engedélyhez kapcsolni kell a tevékenység végzéséhez jogosító okiratot, az 

üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló dokumentumot (tulajdoni lap, 

bérleti szerződés) 

 

6.4.1 Szituációs gyakorlat 6. 

Az étteremben ahol Ön az egyik pincér jókedvű, nagyon kulturált társaság szórakozik. 

Közeledik a záróra, de a társaság láthatólag szívesen múlatná még az időt. Mit tesz ebben a 

helyzetben? 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Finoman jelezze a társaságnak a közeledő zárórát, de ezzel 

egy időben ajánlja fel egy utolsó kör rendelésének a 

lehetőségét, valamint jelezze, hogy az Ön számára nem 

okoz gondot, ha kicsit tovább kell maradnia. Ugyanakkor 

ebben az esetben is be kell zárnia az ajtót, hogy az esetleg 

érdeklődő kései betérő vendégek számára egyértelmű 

legyen a záróra ténye. 

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

 

7. Kommunikáció a vendéglátásban 
 

7.1 Szóbeli kommunikáció  
 

Aki munkája során emberekkel találkozik, annak ismernie kell saját kapcsolattartó 

képességeit. Hogyan fejezi ki magát, milyen hatást kelt másokban, mennyire van tudatában 

szavai, mozdulatai, arcjátéka hatásának? Tud-e figyelni, a partnerre koncentrálni? Mennyire 

tud meggyőző lenni? A kapcsolattartás eszközeit lehet fejleszteni, de célszerű először az 

elméleti alapokkal megismerkedni. 

 

7.1.1 A kommunikáció típusai  

 

A nyelvi kommunikációt sok szempontból csoportosíthatjuk. A folyamat irányultsága szerint 

beszélhetünk egyirányú és kétirányú kommunikációról. Egyirányú kommunikáció, ha a 

folyamaton belül a hallgatónak (vevőnek) nincs módja a visszajelzésre, ő nem töltheti be a 
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beszélő (a feladó) szerepét. Ilyen egyirányú kommunikációval találkozunk akkor, amikor 

előadást hallgatunk, televíziót nézünk, könyvet olvasunk.  

 

Kétirányú a kommunikáció  akkor, amikor a beszélő és a hallgató szerepet cserélhet, a 

hallgatónak folyamatosan módja van a visszajelzésre (beszélgetés, telefonálás, vita). A 

kétirányú kommunikáció azonban nem jelenti azt, hogy a partnerek között mindig egyenrangú 

a viszony.  

 

A kommunikáció típusait aszerint is megkülönböztetjük, hogy milyen módon vannak jelen 

térben és időben a kommunikációs partnerek. Ha a feladó és a címzett egyszerre vesz részt a 

kommunikációban, azaz egy helyen és egy időben vannak jelen, akkor közvetlen 

kommunikációról beszélünk. Erre példa a vendég és a pincér közötti beszélgetés. Amikor a 

kommunikáció nem  egy térben vagy nem egy időben zajlik, abban az esetben beszélünk 

közvetett kommunikációról. Ez esetben szükségünk van segédeszközre (telefon, fax, e-mail, 

levélpapír, stb.) 

 

7.1.2 A kommunikáció csatornái  

 

A kommunikációs folyamat több (nyelvi és nem nyelvi) csatorna igénybevételével történik. 

Ez a két csatorna többnyire jelen van minden kommunikációban.  

1. A verbális csatorna, amely a nyelvet, a nyelvi jelek használatát; az írást és a beszédet 

jelenti.  

2. A nem verbális csatorna magában foglal minden olyan üzenetet, amely nem nyelvi 

kódokkal fejezhető ki. Ilyen a gesztus, a mimika, a tekintet, a mozgás, a testtartás, a 

térköz, az öltözködés, stb.  

 

A vendéglátásban dolgozók – főként a pincérek - kerülnek elsőként kapcsolatba a vendéggel, 

ezért nagy figyelmet kell fordítaniuk kommunikációjuk helyes használatára, folyamatos 

tökéletesítésére. Ennek érdekében ajánlott a szakirodalmak olvasása, időközönkénti ismétlése.  
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A vendéggel történő első kapcsolatfelvétel a köszönés. Napjainkban köszönési kultúránkkal 

nem dicsekedhetünk, ezért ennek helyes alkalmazására külön is térjünk ki! 

 

A köszönés régi, általános és gyakori érintkezési forma, még akkor is, ha sokan és sokszor 

elfelejtkeznek róla. A kapcsolat megteremtésének, kezdetének, illetve lezárásának, 

befejezésének legáltalánosabb módja. A köszönésnek nagyon sok nyelvi formáját ismerjük. 

Köszönésünket a vendéglátásban mindig kísérje mosoly és tisztelet! A vendéglátó a 

vendégnek előre köszön. A köszönést jól hallhatóan kell mondani, viszonylag lassú 

tempóban, érthetően. A köszönést a megszólítás követi, mely a vendéglátásban gyakran 

kérdés formájában történik. A pincérek, miután asztalhoz kísérik a vendéget, illedelmesen 

megkérdezik, hogy a vendég mit kíván fogyasztani, étlapot, itallapot hozhatnak-e?  

 

A társalgás erősen kontextushoz kötött. Ez azt jelenti, ha valaki meg akar felelni a társadalmi 

elvárásoknak, akkor alkalmazkodnia kell a helyzetből adódó szerepéhez. Ezek nagy része 

kötött szabályok alapján történik. Egy éttermi étkezés során kötött szabályok határozzák meg 

a felszolgáló és a vendég társalgását. A felszolgálóra jellemző szabályok: a köszönés; az 

érdeklődés, hogy mit kíván a vendég; ha szükséges felvilágosítás adása a választékról, egyes 

ételekről, italokról, a fizetés rendezése, az elköszönés. A vendégre nézve kötelező a 

visszaköszönés; a fogyasztani kívánt étel, ital megnevezése; a fizetés. A beszélgetésnek 

lehetnek úgynevezett kötetlenebb, kiegészítő szabályai is, amelyek nem kötelezőek, s ha 

elmaradnak egy beszélgetés során, attól a társalgás tipikus menete nem változik meg. Ilyen 

szabály lehet a vendég részéről a hosszabb érdeklődés egy étel elkészítésének módjáról, 

hangos gondolkodás, hogy megfelel-e az igényeinek. A pincér részéről a rábeszélés, egy 

specialitás részletesebb bemutatása, segítés a választásban, stb. alkothatják a társalgás 

kiegészítő szabályait.  

 

A társalgási szabályok együtt járnak ún. kötelező és kiegészítő nem verbális jelek 

használatával, illetve ezekkel szorosan összefüggő viselkedési szabályokkal. Ilyen kötelező 

nem nyelvi jel a pincéreknél a testtartás, meghajlás. 

 

A vendéglátásban többször előfordul, hogy egy ételt, italt, egy szolgáltatást be kell mutatni, 

esetleg a vendéget rá kell beszélni a fogyasztásra. Ilyen esetben szükséges a szakszerű 

ismertetés, bemutatás. Az ismertetés akkor jó, ha rövid, tömör, bemutatásból és értékelésből 

áll. A bemutatásban foglaljunk össze minden olyan fontos adatot, amely feltétlenül szükséges 

a bemutatott étel, ital megismertetéséhez.  Az értékelésben fogalmazzuk meg véleményünket, 

mely csak akkor lesz hiteles, ha a bemutatott italokat és ételeket ismerjük, meggyőző, 

tapasztalati érveinkkel támasztjuk alá annak a vendég általi helyes választását. Az 

ismertetéskor érdemes a vendég tekintetét, arcát figyelni. Elárulja, ha mondandónk nem 

érthető vagy érdektelen számára. Ha érveink hatásosak, akkor a vendég tekintete élénk lesz, 

pupillái kitágulnak. Az  üresen bámuló vendéget biztos, hogy nem tudjuk meggyőzni. 

Ugyanígy jelez az arcmozgás. A felhúzott szemöldök, a mosoly érdeklődést, az arcfintorok, 

az elhúzott száj, az összeráncolt homlok elégedetlenséget jelenthet. 

 

A kapcsolat lezárását az elköszönés jelenti. Leggyakoribb formája a Viszontlátásra!, illetve a 

napszaknak megfelelő köszönési forma. A távozó vendéget búcsúztathatjuk a köszönés 

mellett még egy olyan mondattal, amellyel kifejezzük örömünket, hogy a vendégünk volt.  

 

A kommunikáció elengedhetetlen kelléke a telefon. A hálózati és mobiltelefon használatakor 

ügyelnünk kell mondataink helyes megfogalmazására, hiszen az eszköz használata során 

üzenetközvetítésünket metakommunikációs jeleink nem segítik. Jelenleg a telefonok jó 
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részénél a másik fél még nem látja beszélgetés közben mimikánkat, gesztusainkat, így 

kizárólag a mondanivalónkkal érjük el beszélgetőtársunkat. Ennek megfelelően különös 

hangsúlyt kap az, hogy mit, milyen formában, milyen hangsúllyal mondunk.  

 

A telefonálásnak sajátos szabályai alakultak ki, melyeket célszerű betartani. Szigorúan el kell 

választani egymástól a hivatali és magántelefon használatot. Az üzleti ügyek intézése csak 

munkaidőben történhet, de a vendéglátásban kialakult speciális szabály, hogy a másik fél 

munkarendjének megfelelően eltérhetünk az általános nappali nyitva tartási időtől, pl. 

nyersanyagrendelésnél. Nem szabad elfeledni, hogy a telefonálás két ember közötti 

kommunikáció, semmi szükség olyan hangerőre, melynek révén a környezet is kénytelen 

végigkövetni a beszélgetést.  

 

7.2 A vendéglátásban használatos írásbeli kommunikációs formák 
 

Üzleti tárgyalások nélkülözhetetlen kelléke a névjegy. A kapott névjegyet viszonozni kell, 

illik figyelmesen elolvasni, tanulmányozni még akkor is, ha már felületesen ismerjük az 

illetőt. A kapott névjegyet hanyagul zsebre vágni illetlen dolog. Napjainkban a névjegy 

formájának nincsenek szigorúan kötött szabályai, lehet álló és fekvő formátumú egyaránt. 

Lényeges szempont az áttekinthetőség és a szépen kivitelezett, igényes forma. Az üzleti 

névjegy tartalmazza a teljes nevet, a beosztást, a vendéglátóegység nevét, címét, 

telefonszámát, faxszámát, mobiltelefonszámot és e-mail  címet. Egy jól megtervezett logó 

emeli a színvonalát és üzletünk azonosíthatóságát, egyediségét. Az üzleti névjegyen 

magánjellegű adatok ne szerepeljenek! A névjegy mérete minden országban egyforma, az 

átlagos nagyság 100 x 50 milliméter. Ha idegen nyelvű névjegyre is szükségünk van, 

alkalmazhatjuk a kétoldalas formát, melynek egyik oldala magyar, másik oldala idegen 

nyelvű.  

 

Az írásbeli kommunikáció következő fontos formája a levél, mely ma már leginkább 

elektronikusan elkészített és kinyomtatott,  vagy elektronikusan (e-mailen) továbbított 

dokumentum. Üzleti levelezésünk minősége a vendéglő, étterem minőségét is tükrözi. 

1. Bármi legyen is az írás tartalma, könnyen áttekinthető, érthető és lényegretörő legyen.  

2. A levél mindig a cég hivatalos (arculati elemeket tartalmazó) fejléces papírjára 

íródjon.  

3. Tartalmazza a címzett elérhetőségi adatait, a levél tárgyát, megszólítást, dátumot és 

elköszönést.  

4. Egyes szám első személyben fogalmazzunk.  

Az e-mailen küldött levél további fontos szempontjai:  

5. A hivatalos levelezésben 8 órán belül illik válaszolni az e-mailekre.  

6. A küldés funkció használata előtt mindig olvassuk el újra megfogalmazott levelünket! 

Az esetek többségében találni fogunk elütési hibákat, melyeket javítanunk kell. 

Ellenőrizzük mondataink helyes megfogalmazását is, kritikusan és értő olvasással 

segítsünk a stilisztikailag hibás mondatokon.  

7. Ne használjunk csupa nagybetűt, mert az a levél olvasójának erőszakosságot sugall, 

továbbá egyfajta betűtípust alkalmazzunk.   

 

Az általánosan  használt kisebb ügyiratok - melyek a munkavégzés során előfordulnak- 

kitöltésük pontossága üzletvitelünk segítője, továbbá igényességünk és precizitásunk fontos 

tükrei. Az ajánlat készítése is az írásos kommunikáció csoportjába tartozó fontos 
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dokumentum. A vendéglátásban használatos, a vendég elé kerülő fontos írásbeli és vizuális 

kommunikációs termék a meghívó, az étlap, itallap, menükártya, ártábla.  

 

7.3 Vendégtípusok 
 

A legtöbb vendégben már az üzletbe lépés előtt meg van a szándék a fogyasztásra vagy a 

szórakozásra. Ezt valamilyen kialakult szükséglet - éhség, szórakozás, kikapcsolódás iránti 

vágy, az üzlet külső megjelenése vagy jó hírneve - váltja ki. Az elhatározás viszont csak a 

pincérek megfelelő magatartása után válik fogyasztássá.  

 

Az emberek viselkedése nem egyforma, a szándék, az elhatározás, az elégedettség 

kinyilvánítása különböző. Minden embernek van olyan uralkodó jellemvonása, amely jó 

emberismerettel felismerhető, és így jól lehet alkalmazkodni hozzá.  

 

Mindenekelőtt az alábbi általános emberi tulajdonságot kell figyelembe venni: 

- Minden vendég igényli a figyelmességet, különösen akkor, ha társaságban van.  

- A vendégek megkívánják, hogy megadják nekik a kellő tiszteletet. Ez mindenkire 

egyformán érvényes de különösen igaz a nőkre és az idősebb vendégekre.  

- Az emberek jelentős része érzékeny, elvárja az udvariasságot és a tapintatot. Sok 

vendég szívesen fogadja a szakmai felvilágosítást, de senki nem szereti ha kioktatják.  

 

A pincérnek jóformán csak egy pillanata van arra, hogy a vendég személyiségének 

jellegzetességeit felismerje. Ehhez viszont a tudatos megfigyelés elsajátítására és jó 

emberismeretre van szükség.  

 

A vérmérséklet alapján való csoportosítás Hippokratész ókori görög orvostól származik. A 

vérmérséklet, vagy temperamentum az ember érzelmeit, akaratát meghatározó sajátosságok 

összessége.  

Szangvinikus típus: érzelmi reakciói gyorsak, de nem tartósak, de rendkívül széles skálán 

mozognak. Kifelé forduló ember, aki beszédes, mozgékony, könnyen megnyilvánul, nagyon 

nyitott egyéniség. Nyitottsága miatt viszont könnyen megbántható, sérülékeny.  

Kolerikus típus: harcos személyiség, akinek érzelmi megnyilvánulásai gyorsak, magas 

hőfokúak és tartósak. Érzelmei nem szavakban, hanem tettekben jelentkeznek. Általában 

következetes, szívós ember, de sokszor féktelen, kiegyensúlyozatlan.  

Melankolikus típus: lassú személyiség. Hajlamos a lehangoltságra, a szomorúságra. 

Érzelmei lassan alakulnak ki, de különösen a negatív érzelmeit tartósan megőrzi. 

Cselekvéseiben az érzelmei alig tükröződnek, gondolkodás is szomorkás, melankolikus. 

Zárkózott, visszahúzódó alkat.  

Flegmatikus típus: érzelmei nem hevesek, nem gyakoriak, állóvíz típus. Mozdulataiban, 

cselekedeteiben semmilyen érzelem nem fedezhető fel. Nehézkes, lomha, érdektelen 

személyiség.  

 

Carl Gustav Jung, neves svájci pszichiáter és pszichológus a személyiségtípusokat a 

környezettel való kapcsolatuk alapján határozta meg.  

Befelé forduló típus (introvertált): tartózkodó, megfontolt ember, kerüli a kihívásokat és a 

problémákat. Ha váratlan helyzetbe kerül, vagy új kapcsolatot kell kialakítania, akkor 

szorong. Nem szereti a változásokat, kitartó, hűséges típus, ragaszkodik a megszokott 

dolgokhoz.  
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Kifelé forduló személyiség (extrovertált): szeret szerepelni, kezdeményezni. Jó 

kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik, szívesen barátkozik. Vállalkozó kedvű, szereti a 

változásokat, keresi az újat. Gyorsan ráun a meglévő dolgokra, új kihívásokat keres magának. 

Hajlamos a felszínességre, a kapkodásra. Szorongásait könnyen legyőzi, jól társalog, a 

társaságban ő a központ. Jó szervező, de a végrehajtás aprólékos munkáját nem szereti. Jó 

érzéke van az emberek meggyőzéséhez, de nyitottsága miatt sérülékeny. (Borosán, 2008) 

 

A vendéglátásban a vendégtípusok felismerése a dolgozók számára nagyon fontos, hiszen a 

felismert vonások szerint kell megválasztani a megfelelő kommunikációt, viselkedést, az étel 

és italajánlást. A férfi vendég vásárlási döntése hamarabb megszületik, gyakran kér azonban 

segítséget és jobban megfogadja a pincér ajánlásait. Ha jól érzi magát, hajlamosabb a 

szertelenebb, nagyobb fogyasztásra és társaságban is bőkezűbb. Nők társaságában szeret 

gavallérnak mutatkozni. Szeretik a tapintatos, meggyőző ajánlatot.  

A nők szeretnek válogatni, pénzükkel takarékosabban bánnak. Különös figyelmet szentelnek 

az étterem és az ott dolgozók tisztaságának. Sokat adnak a szép környezetre, a formás 

porcelánokra, a tálak díszítésére, és ha mindez megnyeri tetszésüket, elismerésüket is 

kifejezik. Szívesen veszik a tájékoztatást, a tanácsadást. Az apróbb figyelmességekért hálásak, 

de a hangnemre és a bizalmaskodásra kifejezetten érzékenyek. A pénzköltésnél 

megfontoltabbak, a rendelésnél általában óvatosabbak, mint a férfiak.  

A fiatal vendégek - tizenéves, huszonéves korosztály - különösen érzékenyek arra, ha a felnőtt 

pincér korbeli különbségét hangsúlyozza velük szemben. Hajlamosabbak némi 

könnyelműségre, feltűnő viselkedésre, de nem szabad elfelejteni, hogy a fiatal vendég idővel 

törzsvendéggé válhat. Tanácsot csak tapintatosan lehet adni, bár sok fiatal erre nem szorul rá, 

mert magabiztosan és határozottan viselkedik. 

Az idős vendégek gyakran beosztott pénzösszeggel gazdálkodnak. Sokszor ragaszkodnak egy-

egy vendéglátóegységhez, sőt egy-egy dolgozóhoz is. Sokan közülük egyedülállóak, akik 

baráti, családi társaság hiányában hosszabb időt is eltöltenek, esetleg kis értékű fogyasztás 

mellett az üzletben. Igénylik a közvetlen társalgást és a figyelmességet.  

Az öntudatos, zárkózott vendégeket a tapasztalt pincér könnyen felismeri járásukról, 

hanghordozásukról, arckifejezésükről. Egész magatartásuk zárkózottságot sugall. Gyorsan 

döntenek, tudják, mit akarnak, nem engedik magukat befolyásolni. Nem szeretik, ha elveszik 

tőlük a döntés örömét. Az ilyen vendéggel szemben magabiztosan kell fellépni. Legyünk 

gyorsak, adjuk oda azonnal az étlapot és az itallapot, és várjuk meg a döntést. Ne 

erőszakoskodjunk, az ilyen vendégre ne erőszakoljuk rá tanácsainkat. Tapintatosan fejezzük 

ki választása feletti elismerésünket, ezzel örömet okozunk neki, fokozva ezzel elégedettségét. 

Ha befejezte az étkezést, kérdezzük meg véleményét.  

A bizonytalan vendéget könnyű felismerni, mert már az étterembe való belépésekor 

bizonytalanul, szinte segélykérően néz körül. Az arckifejezése is azt tükrözi, hogy zavarban 

van. Az étlap áttanulmányozása után sem tud dönteni. Hálás, ha a pincér segítségére van a 

hely kiválasztásában. Engedjük át neki a döntést, ugyanakkor ne ajánljunk túl sok ételt. 

Javaslatunkat határozott, szuggesztív formában adjuk elő, ez megkönnyíti a döntését. A pincér 

viselkedjen vele szemben nyugodtan, kiegyensúlyozottan, így nő a vendég biztonságérzete.  

A beszédes, barátságos vendég már a belépéskor kedvesen köszön vissza, és ehhez 

rendszerint még hozzáfűz valamit. Az étlap áttanulmányozása közben is beszél. Próbára teszi 

a pincér idegeit, mert természetesnek találja, hogy a magánügyei iránt is a legnagyobb 

érdeklődést tanúsítják. Mutassunk érdeklődést, máskülönben a vendég megsértődik, de ne 

foglaljunk állást, mert ez további beszédre ösztönzi. Közben próbáljuk a beszélgetést üzleti 

mederbe terelni. Ne legyünk türelmetlenek, de udvariasan közölhetjük, hogy más vendégek is 

igényt tartanak a munkánkra.  
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Az izgatott, ideges vendég azonnal feltűnik sietségével. Megsértődik, ha nem veszik észre. A 

köszönést alig fogadja vagy röviden viszonozza. Alig ért az asztalhoz, máris kopog rajta. 

Hangosan kiabál a pincérekkel, szidja a rossz és lassú kiszolgálást. Arckifejezése nyugtalan, 

gyorsan dönt. A higgadt, nyugodt fellépés nem szünteti meg az idegességét, csak a minél 

gyorsabb munka segít. Röviden kérdezzünk, ne ellenkezzünk. Ne sértődjünk meg alaptalan 

zsörtölődése, panaszai miatt, ennek ugyanis valószínűleg van valamilyen üzleten kívüli oka. 

A gyanakvó, bizalmatlan vendég mindent gyanakvással fogad, fél, hogy becsapják. Lehet, 

hogy ez a beállítódás néhány régi rossz tapasztalatára vezethető vissza. Könnyű megismerni 

az arcjátékáról, ironikus mosolyáról, amellyel a pincér ajánlását fogadja. Gyakran ki is 

mondja, amit gondol, még akkor is, ha ez már sértésszámba megy. Legyünk óvatosak az 

ajánlásnál, az étel-, italajánlás teljes egészében fedje a valóságot. Inkább hívjuk fel a 

figyelmét, ha valamilyen hiányosság van, mert ez jobb, mintha  ő fedezi fel azt. Ha a 

bizalmatlanságát személy szerint ellenünk irányulónak tekintjük, akkor soha nem nyerjük meg 

a bizalmát.  

A takarékos vendég állandóan attól tart, hogy túllépi saját anyagi határait, de attól is tart, hogy 

kis összegű rendelése miatt a pincér gúnyos megjegyzést tesz rá. Hosszasan érdeklődik, hogy 

mi mennyibe kerül, nem lesz-e az étel vagy az ital túl drága. Az időrabló kérdezősködés alatt 

dönti el, hogy mit választ. Óvakodjunk a lekicsinylő, odavetett válaszoktól. Legyünk 

türelmesek, akkor is, ha nehezen és lassan dönt.  

A nagyképű, beképzelt vendég rendszerint hangoskodó, fölényesen beszél a pincérrel. Más 

véleményt nem tűr el, és ezt sokszor sértő formában adja tudtunkra. Szavait parancsoló 

kézmozdulatokkal támasztja alá. Legyünk tartózkodóak, de udvariasak. A tapintatlanságot ne 

halljuk meg! Ne kísérletezzünk helyreigazítással, így sok értékes időt megtakaríthatunk! Az 

ellentmondásunk ugyanis csak fokozza kellemetlen magatartását.  

 

A felsorolt tanácsok gyakorlati alkalmazásakor tudnunk kell, hogy az egyes típusok említett 

jellemző vonásai nem mindig fordulnak elő tisztán, és gyakorta ugyanannál a vendégnél is 

változóak. Sok vendég biztosan öntudatosan fordul meg abban az étteremben, ahová gyakran 

jár, de bizonytalan egy ismeretlen környezetben. Néha az étteremben való tartózkodása alatt 

változik meg a vendég. Bosszúsan jön, de a barátságos köszöntés, udvarias bánásmód és 

figyelmes kiszolgálás során megváltozik. Ennek az ellenkezője is előfordul, az udvariatlan, 

rossz kiszolgálás eredményeképpen változik meg a vendég viselkedése.  

 

7.4 Kommunikáció a vendéglátásban, a vendéggel való helyes kapcsolat 

alapelvei – Gyakorlati panel 
 

 Alkoholos állapotban a dolgozó munkahelyére, illetve a vendégtérbe nem léphet be, 

vezetője köteles eltávolítani s távollétét igazolatlan mulasztásként kezelni. 

 Külső megjelenését illetően kötelező az ápolt, a rendezett, a tiszta s a személyi 

higiéniának megfelelő megjelenés. Kerülendő a személyi higiénia állandó fenntartása 

érdekében a vendégtérben való kisebb javítások, korrekciók megtétele. (Pl. fésülködés, 

apróbb arckikészítés, rúzsozás, szempillafestés, cipőbefűzés stb.) 

 A vendéglátás, szállodai magatartás normáit szem előtt kell tartani. Rossz fényt vet a 

szállodára/étteremre a vendégtérben táplálkozó, rágógumit rágó, viselkedésükben 

elengedett, ásítozó, az egymással csevegő vagy hangosan vitatkozó, a vendégekkel nem 

foglalkozó személyzet látványa. 

 A vendégtér a vendéglátó munkahelye, ezért ott ismerősöket, barátokat, rokonokat 

fogadni, velük beszélgetést folytatni tilos. 
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 A vendéglátós kötelessége, hogy minden munkahelyzetben nyugodt, „idegességmentes" 

magatartást tanúsítson, a csúcsforgalmi megterheléseken is csak így tud úrrá lenni. Az 

önfegyelem hiánya, a szétszóródás, a kapkodás, az impulzivitás gátolja a kiszolgálás és 

a tájékoztatás gyorsaságát, veszélyezteti az útbaigazítás és számolás pontosságát, a 

munkamozdulatok gördülékenységét és biztonságát. 

 A dolgozók a vendégtől ajándékot kizárólag az üzletvezető tudomásával fogadhatnak el 

és a vezető intézkedése alapján vihetik ki ezt a személyzeti portán — munkaidejük 

leteltével. 

 Tekintettel arra, hogy a vendéglátóiparban a borravaló elfogadása általánosan elfogadott 

jelenség, nagyon fontos az ezzel kapcsolatos minden visszaélés (viselkedésbeli is) 

megakadályozása, kikerülése. A számlák kiegyenlítésénél mindig az aprópénzzel 

kezdjük a visszaadást. Tilos minden olyan taglejtés vagy testhelyzet, ami a vendéget 

provokálhatja a borravaló „kikényszerítésére". 

 A vendég által látható helyen sem étkezni, sem dohányozni nem szabad. A 

telefonközpontban sem szabad étkezni. A hallban munkaruhában „ácsorogni", tv-t nézni 

tilos. 

 A vendéglátóipari szolgáltatásban azonban igen sok esetben adódik olyan helyzet, 

amikor apróbb megkülönböztetés, sőt kiváltság színezi a vendégekkel történő 

foglalkozást, amely már a kapcsolat indításakor és a bánásmódban is tükröződik. 

(Törzsvendégek, közismert emberek, a vállalatnak érdekében álló előnyben részesítés, 

saját érdekek preferálása, partner vállalattól vagy cégtől érkező vendég, sajátos ünnepi 

alkalombál következő kivételes helyzet stb.) Ilyenkor előállhat olyan kínos szituáció, 

amikor a másik vendég ezt a sajátos bánásmódot szóvá teszi, kivételezést emleget, 

esetleg saját magának is hasonló szolgáltatást követel. A rutinos vendéglátóipari 

szakember ezúttal is a legjobban bevált „fegyveréhez", a diszkrécióhoz nyúl. A 

minimális követelmény, hogy a megkülönböztetett vendég megjelenése miatt 

félbeszakított párbeszédért, szolgáltatásért elnézést kérünk. 

 A vendéglátós munkahelyére magával hozza személyes problémáit (rossz közérzet, 

fáradtság, magánproblémák okozta depresszió stb.), azonban hangulatát sem a vendég-, 

sem a kollegiális kapcsolatokban nem éreztetheti. Diplomáciai, érzelemelrejtő 

képességénél fogva teremtsen szolgálatkész légkört, s a kiszolgálást hangulatának 

leküzdésével, korrektül és figyelmesen végezze. Ismerős vendég érkezésekor sem 

kereshet a vendégben partnert magánproblémái megosztásához. 

 Az udvarias viselkedés egyik alapfeltétele a kellemes modor, mosolygó arckifejezés. A 

mosolygó arcú alkalmazott bizalmat ébreszt, megnyugtatólag hat. 

 A rutin és a diszkrét figyelem az eszköze annak, hogy ismereteket szerezzünk a vendég 

hangulatáról, pillanatnyi érzelmeiről, igény-szintjéről. Tilos a vendég feltűnő, 

vizsgálódó nézegetése. A vendég érkezésének módja, tájékozódása, mozgása, 

tekintetének iránya s beszédbeli közlései elegendő támpontot adnak a vendéglátósnak, 

hogy ajánlataival a helyzetet sikerre vigye. 

 A pontos, hagyományhű kiszolgálás (különösen magasabb osztályokba sorolt 

vendéglátó helyeken), amely nem nélkülöz bizonyos etikettszerű jelleget, már csak a 

szakma „becsülete" miatt sem hagyható el. Előfordul, hogy a vendég nem igényli (nem 

tudja például, hogy többnyire jobbról szolgálunk fel) a munkavégzésnek ezt a formai 

sajátosságát, felesleges mozdulatoknak véli. Természetesen ilyenkor sem hagyhatjuk el 

ezt a kötelező stílust. 
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7.4.1 Szituációs gyakorlat 7. 

Az étteremben, ahol Ön a pincér, rendkívül kellemetlen helyzetbe kerül, mert zsúfolásig 

teltház van, de váratlanul, előzetes bejelentés nélkül megérkezik az egyik leggyakoribb 

törzsvendég és szabad asztal iránt érdeklődik.  

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Azonnal mérje fel a lehetőségeket, igyekezzen 

helyet biztosítani a törzsvendégnek. Ajánlja fel az 

esetleges különtermi lehetőséget, vagy jelezze, 

hogy mikor tud várhatóan szabad asztalt biztosítani 

Neki. A várakozás időtartamára hívja meg a 

bárpulthoz, kínálja meg egy itallal a cég kontójára.  

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

 

8. Társadalmi összefogás, partnerség települési szinten: a 

rendezvények szerepe a kommunikációban 
 

8.1 Integrált turizmusfejlesztés a Szlovák-Magyar határrégióban 
 

A HUSK/0801/l.3.2/0040 program keretében, Integrált turizmusfejlesztés a szlovák-magyar 

határtérségben címmel valósul meg a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által 

koordinált szakmai program. A projektben hat magyarországi (Magyar Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Nógrád Megyei Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Abaúj térségi Gazdaság - és Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, Komárom-Esztergom 

Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) és három szlovákiai partner (Vágsellye 

és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség, Párkány és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség, 

Nagykürtös és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) vesz részt, így a szlovák-magyar térség 

teljes szakasza lefedésre kerül.  

 

A turisztikai desztináció-menedzsment rendszer (röviden TDM) kialakítása a turizmus 

versenyképességének növeléséhez és fenntartható működési feltételeinek megteremtéséhez 

elengedhetetlen feladat. A desztináción, azaz turisztikai célterületen alapuló szervezési és 

turisztikai fejlesztési rendszer kialakítása a fogyasztó/vendég/turista igényeihez igazodik. 

Azonban a szlovák-magyar határtérségben egyelőre nincs olyan koordinációs mechanizmus 

ill. intézményrendszer, amely a tennivalóknak a hatékonyság, az eredményesség és a 

szubszidiaritás elveinek megfelelő megosztását ehetővé tenné. Ennek kiküszöbölésére a TDM 

szervezetek által menedzselt turisztikai térségek (desztinációk) létrejötte, belső és külső 

kohéziójának megerősödése az ágazat, az egyes térségek, valamint a turisztikai szereplők 

versenyképességének növelését eredményezi. Az ágazat szereplői körében nélkülözhetetlen a 

stratégiai és menedzsment szemlélet érvényesítése, a kialakult tervezési és irányítási struktúra 

működtetése, ezáltal biztosítva a turizmus fellendítését és fenntarthatóságát. Ehhez alulról 

felfelé építkező turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek, illetve a térségi turisztikai 

szereplőket összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek az önkormányzatok, a 

turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, illetve szakmai és civil szervezetek önkéntes 

egységén alapulnak. A kialakuló szervezetek a marketingen, az információszolgáltatáson túl a 
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termékfejlesztés és az adott térség összes turizmussal kapcsolatos szakmai és menedzsment 

feladatait ellátják. 

 

A projekt célja a magyar-szlovák határszakasz turisztikai desztinációs menedzsment rendszer 

kialakításának előkészítése. A TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése a teljes turisztikai 

ágazat hatékonyabb működéséhez, dinamikus fejlődéséhez járul hozzá. A szektor fejlesztése 

élénkíti a régiók gazdasági teljesítményét, a más ágazatokkal való szoros kapcsolata révén 

pedig további kedvező hatásokat (multiplikatív hatások, beruházás-ösztönzés) gyakorol a 

piaci szférára. Összességében tehát a várt eredmények közép-, illetve hosszú távon valósulnak 

meg, azonban a beruházások következtében közvetlen hatások is megjelennek a gazdaság és a 

társadalom terén. A turizmusra gyakorolt közvetlen gazdasági hatások közül a desztinácóban 

kereskedelmi és magán szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának és a térségbe 

látogatók számának növekedésére gyakorolt hatások a legfontosabbak. Az idegenforgalmi 

bevételek növekedése a közvetlen és a közvetett turizmus szektorban egyaránt realizálódik. 

 

A TDM szervezetek alapvető feladata, hogy a turizmuson keresztül elindítsák, élénkítsék, és 

új csatornákkal gazdagítsák a társadalmon belüli horizontális és vertikális együttműködést, a 

kommunikációt, valamint megteremtsék a térségi és helyi együttműködés új szakmai 

keretfeltételeit. 

 

A projekt céljai 

 

A projekt általános, átfogó céljai: 

 A turizmus meglévő adottságainak fejlesztése 

 Életminőségének javítása 

 A határmenti térség turisztikai versenyképességének javítása 

 A foglalkoztatás növelése. 

A projekt rövidtávú, konkrét céljai: 

 Új termékek, kínálati csomagok kifejlesztése 

 A működő vállalkozások jövedelem szintjének növelése 

 

Célcsoportok amelyek helyzetének javításához hozzájárul a projekt: 

 A határ menti térségben működő vállalkozásfejlesztő szervezetek 

 A határ menti célterületen működő turisztikában érintett mikro- és 

kisvállalkozások 

 A határ menti célterületen működő önkormányzati és nonprofit turisztikai 

szolgáltató, információ közvetítő, tájházakat működtető szervezetek, 

hag/ományőrző együttesek. 

 A határmenti térségbe érkező vendégek 

 

8.2 A rendezvények szerepe a kommunikációban 
 

A fesztivál a kultúra egy sajátos formája és kifejezőeszköze, így a fesztiválturizmus a 

kulturális turizmus részterületeként értelmezhető. A fesztiválok kiemelkedő turisztikai 

vonzerőt jelentenek a határ mindkét oldalán, általában valamilyen évfordulóhoz, eseményhez 

köthetőek. Hazánkban és Szlovákiában egyaránt az elmúlt évtizedben a tematikus jellegű 

turisztikai attrakciók egyre jelentősebb szerephez jutottak. Az ilyen jellegű programok 

középpontjában döntő többségben az élményszerzés áll. Alapvetően a központi téma 

határozza meg a fesztiválok időtartamát is. A fesztiválok egy része önmagában is képes 
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motivációként megjelenni a potenciális fogyasztók esetében, míg egy részük a kulturális 

turizmus más elemeivel együttesen alkot egységes turisztikai terméket. A fesztiválok erőteljes 

imázsformáló erővel bírnak. Ez mutatkozik meg abban is, hogy egy adott rendezvény által 

ismertté vált helyszínre mekkora távolságból érkeznek látogatók. Ilyen szempontból vizsgálva 

a fesztiválokat lehetőség van azok vonzáskörzet szerinti csoportosítására is.  

 

 

A fesztiválokat a Magyar Fesztivál Szövetség az alábbi csoportokra különíti el (MFSZ, 2013): 

 Művészeti fesztiválok: zenei, színház, tánc, irodalom, képző- és iparművészet, film, 

videó, fotó, multimédia, népművészet, folklór, cirkusz, egyéb. 

 Tisztán amatőr művészeti és „felmenő versenyek” (szavaló, kórus, színjátszó, tűzoltó 

és egyéb zenekar, stb.) 

 Gasztronómiai fesztiválok (étel, ital, termény, gasztronómiai hagyományokat ápoló, 

kulináris, stb.) 

 Egyéb, nem művészeti fesztiválok (tájhoz, természeti értékhez kötődő, 

hagyományőrző, illetve történelmi helyszínhez kötődő rendezvények, várjátékok, 

ünnepekhez, népszokáshoz kötődő, falunap, búcsú, természet- és 

környezetvédelemhez kötődő, sport, promóciós, stb.) 

 

 
 

Gyakoriságuk tekintetében beszélhetünk rendszeres (például évente), vagy csupán egy 

alkalommal megrendezett eseményekről, fesztiválokról, melyek tartalmazhatnak olyan 

hagyományokat, tradicionális elemeket, melyek a rendező térség kulturális értékeit közvetítik 

a látogatók számára. Ennek alapvető célja lehet, hogy erősítse egy-egy generáció vagy 

közösség összetartozását. A rendezvények csoportosítása más aspektusból (Rosta, 2007): 

 Reprezentatív fesztivál: egy terület pillanatnyi művészeti állapotát hivatott bemutatna, 

programjai több művészeti ágra terjednek ki és nemzetközi érdeklődésre tart számot 

(Pl.: Művészetek Völgye) 

 Hazai fesztivál: országos jelentőségű, emlékünnepség a helyszín nagy szülötte, illetve 

alkotója tiszteletére, például Quasimodo Nemzetközi Költőverseny, Aranykagyló 

Fesztivál Siófok 

 Téma szerinti fesztivál: egy témát minél szélesebb területen kibontani szándékozó 

rendezvénysorozat (Romantikus Reformkor, Siófoki Tojásfesztivál) 

 Célcsoportra irányuló fesztivál (Balaton Sound). 
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Az események, fesztiválok szervezésének fő céljai, kiemelten a kommunikáció tekintetében: 

Az események, fesztiválok szervezésének célja lehet egy térség kultúrájának, 

hagyományainak, örökségének bemutatása, mely egyidejűleg szolgálhat gazdasági, 

társadalmi, turisztikai célokat. Utóbbi esetben lehet ez a terület látogatószámának növelése, a 

szezon meghosszabbítása, illetve magasabb helyi bevételek elérése.  
 

8.3 A rendezvények kommunikálása, reklámok, hirdetések – Gyakorlati 

panel 
 

Fontos, hogy a hirdetések figyelemfelkeltőek legyenek és az adott célközönségnek szóljanak. 

Nem hirdethetünk egy fiataloknak szóló rendezvényt olyan helyen, vagy csatornán ami az 

idősebbeket éri el. 

 

Az adott település a rendezvény méretétől függetlenül hirdethet újságban, TV-ben, rádióban, 

interneten és plakátokon is. Viszont figyelembe kell venni a rendezvény hatókörét. Egy helyi 

búcsút nem érdemes országos újságban, TV csatornán hirdetni, viszont a Sziget fesztivált 

igen. 

 

Hol hirdessenek rendezvényeket: 

- nagyobb rendezvényeket általában TV-ben, ott is az országos adókon (TV2, RTL 

Klub, M1…) reklámozzák, valamint országos rádióadókon (Class Fm, Petőfi Rádió), 

országos újságokban (Népszabadság, Bors, Blikk) és interneten. Mivel ezek a 

hirdetések drágák, nem kis volumenű rendezvényekről van szó. Említeném példának a 

Sziget Fesztivált, Balaton Soundot, Forma1-et, világsztárok koncertjeit.  

- a kisebb rendezvényeket a helyben, vagy az adott régióban élőknek kell főként 

reklámozni. Ilyen például a Hungarikum fesztivál Szegeden, vagy a Gyomai 

sajtfesztivál. Többségében helyi rádióban, helyi TV csatornákon, szórólapokon és 

helyi újságokban érdemes reklámozni magát a rendezvényt. De ha felmérésekből 

kiderül, hogy messzebbről is jöttek látogatók, érdemes célként kitűzni nagyobb 

újságokat, rádióadókat. Itt is nagyon fontos az internet, így jóval több embert tudnak 

elérni. 

- egy búcsút TV-ben, rádióban nem reklámoz a település. Itt a fő célközönség a falu 

lakossága, vagy a szomszédos falu. Érdemesebb plakátokat és szórólapokat kirakni az 

adott faluban és a környező falvakban. 

 

Célközönség:  

A hirdetés előtt érdemes felmérni a célközönséget és az alapján kell a reklámokat, 

hirdetéseket kialakítani. Az adott korosztály igénye, érdeklődési köre szerint, különösképpen 

a rendezvény bevezetési szakaszában. Ha a rendezvény már sokadjára kerül megrendezésre, 

érett stádiumban van, akkor könnyebb a helyzet, mert nem kell felméréseket készíteni a 

látogatók igényeiről és a marketingköltségek is csökkennek. Természetesen, ha fejleszteni 

illetve újítani akarnak érdemes a nagyközönséget erről megkérdezni. 
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8.3.1 Szituációs gyakorlat 8. 

Bosszúsan tapasztalja, hogy a nyomda nem a megfelelő minőségben szállította le az Ön által 

egy magyar-szlovák határ menti városban rendezett szabadtéri koncert kétnyelvű plakátjait. A 

színek elmosódottak, a szöveg helyenként olvashatatlan, a kezdési időpontot lefelejtették. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Telefonon, személyesen, majd írásban is 

reklamáljon. Kérjen teljes kompenzációt, 

vagyis a nyomda készítse el újra a 

plakátokat a megfelelő tartalommal és 

minőségben.  

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék meg a 

szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

9. Kommunikáció az intézményi vendéglátásban és a 

közétkeztetésben 
 

9.1 Kommunikáció a gyermek-és diákétkeztetésben 
 

Az óvodai és iskolai táplálkozás egészségessé tétele kulcsfontosságú! Mielőbbi megvalósítása 

jelentősen hozzájárulhatna ahhoz, hogy a hazai rendkívül kedvezőtlen népegészségügyi 

mutatók jó irányba mozduljanak. 2010-ben menzaprogramot indított az ÁNTSZ Dél-alföldi 

Regionális Intézete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. Az egész országból 

várták azon konyhák, önkormányzatok jelentkezését, amelyek elkötelezettek az egészséges 

táplálkozás és a közétkeztetés megújítása iránt, valamint aktívan részt kívánnak venni egy 

korszerű gyermekétkeztetés kialakításában. 

 

A program célja az is, hogy felmérésre kerüljön, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított 

normatív támogatás mennyiben elégséges egy egészséges étrend kialakítására, és ennek 

tükrében, ha szükséges, változtatásokat javasoljon a döntéshozóknak. 

 

A közétkeztetést megújító kezdeményezés országos kiterjesztése kapcsán tartottak 

programindító konferenciát 2012. november 13-án Budapesten. A Program célja az 

egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek 

egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő 

generáció. 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy „A 

közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 

nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést 

kell biztosítani.” Jelenleg az Országos Tisztifőorvos 2011. évi Ajánlása tartalmazza azokat a 

táplálkozás-egészségügyi előírásokat, melyeket a közétkeztetőnek be kell tartania. Az 

Ajánlásban meghatározottak elérése a Mintamenza program célja is. Ezt a célt csak lépésről 

lépésre, fokozatosan lehet elérni, egy csapásra nem lehet megváltoztatni azt a hosszú évek, 

évtizedek alatt rögzült gyakorlatot, mely a jelenlegi, táplálkozás-egészségügyi szempontból 

súlyosan kifogásolható helyzethez vezetett. 
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Ennek érdekében a Program kezdeti célként tűzte ki a korábbi nyersanyagstruktúra 

átalakítását - el kell érni az eddig nem megfelelő gyakorisággal használt nyersanyagok, pl. 

hal, gyümölcs, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazását -, 

az étlapok megújítását. A közétkeztetésbe a helyi szállítók, helyi őstermelők termékeit, 

valamint a bio élelmiszereket szélesebb körben be kell vonni. A Program célja az is, hogy 

felmérésre kerüljön, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított normatív támogatás mennyiben 

elégséges egy egészséges étrend kialakítására, és ennek tükrében, ha szükséges, 

változtatásokat javasoljanak a döntéshozóknak. Mára elmondhatjuk, hogy a közétkeztetés 

teljes vertikumát átfogó Menzaminta = Mintamenza program 5 pillérre építhető, melyek 

együttesen teszik lehetővé, hogy az imént említett céljaik teljesülhessenek. Ezek a pillérek az 

alábbiak: 

1. Egészséges táplálkozás 

2. Helyben megtermelt alapanyagok /termékek és bio-élelmiszerek bevonása a 

közétkeztetésbe/ 

3. Közmunka 

4. Oktatás 

5. Kommunikáció 

Megfogalmazták a Program valamennyi résztvevőjének feladatát, melyek a 

működőképességet és eredményességet biztosítják. 

 

 
 

A Mintamenza Csapat a cél eléréséért vállalja: 
 A Programhoz csatlakozó konyhákon konzultáció, tanácsadás lehetőségét, menüsorok 

értékelését 

 Étlap-értékelést, tápanyag-kiszabatok feldolgozását, értékelését /kiindulási állapot; a 

Program szellemében kialakított értékrend értékelése; nyomon követés/ 

 Igény szerint kerekasztal megbeszélés szervezését 

A Programhoz csatlakozó intézménytől a cél eléréséért elvárja: 
 Együttműködik a Mintamenza csapattal 

 Az étlap- és nyersanyag-kiszabatok értékelése kapcsán felmerülő hibákat kiküszöböli 

 A nyersanyag-felhasználást felülvizsgálja az egyes tápanyagok életkori szükségleti 

értékeinek biztosítása érdekében 

A Programhoz csatlakozó fenntartó vállalja: 
 Rendszeres konzultáció a Mintamenza Csapattal és a közétkeztetési intézménnyel 

 Eredmények és a soron következő feladatok megbeszélése 

 Intézményeiben a Program népszerűsítése 
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 Helyi termelők megszólítása a helyben megtermelt alapanyagok közétkeztetésbe 

történő bevonása érdekében 

 A konyhák állapotának ismeretében eszközpark fejlesztésének támogatása 

 

A Program országossá történő kiterjesztésére felkészülve 2012. októberében minden 

megyében megalakultak a népegészségügyi szakemberek és a gasztronómiai szakemberek 

együttműködésén alapuló megyei mintamenza csapatok. 

 

9.2 Kommunikáció a kórházi élelmezés területén 
 

Magyarországon, az egészségügy területén a kilencvenes évek közepére kialakult válság okai 

ismertek a szakemberek előtt. Az 1993-ig alkalmazott bázisfinanszírozás, a központosított 

forráselosztás és fejlesztés nem tette szükségessé a gazdálkodási szemlélet kialakulását. Mára 

azonban a gazdasági helyzet egyre inkább megköveteli, hogy a piaci szereplőként megjelenő 

egészségügyi intézet vezetése alkalmazza a többi piaci szereplő technikáját, különben a 

versenyben alulmarad. Azokról a menedzsment eszközökről és megoldásokról beszélhetünk, 

amelyeket a vállalati gazdálkodásban már széles körben alkalmaznak, és e menedzsment 

eszközök bevezetése annak megfelelő adaptációjával a kórház működés-hatékonyságának 

javulását eredményezi. Ilyen eszközök: controlling, benchmarking, monitoring. A 

megoldások közül: informatikai rendszer kiépítése, outsourcing megoldás alkalmazása, 

vezetői információs rendszerek működtetése. A kilencvenes évek közepén az egészségügyi 

intézetek menedzsmentjei az addig ezen a területen ismeretlen technikát, az outsourcingot 

kezdték alkalmazni, mellyel kapcsolatos kritikus elemzések ritkán kerültek a nyilvánosság 

elé. Nyugat-európai egészségügyi intézetekhez hasonlóan Magyarországon az outsourcing 

módszer alkalmazásának oka a költség-hatékonyabb működtetés igénye, az intézményi 

költségvetésben keletkezett hiány kezelésének megoldása, a méretgazdaságossági előnyök 

kihasználása, a szolgáltatói piac kiépülése volt. 

 

Az outsourcing alapgondolata: „Csináld azt, amit legjobban tudsz, a többit add ki külső 

szolgáltatóknak”. Ebbe a körbe tartozik többek között az őrzés, élelmezés, takarítási 

feladatok, amelyek „nem stratégiai fontosságú, betegkapcsolati elemet nem tartalmazó, és 

rutin jellegű folyamatok”. Ezek az üzemeltetési területek intézményirányítási szempontból 

perifériálisnak tekinthetőek, és nem gyakorolnak számottevő hatást az intézményműködés 

hatékonyságára sem.  

A szakmai kommunikációban fenti meghatározásokkal szemben – tekintettel az egészségügy 

területének különleges jellemzőire – egy-egy szempontból további szakembereknek, 

kutatóknak eltér a véleménye, hiszen az egészségügyi intézményekben valóban a gyógyítás az 

alaptevékenység, de a gyógyítás szempontjából egyik legfontosabb cél, a minőségi 

szolgáltatás megvalósítása. Ezáltal a gyógyítás tevékenységhez szervesen kapcsolódó, és 

annak minőségét meghatározó elemek, ilyen az élelmezés, és a takarítás jelentős hatást 

gyakorolnak az alaptevékenységének megítélésére, minőségére, valójában attól nem 

elválaszthatóak, 
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9.3 A kommunikáció, a közétkeztetés és az egészséges életmódra való 

nevelés kapcsolata – Gyakorlati panel 
 

Az egészséges életmódra való nevelés megtanítása valójában a kora gyermekkorban sikeres, 

hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak az emberek. Az egészséges életmód külön 

tárgyként való oktatása 1920-tól található meg az elemi iskolákban.  

 

Amikor egy PR akcióról esik szó, akkor nem csak a téma fontos, hanem az is, hogy milyen 

színtereken folyik a téma népszerűsítése, oktatása. Minden esetben más a célcsoport, más kell, 

hogy legyen az eszköz, amit alkalmazunk, bevetünk a cél érdekében. E téma vizsgálatához 3 

korosztályt különböztetünk meg:  

1. Kisgyermekkor: Ide tartoznak a 0-7 éves korú gyermekek, számukra még a család a 

meghatározó és iránymutató közeg. Ebben az életkorban a legfontosabb elkezdeni az 

egészséges életmódra való nevelést, megismertetni a gyermeket az egészséges ételekkel, 

sporttal és kialakítani benne az igényt, hogy a későbbiekben fontos legyen számára. A 

nevelésbe természetesen bekapcsolódik az óvoda is, ahol az óvó néniken keresztül lehet 

tájékoztatni a kicsiket és elfogadtatni és megértettetni velük az egészséges életmód 

fontosságát. Ennek a célcsoportnak a legmegfelelőbb marketing eszközök alkalmazása a 

következőek: 

 Családi napok rendezése sportversenyekkel 

 Kiadványok terjesztése (szórólapok, hírújságok, mesefüzetek, színezők) 

 Szülőknek, óvónőknek oktatási segédanyagok 

 Kirándulások 

 Táplálkozási fórumok kóstolóval egybekötve 

2. Iskoláskor: Ide tartoznak a 7-18 éves közötti tanulók. Ezt a célcsoportot nagyon meg kell 

ismerni. Ők egy nagyon nehezen kezelhető életkorban vannak. Az iskolai egészségnevelés 

célja, hogy példával ráutaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, 

hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. 

Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként ismerjék 

meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait; legyenek tisztában az egészséges 

táplálkozás fontosságával; ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás károsító 

hatásait; tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló 

hatását. Ennek a célcsoportnak a legmegfelelőbb marketing eszközök alkalmazása a 

következőek: 

 Média (Internet, Tv-, rádió műsorok) 

 Sporthétvégék szervezése 

 Ingyenes sportszerek kiosztása 

 Ingyenes lehetőségek különböző sportágak kipróbálására és űzésére 

 Tájékoztató füzetek 

 Kifestő füzetek (alsó osztályokban) 

 Sportegyesületek bemutatói 

 Iskolákban külső előadók szerepeltetése 

3. Felnőttkor: Ide tartoznak a 18 év felettiek, akik lehet, hogy még tanulnak,de lehet, hogy 

már dolgoznak. A középkorúak és az idősebb lakosság is a célcsoport tagja, őket a 

koruknál fogva már talán könnyebb a helyes gondolkodás és magatartás felé irányítani. Cél 
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az egészségtudatos gondolkodás kialakítása, hogy életük végéig fontosnak tartsák a 

mozgás örömét, a táplálkozás fontosságát, a dohányzás kerülését és utódaikat is ebben a 

szemléletben neveljék. A felnőttek célcsoportját a következő módszerekkel lehetne a 

legjobban elérni: 

 Munkahelyi sportkörök, edzések 

 Idősebb korosztály számára versenyek, szabadidő sportrendezvények szervezése 

 Média (rádió, tv, internet) 

 Plakátok, szórólapok 

 Helyi sajtó, média 

 Hajókirándulás, kirándulások szervezése 

 Kvízjátékok, vetélkedők 

 

9.3.1 Szituációs gyakorlat 9. 

Az általános iskolai menza vezetőjeként azt tapasztalja, hogy az egyik szakács illuminált 

állapotban érkezett a munkahelyére, az ebéd készítéséhez ugyan hozzáfogott, de láthatólag 

koordinálatlan a munkavégzése. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Jelezze a problémát az iskola igazgatójának, mint 

munkáltatónak, és közösen szondáztassák meg az 

illetőt. Amennyiben bebizonyosodik a sejtelmük, 

azonnal szólítsák fel az illetőt a munka befejezésére 

és a távozásra. Kezdeményezzenek fegyelmi 

vizsgálatot.   

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

 

10. Non-profit szervezetek tevékenysége a szlovák-magyar 

kommunikációban 
 

A határon átnyúló együttműködések a világháborúkat követő határok kialakítása óta 

szükségszerűek.  

 

Az európai határ menti együttműködések szerepének elismeréséhez arra volt szükség, hogy 

nemzetközi szervezetek is felismerjék azok jelentőségét és megteremtsék az 

együttműködéshez szükséges jogi kereteket. Európa országait egymástól elválasztó 

határvonalak mentén ugyanis eltérő közigazgatási és jogrendszerrel működő államok 

alakultak ki. A közös fejlesztések megvalósítását, a közigazgatási szervek együttműködések 

kialakítását, fejlődését és zökkenőmentes működését számos jogi, adminisztratív és technikai 

probléma nehezítette, melyek közül szükséges megemlíteni az eltérő adórendszerekből, 

különböző jogalkotási, területi tervezési és területfejlesztési módszerekből, eltérő 

környezetvédelmi szabályozásból adódó nehézségeket.  

 

A problémák megoldásának egyik leghatékonyabb eszközévé vált az a gyakorlat, amikor az 

érintett államok megállapodásban, szerződésben rögzítették a szóban forgó együttműködés 
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céljait, intézményi és eljárási rendszerét. Egyre gyakoribbá váltak az ún. testvérvárosi (town-

twinning) kapcsolatok, melynek keretében a határ két oldalán működő települési, megyei 

vagy regionális önkormányzatok szövetséget hoznak létre a saját jogi rendszerüknek 

megfelelően. 

 

A határ menti kétoldalú kooperációk fokozatosan többoldalú területközi társulásokká 

fejlődtek. Így jöttek létre a mai fogalomhasználat szerinti eurorégiók. 

 

Az eurorégió alatt ugyanis olyan határokon átnyúló együttműködésekkel rendelkező területet 

értünk, amelyben két vagy több állam és ezeknek a helyi és/vagy regionális hatóságai között 

gazdasági, szociális, kulturális kapcsolatok, megállapodások jönnek létre. A kilencvenes 

évektől az eurorégiók szerveződése még inkább felgyorsult, amelyet erőteljesen elősegítettek 

az Európai Unió támogatási alapjai. Fontos tényező volt továbbá az EU-n belüli határok 

folyamatos lebontása, amelynek folyamata még napjainkban is tart. Az elmúlt évtizedben, az 

Európai Unió integrációs folyamatainak elmélyülésével egyértelművé vált, hogy a határ menti 

térségek az európai kohézió egyik legfontosabb összekötő elemei. 

 

10.1 A határ menti együttműködéseket meghatározó jogi eszközök és 

struktúrák 
 

Megállapítható, hogy a jogi szerződések számos formája (pl. konvenciók, szerződések, 

protokollok, egyezmények) létezik a többoldalú vagy két-/háromoldalú szinten, beleértve az 

országos és/vagy regionális szerveket is. A legjellemzőbb formák a következők: 

 

1. Nemzetközi keretszerződések, egyezmények 

A nemzetközi egyezmények kiterjedt kereteket nyújthatnak a határon átnyúló és 

interregionális együttműködéshez a köz- és magánjog hatálya alá tartozó szervezeteknek 

egyaránt. Ezen egyezményekre alapulva a határon átnyúló tevékenységek különböző állami 

szinteket érintenek (pl. államok és régiók, régiók és provinciák, régiók és helyi hatóságok, 

önkormányzatok és önkormányzatok közötti együttműködések). 

 

2. Országos hatóságok közötti két- és háromoldalú szerződések  

A két- és háromoldalú szerződéseket az egyes nemzetek kormányai általában azért kötnek, 

hogy a kormányközi együttműködés számára speciális szerveket – mint például ad hoc 

munkaszervek vagy közös intézmények – hozzanak létre.  

 

3. Az országos hatóságok közötti megállapodások és a regionális intézmények bevonása  

A decentralizált államokban országos szint alatti egységek is részt vesznek az 

együttműködésben a központi szervek képviseletével. A szövetségi államokban (pl. 

Németország, Ausztria) az országos szint alatti hatóságok (Land) minősített hatalommal 

vannak felruházva, amely alapján nemzetközi megállapodásokat köthetnek külföldi országos 

hatóságokkal, államokkal. A központosított államokban a helyi és/vagy regionális 

szervezeteket bevonó, vagy azok közötti nemzetközi egyezményekhez állami jóváhagyás 

szükséges (pl. Franciaország).  

Vannak olyan államok, ahol a regionális és/vagy területi esetleges helyi szervek is 

rendelkeznek nemzetközi szerződéskötési joggal, természetesen feladat- és hatáskörükhöz 

igazodóan. Több esetben ezen szervezetek – a végjogot fenntartó – országos hatóságok 

felügyelete alatt állnak. Számos európai országban azonban – idetartozik Magyarország is – a 

regionális és helyi hatóságok nemzetközi szerződéseket nem köthetnek.  



 53 

Az egyezmény mindhárom szint (országos, regionális, helyi) komoly politikai 

elkötelezettségén alapul, és elsőrendű célja a regionális és helyi szervek támogatását, és 

azoknak az együttműködésekbe való bevonását szolgáló gyakorlati eszközök kifejlesztése.  

 

4. Regionális és helyi szintű megállapodások 

Európában számos példa van arra, hogy egyenlő szinten elhelyezkedő regionális és helyi 

intézmények szabályzatokat és munkaszerződéseket írnak alá, amelyek többsége nem 

rendelkezik nemzetközi jogi alappal. Jó példa erre a magyar Alpok–Adria Eurorégió, 

amelynek tagjai hosszú távú együttműködési kötelezettséget vállalnak speciális témákban (pl. 

szállítás, környezetvédelem, turizmus). Néhány esetben ezeket a szerződéseket, 

megállapodásokat a kormányok támogatásával, máskor a központi kormány formális 

jóváhagyása és támogatása nélkül kötik meg.  

 

A fentiekben ismertetett sokszínű jogi eszközöknek köszönhetően mára már alig találunk 

Európa térképén olyan határ menti területet, amely ne működne együtt valamilyen szervezeti 

formában a határ másik oldalán fekvő helyi vagy regionális szervezetekkel.  

 

10.2 A településmarketing non-business jellege 
 

A feltételezés, amely szerint a települések nem üzleti vállalkozások, már-már axiómának is 

tűnhet. Ugyanakkor a kérdés távolról sem ilyen egyszerű. Hiszen a piaci csere folyamatai, a 

versenyhelyzetek át- meg átszövik a településirányítás és településfejlesztés napi gyakorlatát. 

Ebben a versenyben helyt kell állni, a lehetséges forrásokat bevételként meg kell szerezni. 

Miért tekinthető a város mégis nonprofit szervezetnek?  

 

Levy és Kotler (Kotler, 1992) definíciója szerint nonprofit szervezet az, amelynek elsődleges 

célja nem az üzleti haszonszerzés; és tevékenységéből származó bevételei kisebbek vagy nem 

haladják meg a tevékenységhez szükséges kiadásait. 

 

A definíció szerint a település egyértelműen nonprofit szervezet. Létezésének oka és legfőbb 

célja természetszerűleg nem a haszonszerzés, és bevételei, melyeket szolgáltatásai (azaz 

működése, létezése) révén szerez meg a kiszolgáltaktól (azaz a lakosoktól, látogatóktól) nem 

elégségesek a fennmaradáshoz. (Adódik tehát egy hiány a költségekben, mely hiányt nem a fő 

tevékenységből fedeznek.) 

 

Ez a hiány, amelyet a nonprofit szervezetek adományokból töltenek fel. Az adomány 

általában abban különbözik a tevékenységből származó bevételtől, hogy az adományozó nem 

a terméket kapja érte cserébe, és nem egy csere ellenszolgáltatásaként, hanem „önkéntesen” 

jut a szervezethez. Azaz a nonprofit szervezet – esetünkben a település – egyrészt szolgáltat, 

és a szolgáltatását (termékét) igénybe vevők felé marketingtevékenységet végez. De létezik 

egy másik kör, az adományozók (un. donorok) köre, akik nem a szolgáltatást (terméket) 

veszik meg, hanem a szervezet céljai elérését támogatják – esetünkben a város „meglétét” – és 

„részesedést" vásárolnak a célok elérésében. A központi költségvetés önkormányzatok 

számára nyújtott alanyi jogú támogatásai ebben az értelemben adományok, hiszen – bár a 

parlamenti demokrácia szervezeti keretei között – de önkéntesen kerülnek odaítélésre az 

adófizetők összessége által, és nem ellenértékei az adott szervezet, város konkrét 

tevékenységének, szolgáltatásainak. 
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10.2.1 Települési versenyszituációk: 

 

1. Verseny a lakosokért 

A települések működésük, fennállásuk alapvető célját az ott élő lakosság élet- és 

munkakörülményeinek biztosításában látják A korábban adományként jellemzett kormányzati 

támogatások és más lakosságarányos támogatások, illetve az ellenszolgáltatásként 

értelmezhető helyi adóbevételek jelentik a pénzügyi motivációt, míg a megelégedettség 

érzése, a növekvő támogatottság képzete, amely a lélekszám növekedéséhez társítható, 

jelentik a politikai motivációt a lakosság számának növelésére. Ha nem csak a lakosság 

mennyiségi, hanem minőségi mutatóit is (korösszetétel, végzettség, képzettség. vagyoni 

helyzet stb.) számításba vesszük, minden település számára cél a lakosság mennyiségi 

növelése vagy minőségi fejlesztése. Mivel az országos demográfiai adatok a lélekszám 

fogyását mutatják, ez csak más települések rovására kivitelezhető, tehát a versenyhelyzet 

bizonyított. 

2. Verseny a befektetőkért 

Egy-egy település sikeressége elválaszthatatlan a településen működő gazdálkodóegységek 

sikerességétől. A hatások széles skálán mérhetőek: a munkahelyek teremtése közvetlenül 

hozzájárul a lakosok megélhetéséhez, és ezáltal elégedettségéhez, míg közvetett hatásként 

említhető, ha a vállalat hírneve emeli a település hírnevét. Mindezek ismeretében a 

települések fokozott erőfeszítéséket tesznek, hogy a magántőkét az adott település „falai közé 

csábítsák". Különösen igaz ez a külföldi tőkét felvonultató vállalkozásokra. Mivel a működő 

töke korlátozott mértékben áll rendelkezésre. és szigorú kritériumok szerint válogat, a 

települések versenye e területen is bizonyítást nyert. 

3. Verseny a forrásokért 

Az állami költségvetés forrásai csak részben jelennek meg alanyi jogú vagy lélekszám szerinti 

támogatásként. A források jelentős része pályázati, ill. céltámogatási rendszerben kerül 

kiosztásra. Itt a verseny helyzetet maga az elosztási rendszer jelenti. A pályázatok mindig 

lényegesen felülmúlják a kiosztható összegeket, illetve bizonyos feltételek teljesüléséhez 

kötik a sikert. Az első esetben a települési verseny nyilvánvaló, a másodikban pedig oly 

módon ismerhető fel, hogy a települések a feltételek megteremtésében, a források 

befogadásának lehetőségeiben versenyeznek. 

4. Turisztikai verseny 

A turizmus gazdasági pozitív hatásait nem vitathatjuk (bár annak mértékéről eltérő elméletek 

láttak napvilágot). Településeink számára tehát ez az „ideiglenesen letelepülő” csoport 

megszerzése jelenti a következő versenyt. A látogatók másutt megtermelt pénzeszközöket 

költenek el a területen, és ezáltal hasznot jelentenek a település magángazdálkodóinak és 

részben ezek által, részben pedig közvetlenül a településnek. Mindezeken túl az elégedetten 

távozó látogatók más területekre, pl. a befektetőkre is pozitív hatással vannak. Mivel az 

utazási célok kiválasztásakor az egyes turisták több célpontot is mérlegelnek, településeink 

igyekeznek igényeiket a maguk javára befolyásolni. Versenyük így tehát elengedhetetlen. 
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10.3 Non profit szervezetek és a kommunikáció – környezetvédelem a 

rendezvényszervezésben – Gyakorlati panel 
 

A zöld rendezvényszervezés viszonylag ismeretlen fogalom Magyarországon, pedig a fejlett 

országokban egyre hangsúlyosabbá válik egy rendezvény környezeti terhelésének kérdése. 

Évente több mint 80 millióan járnak meetingekre és konferenciákra, illetve még ennél is 

többen vesznek részt szakmai vásárokon, kiállításokon. A rendezvények megvalósításának 

szempontjai alapvetően határozzák meg annak környezeti terhelését. Zöld rendezvény az, 

amely ügyel arra, hogy a rendezvény minden vonatkozása, beleértve annak helyét, az 

étkezést, a szállítást és az anyagokat, a környezetszennyezés megelőzését szem előtt tartva 

kerül meghatározásra, abból a célból, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt károsító 

hatást. 

 

A nemzetközi trendek alapján a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás– és 

szerepvállalás, üzleti etika, fenntartható fejlődés, felelős munkáltatói hozzáállás olyan elvek, 

amelyekhez, ha egy nagyvállalat nem tartja magát a mindennapjaiban, üzleti téren is 

hátrányokat szenvedhet. Egyre több zöld minősítés születik, zöld díjak és zöld rangsorok 

mérik az intézmények, szervezetek törekvéseit. A Zöld rendezvényszervezés megvalósítása 

kiváló lehetőség arra, hogy a fentebb említett elvek tükröződjenek egy intézmény 

működésében. 

 

Magyarországon a zöld rendezvényszervezés talán a felismerés korai szakaszában járhat.  

Ugyanakkor a zöld intézmények törekvései és szolgáltatásainak beleépítése a rendezvények 

lebonyolításába egyértelműen előnyökhöz juttatja az intézményeket, szervezetetek, 

összességében az egész piaci szegmenst, annak minden résztvevőjével együtt. Egy pár ilyen 

előny:  

- Kiadáscsökkentés: Takarékos energiafogyasztás, hulladék csökkenés, helyi termékek 

vásárlása, a kisebb fogyasztás, mind-mind megtakarításhoz vezethet. 

- Jó hírnév kialakítása/Pozitív megítélés: A környezettudatos rendezvényszervezés, a 

fenntartható életforma iránti elkötelezettség, és szempontok a munkavégzés során, olyan 

értékeket teremtenek, amelyek követendő példaként szolgálhatnak a többi piaci szereplő 

számára is. 



 56 

- Figyelem felkeltése és nevelés: Minden szereplő egyben tanulással is tölti idejét a 

munkavégzés során, hiszen olyan életmód és munkamorálhoz nyújtunk alternatívákat, 

amely a jövőbe mutatnak. 

- Társadalmi hasznosság, szociális előnyök: Megfelelő kivitelezés, tervezés mellett, a 

rendezvény elősegíti a régió fejlődését: pl. munkateremtés a helyi beszállítóknak, fair 

trade rendszerrel a helyi termelők segítése stb. 

- Döntéshozók befolyásolása: Az új magatartási formák bemutatásával, és munkamorál 

bevezetésével más szereplőket, szervezeteket, és más piaci szegmenseket is 

motiválhatunk a környezettudatosság területei felé. 

- A legjobb gyakorlatok elterjesztése az intézményekben: Pl.a fair trade italok 

felszolgálása, a munkába történő utazás széndioxid kibocsátásának bemutatása, a 

mindennapokban megjelenő környezettudatos viselkedési formák, az egész szervezet 

számára tanulási lehetőséget jelentenek. 

 

A rendezvény megszervezésének szempontjai mellett párhuzamosan a rendezvényhelyszín 

kialakítása is alapvetően határozza meg a környezeti terhelés mértékét. Egy pár releváns 

szempont: 

- Rendezvényhelyszín elhelyezkedése: Ideális, ha tömegközlekedési eszközzel, 

gyalogosan, illetve kerékpárral is könnyem megközelíthető az intézmény. A vendégek 

számára vásárolhatunk kombinált tömegközlekedési jegyeket ajándékba, 

tájékoztathatjuk a rendezvény honlapján őket a megközelíthetőség lehetőségeiről, illetve 

a transzfer buszok biztosítása is kisebb környezeti terhelést jelent, mintha minden 

vendég külön autóval érkezne. 

- Energiafelhasználás: Cél a tudatos energiagazdálkodás az elsődleges 

energiahordozókkal. A természetes fény minél szélesebb körű felhasználása, 

napkollektorok, napelemek, mozgásérzékelős és alkonykapcsolók alkalmazása, 

csökkentett víznyomású, nyomógombos csaptelepek, vízmentes piszoárok és a 

szürkevíz hasznosítás mind energiatakarékosabbá tehet egy rendezvényhelyszínt. 

 

A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások kialakításánál is figyelembe vehető pár 

környezettudatosági szempont: 

- Catering: Ha a kávészünetek, állófogadások, gálavacsorákon nem használunk 

eldobható tányérokat és evőeszközöket már komoly hulladéktermelődést előzhetünk 

meg. Az ételekhez használt alapanyagok lehetőleg idény jellegűek, és helyi 

gazdaságból, termelőtől valók legyenek. Hasonló szempont lehet a fair trade 

emblémával ellátott termékek vásárlása is. A megmaradt ételt fel lehet ajánlani ingyenes 

konyháknak. Az étkezés során keletkezett hulladék szelektív gyűjtése vagy elszállítása 

és komposztálása is egy lehetséges út.  

- Nyomtatott anyagok, regisztráció, kommunikáció: Elektromos regisztráció 

alkalmazásával papírt takaríthatunk meg. Használhatunk újrahasznosított papírt és 

környezetbarát, növényi alapú festéket a nyomtatáshoz. Minimalizálhatjuk a kiosztott 

anyagokat, ill. visszagyűjthetjük azokat a rendezvény végén. A kitűzőket is 

visszagyűjthetjük későbbi felhasználás céljából. A programfüzet tartalmazhatja a 

helyszínen rendelkezésre álló környezetvédelmi lehetőségeket, pl. szelektív 

hulladékgyűjtés. 

- Ajándéktárgyak: lehetőség szerint a mindennapi munkában, életben használható 

ajándékokat adjunk, kerüljük a felesleges ajándékokat. Ne csomagoljuk be túlzottan az 
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ajándéktárgyakat, illetve keressük az újrahasznosított alapanyagokból készült 

termékeket. 

 

10.3.1 Szituációs gyakorlat 10. 

Nagy közösségi rendezvényen főszervezőként azt tapasztalja, hogy elfogytak a kihelyezhető 

hulladékgyűjtő zsákok, és a. vendégek sajnálatos módon elkezdték spontán módon eldobálni a 

szemetet.  Ráadásul 2 mobil WC elromlott, és a vendégek egy része a szabadban könnyít 

magán. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Azonnal gondoskodjon újabb szemetes zsákok 

kihelyezéséről, kérje meg egy beosztottját arra, hogy 

hozzon megfelelő számút a közeli szupermarketből. 

Hívja fel telefonon a mobil WC-ket biztosító céget, 

hogy gondoskodjanak hibák gyors kijavításáról, vagy 

biztosítsanak új működő mobil WC-ket. 

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

 

11. Kommunikáció és marketing 
 

11.1 A közösségi turizmusmarketing stratégiájának fő irányai, eszközei 
 

A Szlovák-Magyar határrégió, mint desztináció turisztikai marketingjének célja nem más, 

minthogy eszközeivel segítse a turizmus fejlesztési célok elérését. A régió turisztikai fejlődése 

érdekében folytatandó marketingtevékenységet ma is sok szereplő végzi, formálja. Az 

önkormányzatok (települési, megyei), a területfejlesztés szereplői (kistérségek, régiók), a 

számos szakmai, kulturális, tudományos, stb szervezet mellett az üzleti szféra vállalkozásai, a 

régió lakossága folytat tudatosan, míg a mindennapi, a vendégekkel, turistákkal való 

kapcsolataiban, vendégszeretetével, ügyintézői készségével pedig spontán módon a 

marketinget. A marketingstratégia lényege, hogy tevékenységével márkaépítést végezzen, 

kialakítsa és minél értékesebbé tegye a területet, a régiót, mint turisztikai márkát.  

 

A határozott identitás, arculat és elemeire tudatosan épülő márkaérték a turisztikai 

szegmensek szemében egyre pozitívabbá formálja a régió egészének s egyes desztinációi 

turisztikai imázsát. A régióimázs építése az egyes termékstratégiai és desztinációterületekre 

felépített marketingprogramokból áll össze. Ez a többeleműség, komplexitás kell, hogy 

meghatározza a régió turisztikai marketingjének gyakorlatát. A regionális 

desztinációmarketing-szervezet ebben a rendszerben sajátos belső marketingaktivitásokat 

koordináló, erősítő közösségi marketingfunkciót tölt be, s egybekapcsolja a régió szereplőinek 

marketingaktivitását az országos desztinációmenedzsment, turisztikai marketingszervezet 

munkájával. A regionális szervezet feladata, hogy: 

 fejlessze, koordinálja a régiómarketing turisztikai oldalát, folyamatosan karban tartva a 

stratégiát, azt konkrét programokra, akciókra lebontva, 

 segítse elő a régió turizmusának kínálati bővülését, fejlődését, 

 katalizátor-szerepet töltsön be a turisztikai termékek fejlesztésében, 
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 növelje a régió turisztikai termékeinek ismertségét, imázsát, 

 segítse azok piacra jutását, hatékony értékesítését, melynek érdekében alakítsa ki a 

vállalkozói és közösségi turisztikai marketingtevékenységének összhangját, és annak 

hatékony szervezeti, együttműködési rendszerét. 

 

11.2 A marketig eszközrendszere 
 

Belső marketing 

A belső marketing terén az alábbi teendők, programok fogalmazhatóak meg, melyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy még marketingorientáltabbá, tudatosabbá, jobbá, sikeresebbé 

váljon a régió turizmusának fejlesztése és működtetése: 

 a lakosság turisztikai szemléletének, vendégszeretetének javítása érdekében PR-akciók 

indítása, 

 a közös régió megismerésének ösztönzése az itt élőknél, a két ország határmenti 

régióit átfogó iskolai vetélkedőkkel, települések közötti játékokkal, 

 a régiószemlélet erősítése, az együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatásával, 

 a sikeres, jó turisztikai vállalkozások példájának megismertetésével, a nehézségekkel 

küzdő vállalkozások segítése, 

 marketingorientált „fogyasztó- és turistavédelmi” program indítása, mozgalom a régió 

legjobb turisztikai vállalkozása címért, különböző szakmaterületeken, 

 a turizmus innovációinak segítésére marketinginnovációs díj alapítása. 

 

Kínálat- és termékfejlesztés 

A marketing feladata, hogy a régió turisztikai fejlesztési stratégiában kijelölt vezértermékek 

pozíciójának erősítéséhez hozzájáruljon, a piaci oldalról ellenőrizze a K+F tevékenység, a 

termékek fejlesztésének relevanciáját, fenntarthatóságát, és segítse azok piaci bevezetését. 

A régió turisztikai marketingje a szervező, információszolgáltató, támogatást közvetítő 

tevékenységével járul hozzá a régió ismertségének, imázsának erősítéséhez úgy, hogy segíti a 

turisztikai vállalkozások hatékonyságának, piaci sikereinek növelését.  

 

A marketinginformációs és döntéstámogató rendszer elemei 

A Marketing Információs Rendszer elemeinek tudatos építését kell megvalósítani, segítségül 

felhasználva a szakmai, tudományos-oktatási intézmények, partnerek kapacitásait is, 

alapvetően korszerű informatikai alapokon: 

 működtetni kell egy belső nyilvántartási, információgyűjtési rendszert a régió 

turisztikai teljesítményének mérésére, működtetési sajátosságainak rögzítésére, 

 működtetni kell egy „külső figyelő rendszert” is, mely a régió és turisztikai 

termékeinek megítélését, imázsát méri, tükrözi vissza, 

 marketingkutató rendszer működtetése szükséges, az egyes konkrét feladatok, 

problémák megoldására irányuló döntések, tevékenységek megalapozása érdekében, 

melyet egy elemző, feldolgozó szakmai szakértői módszertannak kell segítenie. 

 

A MIR építésének érdekében szükséges tevékenységek: 

 regionális szintű turisztikai adatbázis készítése, adatok rendszerbe szervezése, 

kiegészítése, rendszeres, karbantartó adatszolgáltatási mechanizmusának, feltételeinek 

kiépítése, 

 az adatbázisok felhasználási módjainak, szoftvereinek kidolgozása, eljuttatása a régió 

Tourinform irodáiba, 
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 A Tourinform Információs Pont hálózat regionális továbbfejlesztésének megtervezése, 

előkészítése, megvalósítása, 

 a régió turisztikai információs rendszerének folyamatos internetes frissítése, 

 a turisták folyamatos adatokkal, információkkal való ellátása érdekében célszerű egy 

térségi kék vagy zöld számon hívható, esetleg sms-alapú telefonos információs 

rendszer kiépítése. 

 

A kínálatfejlesztési és kommunikációs kampány összeállítását megalapozó döntések 

érdekében rendszeres marketingkutatások végzése kívánatos: 

 vendégelégedettségi vizsgálatok a régió vezértermékei vonatkozásában a 

legjelentősebb turisztikai helyeken, attrakcióknál a termékfejlesztési törekvések 

megalapozására, 

 a régió vezető turisztikai vállalkozásainak megkérdezése a szakmai tapasztalatokról, 

fejlesztési javaslatokról, elégedettségről, konjunktúra alakulásáról, 

 konkrét fejlesztési projekteket tesztelő, megvalósítási hatékonyságot ellenőrző 

kutatások végzése,  

 marketingmunka hatékonyságelemzése általában s a különböző rendezvényeken, 

 szekunder kutatások, a KSH adatgyűjtési rendszerével való együttműködés. 

 

Értékesítést támogató promóciós, kommunikációs tevékenység 

A turisztikai marketing értékesítéstámogató oldala közösségi (versenysemleges) és közvetlen 

profitorientált vállalkozói marketingaktivitásból áll. A jelen marketingstratégiai javaslatok a 

közösségi oldal tevékenységének fejlesztésére irányulnak. A közvetítő csatornákkal való 

kapcsolattartás terén szükségesnek tartjuk, hogy a régióban az egyes turisztikai helyeket, 

turisztikai termékeket menedzselő szervezetetek (DM, klaszterek) mint integrátorok 

(marketingirodák) működjenek. 

 

Az integrátor egy település vagy egy terméktípus földrajzilag eltérő helyeken megjelenő 

kínálatának értékesítését végzi. Ennek keretében feladata, hogy igazi termékké formálja a 

szaolgáltatásokat (az egyes vállakozók együttműködésének kialakítása), a megfelelő minőségi 

és jogi garanciákat nyújtson a vendégek, illetve az értékesítésben közreműködők (utazási 

irodák, Tourinform irodák, stb. felé), konkrét szervező, vendégközvetítő tevékenységet 

folytasson, az adott turisztikai termék kínálatát megjelenítő marketingakciókat szervezzen 

(kiadványok készítése, direkt marketing, hirdetések megjelenítése, stb. 
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Számos termék (egészségturizmus, hivatásturizmus, stb.) értékesítésében egyre fontosabb 

szerepet töltenek be a szakmai, tudományos szervezetek, melyek feltérképezését, tartós 

kapcsolatok erősítését folyamatos tevékenységként definiáljuk. Szakmai fórumok, 

értekezletek, érdekegyeztető és együttműködést támogató rendezvények, workshopok 

legalább negyedévente kerüljenek szervezésre az egyes terméktípusokat érintő szakmai, üzleti 

szervezetek részvételével. 

 

Tovább kell építeni a nemzeti turisztikai hivatalok külföldi kapcsolatait (információcsere, 

szakmai anyagok, kiadványok küldése). 

 

A marketingkommunikációs-, promóciós tevékenység legfontosabb elemei: 

 A régió turisztikai logója szolgáljon minőségi védjegyként, azaz a pályázati 

rendszerben támogatott kiadványok esetén legyen kötelező a használata, míg saját, 

vállalkozói, önkormányzati forrású kiadványoknál használata legyen engedélyhez 

kötött. Az egységes formai arculat ne csupán a logóban, levélpapírban esetleg egy-egy 

kiadványban jelenjen meg, hanem kerüljön megtervezésre a „teljes arculati 

kézikönyvnek” megfelelő rendszer, a filmektől a kiállítási installációig. 

 Kiadványok, PR-anyagok készítése. Szükséges egy új típusú régióimázs-kiadvány 

sorozat elkészítése. A régió részletes eseménynaptárát negyedévente célszerű 

elkészíteni, de mindegyikben jelezni kell előre a teljes évre a már ismert programokat. 

Folytatni kell a nyomtatott tematikus régiókiadványok készítését a vezértermékek 

esetében. 

 Anyagilag is támogatni kell a települések, városok, megyék és vállalkozói közösségek 

kiadványkészítési kezdeményezéseit, ugyanakkor ezek információtartalmának 

frissességét célszerű ellenőrizni. 

 Szükséges egy rövid és egy hosszabb terjedelmű informatív videofilm készítése és 

forgalmazása. Egy imázsposzter-sorozat készítése mellett, támogatni kell a 

rendezvényekhez kapcsolódó plakátok készítését. 

 A belföldi turizmus ösztönzésére egy „citylight”-kampány tavaszi, kora nyári 

megvalósítása javasolt. Megfontolandó az óriásplakátok alkalmazása is.  

 Kiállításokon, vásárokon való részvétel. 

 A belföldi turizmust elősegítő road-show-rendszer fenntartása és továbbfejlesztése. 

 Regionális turisztikai kedvezményi kártyarendszer. Meg kell vizsgálni, hogy az 

országos, egyéb régiókat érintő, illetve szomszédos megyében működő/valaha 

működött megyei turisztikai kártyarendszer mintájára érdemes-e és szükséges-e egy, a 

régió területén érvényes konstrukció kialakítása. 

 Médiumokban való megjelenés. Az elektronikus médiában hirdetési kampány 

szervezése a szezonindítás mellett, elsősorban a konkrét rendezvényekhez 

kapcsolódóan kerüljön előtérbe. Az anyagi korlátok miatt elsősorban a PR-jellegű, a 

szakmai műsorokban, vetélkedőkben történő rendszeres megjelenés szervezésére 

szükséges a hangsúlyt fektetni. A nemzetközi és hazai piac elérését hatékonyan 

szolgálná egy tematikus televízióban rendszeresen bemutatandó imázsfilm.  

 Study Tourok, szakmai bemutatkozó programok szervezése. 

 

A régió turizmusmarketingjében az értékesítéstámogatás és a kommunikáció legjelentősebb 

eszközévé az internetes portál vált, s válik még inkább a jövőben. A kutatások, tapasztalatok 

egyértelműen mutatják, hogy a turisztikai döntések meghozatalának legfontosabb eszköze az 

internet. Az internet már nem csupán az információszerzés, tájékozódás terepe, hanem a 

döntések meghozataláé, a vásárlásé is. A régió egész turizmusfejlesztésének, de különösen az 
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értékesítési tevékenységének sikere attól függ, hogy sikerül-e az elektronikus piacokon 

megjelenni, illetve saját elektronikus piacot szervezni. 

 

11.3 Kommunikáció és marketing – Reklámetika – Gyakorlati panel 
 

A Magyarországon reklámtevékenységet folytatóknak készült a Magyar Reklámetikai Kódex 

azzal a célból, hogy az Országgyűlés által a gazdasági tevékenységről szóló törvényben is 

ismertetett szakmai önmegvalósítás életre keljen. Ez a kódex egy olyan normagyűjtemény, 

amely egyrészt a nemzetközi kereskedelmi Kamara kódexén, másrészt pedig az akkori 

társadalmi-gazdasági renden, és az ebből eredő körülményeken alapult. Általános 

reklámtilalmak és korlátozások: 

1. A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket, és nem kelthet olyan összhatást, amelyek 

sértik a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, 

2. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki 

tapasztalatlanságát, hiszékenységét vagy tudatlanságát. 

3. Természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek, emlékek reklámban való 

alkalmazása nem sértheti azok megbecsülését. 

4. A reklám nem sérthet semmilyen világnézeti (ezen belül vallási) meggyőződést. Vallási 

jelképek, motívumok a reklámban kizárólag a jó ízlés határai között és a tárgyhoz illő 

módon használhatók fel. 

5. A reklám nem tartalmazhat népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek korosztályok közötti, 

illetve szexuális hovatartozás, vallási kötődés, vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos 

hátrányos megkülönböztetést, illetve nem támogathat ilyen nézeteket. 

6. Nemzetek jelképei a reklámban-elsősorban termékek, szolgáltatások eredetének 

megjelölésére való utalásként- a jó ízlés határai között hassználhatók fel.  A Magyar 

Köztársaság nemzeti jelképeinek használatáról törvény rendelkezik. Az egyes megyék, 

települések jelképei csak az illetékes önkormányzat előzetes engedélyével használhatók 

fel a reklámban. Mindezen jelképek használata során meg kell őrizni azok tekintélyét. 

7. A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket, és nem kelthet olyan összhatást, amely 

agresszív , erőszakos vagy törvénybe ütköző cselekedeteket, durva antiszociális 

magatartást ösztönöz, támogat vagy igazol. 

8. A társadalmi célú reklám kivételével nem kelthet félelmet. 

 

11.3.1 Szituációs gyakorlat 11. 

Azt tapasztalja, hogy a szomszédos konkurens étterem vezetője etikátlan módon reklámozza a 

saját éttermét, szóró-plakátokon ócsárolja az Ön kínálatát és árait, míg a sajátját az egekig 

felmagasztalja.   

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Szép szóval próbálja meg felhívni a 

konkurencia figyelmét arra, hogy etikátlan 

módon cselekszik. Amennyiben 

próbálkozása eredménytelen, tegyen 

feljelentést ellene a megfelelő szerveknél. 

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék meg a 

szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 
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12. A modern gasztronómia kommunikációja a Magyar-Szlovák határ 

mentén 
 

12.1 A határ menti turisztikai desztináció, mint a gasztro-fesztiválturizmus 

helyszíne 
 

A turisztikai desztináció arculata a területfejlesztési koncepciók részeként alakul, mely a 

terület hosszú távú céljaiba integrálja az idegenforgalom kérdéseinek fő elemeit. A 

turizmusfejlesztés nem csupán az egyes államok igénye, hanem közös uniós érdekké is vált, 

hiszen a turizmus mint integrációt elősegítő tényező domináns szerephez jut. Emellett fontos 

kiemelni a kultúra városfejlesztési eszközként való elfogadását is. A városok, épített 

örökséggel rendelkező falvak, települések a kulturális motivációjú utazások középpontjába 

kerültek. A turisták élményszerzési igényeinek kielégítésére az egyes célterületeken 

szükségszerűvé vált az állami, kulturális, önkormányzati, turisztikai és civil szféra 

együttműködése, az igények mind magasabb szintű kielégítése érdekében. Ez esetben 

azonban nem csupán a fesztiválok, kulturális rendezvények helyszínét felkereső turisták 

igényeit kell számba venni, hanem a helyi lakosság szükségleteit is, hiszen az adott 

célterületen végbemenő rendezvények, azok beruházásai, generált munkahelyei, kínált 

programjai és szolgáltatásai mind meghatározzák a helyi lakosság életminőségét, 

életszínvonalát. A fesztiválok fejlesztése a kultúra és a kulturális turizmus részeként helyet 

kell, hogy kapjon egy-egy régió, kulturális politikájában, fejlesztési dokumentumaiban. A 

különböző fesztivál-típusok közvetve vagy közvetlenül kapcsolhatók a turizmushoz és bár 

ezen események hatása nehezen mérhető, a turizmus mérőszámaival jól tetten érhető az 

általuk kiváltott szociális, gazdasági és kulturális hatás. 

 

A fesztiválok között két alapvető típust, a helyi, közösségi fesztiválokat és ünnepségeket, 

valamint az utóbbi időben egyre nagyobb számban megjelenő regionális vonzáskörrel bíró 

fesztiválokat különíthetünk el. A fesztiválturisztikai invesztíciók alapját a desztináció 

gazdasági-társadalmi és természeti adottságai adják. A beruházások közvetlen hatást 

gyakorolnak a munkatermelékenységre és a foglalkoztatásra, ezáltal többletjövedelmet 

generálnak, mely összességében az életszínvonal emelkedéséhez, társadalmi elégedettséghez 

vezet. A fenti jelzőkkel rendelkező invesztíciók közül elsősorban a sport, szórakoztató és 

kulturális beruházások kiemelkedőek, melyek megaberuházásokként is ismertek. Közős 

jellemzőjük, hogy egyszerre, általában több napra nagy tömeget vonzanak az adott 

célterületre. A látogatók fő motivációja általában az eseményen való részvétel, az 

élményszerzés Az épített vagy természetes turisztikai attrakciók fejlődési katalizátorként 

funkcionálnak, valamint jelentős imázs formáló hatással bírnak. Némelyek - pl. vígasságok, 

vásárok - nem feltétlenül igényelnek már meglévő fizikai környezetet, míg egyes események, 

fesztiválok megvalósításához komoly infrastrukturális beruházásokra van szükség. 

 

12.2 Fesztiválturisztikai beruházások és a területfejlesztés 
 

A területfejlesztés - mint a városok fejlődésének alapja - és a turizmus közötti kapcsolat 

megítélésével kapcsolatosan a komoly ellentétek vannak a szakemberek között. Az egyik 

álláspont szerint a területfejlesztés célja a területi különbségek mérséklése, és nem a turizmus 

attrakciókon alapuló fejlesztése, míg az ellenvélemény a turizmus interszektorális jellegét a 

középpontba állítva kiemeli annak kulturális, gazdasági-, természet- és környezetvédelmi, 
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műemlékvédelmi és oktatásra gyakorolt hatásait is, így megkérdőjelezhetetlenné téve a 

területfejlesztési kapcsolódását. 

 

A turizmus és területfejlesztés integrált fejlesztésének szükségessége elismert a turizmus 

multiplikátor hatása révén: a növekvő bevételek, az új munkalehetőségek., az infrastrukturális 

beruházások, a helyi kultúra, a kedvező környezeti kép. a vállalkozói tőkebeáramlás, a 

kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállása – jelzésértékű felsorolás annak bizonyítására, 

hogy a turizmus erőteljes hatást gyakorol a rendszer egészére. 

 

A turizmus térbeli és időbeli folyamatainak köszönhetően magában hordozza az adott 

desztináció társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőit is. Szintén az ágazat specifikussága, 

hogy nem a termék (esetünkben a desztináció, a város) változtatja helyét, hanem a kereslet 

mobilis. A turisztikai terméknek e specifikuma a teret sajátos funkcióval ruházza fel, a 

földrajzi tér erőforrásai (a vonzerők) az adott helyi társadalomfejlesztési tényezői is egyben. 

 

12.3 A határrégió modern gasztrokommunikációja 
 

A lehatárolt Magyar-Szlovák határmenti turisztikai desztináció települései közül kijelölésre 

kerültek a nagyvárosok, szám szerint 8-8 db a szlovák és a magyar oldalon egyaránt (1. 

táblázat) 

 

Magyar települések Szlovák települések 

Név Lakosok száma (ezer fő) Név Lakosok száma (ezer fő) 

Esztergom 30 Somorja 12 

Tata 24 Dunaszerdahely 24 

Komárom 19 Rozsnyó 19 

Győr 131 Kassa 241 

Mosonmagyaróvár 32 Komárom 37 

Salgótarján 37 Párkány 13 

Miskolc 166 Losonc 28 

Sárospatak 13 Rimaszombat 25 

Forrás: saját szerkesztés a http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf és a wikipedia 

alapján 

 

A vizsgálat során az említett nagyvárosokban a modern gasztronómiát képviselő éttermek és 

szállodák kerültek górcső alá. Elvétve természetesen előfordulhat fine-dining étterem vidéki, 

falusi környezetben is, azonban jelen esetben a Szlovák-Magyar határmenti területen erre 

nincsen még példa. Az említett nagyvárosok mindegyike jelentősnek mondható turizmust 

bonyolít le (mikro-regionális, regionális vagy országos szinten), így a gasztronómiai újítások 

is itt vetik meg talpukat először. Ennek képviselői a neves, nagy hagyományokkal rendelkező 

és a modern szállodák, valamint a legnevesebb éttermek, amelyek közül jelen esetben a kirívó 

esetek, pozitív és negatív példák kerülnek megemlítésre. 

 

Somorja csak 20 km-re található Pozsonytól. 4 csillagos szállodája ékes példája a modern 

kommunikációnak. A Hotel Kormorán honlapját 5 nyelven lehet böngészni (angol, német, 

magyar, orosz és szlovák), bár az étterem hatalmas választéka már csak szlovákul elérhető.  

Dunaszerdahely Pozsonytól 48 km-re, délkeletre, a Csallóköz szívében fekszik. A Hotel 

Therma egy 4 csillagos wellness hotel, melynek a honlapja 6 nyelven érhető el. A honlap 

nagyon szépen kidolgozott, látható, hogy adnak a designe-ra, azonban étlapot vagy bármilyen 

http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf
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egyéb ismertetőt az étteremről nem lehet olvasni. (http://www.therma.sk/hu/) Dunaszerdahely 

másik, gaszronómiai szempontból meghatározó egysége a Hotel Legend, mely 4 nyelven 

szólítja meg az érdeklődő vendégeket.  (http://www.legendhotel.sk/legend_hu.html) 

Rozsnyó a Sajó partján fekszik, Kassától 55 km-re a Rozsnyói-medencében. Két, az elemzés 

szempontjából fontos szállodája van, az első a Boutique Hotel Empress, ami 4 csillagos, 

honlapján négy nyelv közül választhat a turista. A hotel modern, csodálatos kinézetű, magáról 

az eleganciát és a tökéletességet kommunikálja. A hotelnek egy 45 személyes étterme van. A 

nyári terasz pedig plusz 32 fő befogadására alkalmas. Az oldalon csak angol és szlovák 

nyelvű étlap található, azonban az elegáns külsőhöz mérten az árak mégis konszolidáltak. A 

másik szálloda a Hotel Čierny Orol, melynek az oldalát 3 nyelven lehet böngészni. Étterme a 

Fekete Sas, amely 40 főt képes leültetni, plusz az udvar helyiség, ahol még 30 fő tud helyet 

foglalni, valamint a 60 fős pincehelyiség, ahol régi, finom borokat kóstolhatnak a vendégek. 

Konkrét étlap nem található a honlapon, csak egy kisebb kedvcsináló leírás. 

(http://hotelempress.sk/hu/bevezetes/, http://www.ciernyorol.sk/) 

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, népességének kb. 3%-a magyar anyanyelvű. 

Gasztrokommunikációs szempontból a legfontosabb szállodák a városban a Hotel Yasmin 

Kosice, Hotel Zlaty Dukat, Double Tree by Hilton Kosice, Hotel Ambassador, Hotel Bankov 

Kosice és a Hotel Roca. Utóbbi kivételével mind 4 csillagnak örvendenek, meglepő azonban, 

hogy a 4 csillagosok közül mindössze egy kommunikál magyarul is a honlapján, de az utolsó, 

a 3 csillagos mind közül a legtöbb, 5 nyelven elérhető. Ami különös, hogy a Hilton-család 

tagja is kizárólag szlovák honlappal rendelkezik. Az étlap sajnos nem mindenhol van 

feltüntetve, így a gasztronómiai élvezeteket kereső látogatók választása beszűkül. Kiemelkedő 

a Hotel Bankov Kosice Lujza nevű étterme, ahol az akciók mellett az egység történelmét és az 

ételválasztékot is meg lehet ismerni. (http://www.iris-restaurant.sk/, 

http://www.zlatydukat.sk/, http://www.hotel-yasmin.sk/, http://www.doubletree-kosice.com/, 

http://www.ambassador.sk/en/gastronomy/, http://www.hotelbankov.sk/en/restaurant, 

http://www.hotelrocakosice.sk/eng/) 

A szlovák Komárom (Komárno) esetében kézzel fogható a földrajzi közelség is, hiszen az 

összes vizsgált szálloda és vendéglátóegység rendelkezett magyar nyelvű honlappal. A Hotel 

Preklo honlapján megtalálható az étlap, ahol magyar nyelven is fel vannak tüntetve az ételek. 

Az árak nagyon korrektek, magyar viszonylatban is.  Az Olymp Panzió honlapjára kattintva 

szembetűnően ugranak elő az akciók, ami nem rossz marketingfogás! 3 nyelven érhető el a 

honlap, magyarul is olvasható.  Az étteremre kattintva, egy Brillat-Savarin idézet olvasható 

magyarul és fényképek sokaságát lehet felfedezni. Az étteremben 50 fő foglalhat egyszerre 

helyet. Napi menü és étlap is található, ezeket nézegetve láthatjuk, hogy az árak korrektek, bár 

helyi specialitások nem találhatóak az étlapon. A Hotel Banderium kezdőlapján olvashatunk 

egy rövid történetet a hotelről. Az étterem fül alatt látható egy kis történet és lehetőség van 

letölteni vagy elolvasni az étlapot. Az étlap két nyelven íródott, szlovák és magyar. Az étlap 

minden oldalán a jobb felső sarokban olvasható egy-egy szép idézet, ami a gasztronómiával 

foglalkozik. Ez nagyszerű dolog és érdekesség is egyben. 

(http://www.hotelbowgarden.sk/hu/home.html, http://www.hotelpeklo.sk/hu/, 

http://www.olymppenzion.sk/online/?lang=hu, http://www.banderium.sk/) 

 

Párkány Esztergommal átellenben, a Duna bal partján fekszik. Mindkét vizsgált 3 csillagos 

szállodája rendelkezik magyar nyelvű honlappal. Éttermeik ugyan nem kiemelkedőek 

gasztronómiai szempontból, bár meg kell említeni, hogy a magyarok egyik kedvelt városa 

Párkány, ahová legtöbbször gasztronómiai indíttatással utaznak egy napos kirándulás 

http://www.therma.sk/hu/
http://www.legendhotel.sk/legend_hu.html
http://hotelempress.sk/hu/bevezetes/
http://www.ciernyorol.sk/
http://www.iris-restaurant.sk/
http://www.zlatydukat.sk/
http://www.hotel-yasmin.sk/
http://www.doubletree-kosice.com/
http://www.ambassador.sk/en/gastronomy/
http://www.hotelbankov.sk/en/restaurant
http://www.hotelrocakosice.sk/eng/
http://www.hotelbowgarden.sk/hu/home.html
http://www.hotelpeklo.sk/hu/
http://www.olymppenzion.sk/online/?lang=hu
http://www.banderium.sk/
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keretében (a bevásárlás mellett). Ezt kihasználva szinte valamennyi étterem étlapján 

megtalálható az „igazi szlovák sztrapacska” minden verziója. (http://www.thermalhotel.sk/, 

http://www.elcaminohotel.sk/?lng=hu) 

 

Losonc Dél-Szlovákia egyik legnagyobb városa. A Besztercebányai kerület Losonci járásának 

központja. Legfontosabb szállodája a Hotel Slovan, melynek a honlapján csak szlovák 

nyelven lehet böngészni. (http://www.hotelslovanlucenec.sk/) 

Rimaszombat a Gömöri-medence északi peremén, a Rima-folyó völgyében fekszik. Nagyobb 

szálloda nem található a városban, legfontosabb éttermének, az Európa Étteremnek is csak 

szlovák nyelvű étlapja érhető el az interneten, a másik, Liga Étteremnek nincsen honlapja. 

(http://www.europars.szm.com/) 

A magyar városok a határ mentén nagyobb kiterjedésűek, magasabb népességszámúak. 

Jellemző rájuk, hogy a turisztikai-gasztronómiai kommunikáció alapvetően Nyugat-Európa 

felé nyit, elenyésző a szlovák nyelvű ismertető akár az éttermek, akár a szállodák honlapjait 

vizsgáljuk. Esztergomban a modern gasztronómiát többek között a Hotel Belleuve (4 

csillagos) és a Bazilika Panzió képviseli, azonban látványosságok számát is figyelembe véve, 

természetesen tucatnyi étterem közül választhat a turista. 

(http://www.bellevuehotel.hu/hu/tartalom/bemutatkozas, http://www.bazilika.eu/) Tatán és 

Komáromban, bár számos étterem található, kiemelkedő gasztronómiáról nem lehet beszélni. 

Az átmenő turistaforgalomnak köszönhetően az éttermek folyamatos, fix jövedelemhez 

jutnak, de nincsenek kiemelkedően modern vagy tematikus egységek. Mosonmagyaróvár 

elhelyezkedéséből adódóan kedvező helyen fekszik, így számos panzió, étterem megél 

egymás mellett a városban. Kínálatuk standard, árfekvésük a magyar átlagnál kissé magasabb. 

Érdekességként és a magyar kommunikáció előrehaladottságát bizonyítva megemlítendő, 

hogy a szállodák, éttermek nagy része 5-8 nyelven üzemelteti a honlapját. Salgótarján nem 

épített ki számottevő idegenforgalmi infrastruktúrát, de Miskolc vele ellentétben számos 

szállodával és étteremmel rendelkezik. Az árak mérsékeltebbek, mint hazánk nyugati részén, 

a kínálat is jóval egyszerűbb. Miskolcon 2 db 4 csillagos szálloda található, kínálata szintén 

illusztrálja elhelyezkedését, és az idegen nyelvű kommunikációra sem fektetnek különösebb 

hangsúlyt. Az éttermek között található ugyan elegánsabb is, de ezek korántsem érik el a 

fővárosban üzemelő társaik színvonalát. Sárospatak – jelentős idegenforgalmának 

köszönhetően – szintén számos színvonalas étteremmel büszkélkedhet. Kiemelkedik közülük 

a Vörös-Torony Reneszánsz Étterem és a Vár Vendéglő. 

(http://www.vorostoronyetterem.hu/ http://www.murphysetterem.hu/,  

http://calypsomiskolc.hu/index, http://www.hotelpannonia-miskolc.hu/index.php, 

http://www.oregmiskolcz.hu/, http://www.cityhotelmiskolc.hu/, http://www.corvinahotel.hu/, 

http://www.thermal-movar.hu/, http://www.englerhotel.hu/, 

http://famulushotel.hu/hu/gasztronomia, http://www.isabellhotel.hu/, http://www.hotel-

kalvaria.hu/hu, http://www.hordopanzio.hu/, http://www.hoteltulipan.hu/, 

http://www.hotelcorner.hu/, http://www.toparti-hotel.hu/, http://pentalux.dataglobe.eu/) 

http://www.thermalhotel.sk/
http://www.elcaminohotel.sk/?lng=hu
http://www.hotelslovanlucenec.sk/
http://www.europars.szm.com/
http://www.bellevuehotel.hu/hu/tartalom/bemutatkozas
http://www.bazilika.eu/
http://www.vorostoronyetterem.hu/
http://www.murphysetterem.hu/
http://calypsomiskolc.hu/index
http://www.hotelpannonia-miskolc.hu/index.php
http://www.oregmiskolcz.hu/
http://www.cityhotelmiskolc.hu/
http://www.corvinahotel.hu/
http://www.thermal-movar.hu/
http://www.englerhotel.hu/
http://famulushotel.hu/hu/gasztronomia
http://www.isabellhotel.hu/
http://www.hotel-kalvaria.hu/hu
http://www.hotel-kalvaria.hu/hu
http://www.hordopanzio.hu/
http://www.hoteltulipan.hu/
http://www.hotelcorner.hu/
http://www.toparti-hotel.hu/
http://pentalux.dataglobe.eu/
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12.4 Modern gasztrokommunikáció. A gasztronómia megjelenése az 

interneten, gasztroblogok, mobile appok – Gyakorlati panel 
 

Kommunikációnk a XX. századtól egyre inkább a modern technika vívmányain keresztül 

folytathatjuk, a mobil telefon és a hordozható laptop manapság már nélkülözhetetlen kellékek 

az üzleti és a magánéletünkben egyaránt. A szélessávú és kábeles internet elterjedése is nagy 

változásokat hoztak az életünkbe, a 15-20 éve még a mobiltelefont is alig használó emberek 

zöme manapság már a bevásárlástól kezdve, a bankügyek intézéséig mindent egy 

gombnyomásra intéz el. És ma már hordozható laptop sem szükséges, okos telefonunk 

segítségével párt kereshetünk a weben, vásárolhatunk, recepteket olvashatunk, valamint 

különféle „okosalkalmazások” használatával éttermet választhatunk, megoszthatjuk életünk 

minden mozzanatát a nagyérdeművel.. 

 

A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek 

sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan 

elérhető-e. A bejegyzések leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi 

sorrendben vannak. A blogok többsége nyilvános weblapként működik bármely 

internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” (napló) 

szavak összetételéből keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté vált blog avagy "binarylog" 

alak. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de 

lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció 

eszköze is, és lehetségesek tematikus blogok is (például kifejezetten csak az irodalommal 

foglalkozóak). Ennek megfelelően a szerzők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói 

közösségekig, sőt vállalatokig terjed. Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyilvános 

megjegyzések írását az egyes bejegyzésekhez, ami közösségek kialakulásához vezethet. 

 

A blogok gyakorlatilag semmiféle formai vagy tartalmi megkötéssel nem rendelkeznek, bár 

többségük továbbra is hosszabb-rövidebb, döntően szöveges bejegyzésekből áll. A blogok 

esetében – mint általában a weblapoknál – nagyon jelentős a linkelés lehetősége, amely a 

bejegyzések kontextusba helyezését segíti elő. A bejegyzéseknek tipikusan permalinknek 

nevezett saját, állandó és egyedi linkjük van, amelyen hivatkozhatóak. 

 

Külföldi gasztroblogok közül kiemelendő a Smitten Kitchen-t, ami egy amerikai blog, egy 

New York-i hölgy írja, nem csak a képek gyönyörűek, de mindegyik posztban vannak 

ugyanolyan igényes alapanyag- és fázisfotók is.  

 

Másodikként a Everyday Food Blog (Martha Stewart)-ról beszélnék néhány szót, ami a 

flottul működő Martha-birodalom egyik szelete. Nem csak a főzés, hanem akár kertészkedés 

vagy karácsonyi ajándékkészítés terén is vannak ötletek. 

 

A 101 Cookbooks írója elkötelezett harcosa az egészséges táplálkozásnak, rengeteg 

vegetáriánus és vegán recept található rajta. Azoknak is ajánlható, akik gluténérzékeny 

embernek főznek, és persze a fogyókúrázók is rengeteg ötletet kaphatnak. 

 

A Chocolate&Zucchini az egyik legrégibb gasztroblog, 2003 óta működik, egy 30-as francia 

asszony írja, angolul (pár éve megvan a blog francia verziója is).  

http://smittenkitchen.com/
http://www.101cookbooks.com/
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Dessert for Breakfast. Az édesszájú blogíró gyönyörű képeket készít, és rendszeresen közöl 

„végre péntek” kategóriájú édességeket. Megvan tehát a péntek délutáni program: találjuk ki, 

mit süssünk hétvégén.  

 

Magyar gasztroblogok közül első a Lila Füge blog. A blog tulajdonosa Havas Dóra 2006 

szeptember 14-én hozta létre a Lila Fügét, előtte pár nappal fedezte fel a Chili & Vanília 

blogot, és annyira közelinek érezte magához minden szempontból, hogy azonnal eldöntötte, 

hogy "egy ilyen neki is kell". 

 

A Chili & Vanília tulajdonosa Mautner Zsófi 5 évvel ezelőtt, Brüsszelben dolgozó 

diplomataként kezdett blogolni. Eleinte az egyetlen motiváció a lelkesedése volt, de amikor 

2008-ban visszaköltözött Magyarországra, annyi érdekes megkeresést kapott, hogy döntenie 

kellett: diplomácia vagy gasztronómia. Egyetlen percre se bánta meg, hogy az utóbbit 

választotta. A Fűszer és Lélek blog írója Bodrogi "Fűszeres" Eszter kismamaként kezdett a 

blog írásába. A Fűszer és Lélek megszületése előtt mindig ételfotókkal bombázta a barátnőit, 

akik állítólag már unták ezt a szokását. Bűvös szakács: professzionális gasztroblog nemcsak 

profiknak, a jó minőségű alapanyagok, az étkezési kultúra helyreállítása, a magyar konyha 

megújítása jegyében. A Bűvös Szakácson a csúcsgasztronómia és az egyszerű kisvendéglő 

egyaránt fontos téma, csakúgy, mint a gondos háztartásbeli főzés. A szerzők hitvallását a 

számos közéleti személyiség által aláírt Kulináris Charta tartalmazza, továbbá az Új magyar 

konyha 9 pontja. A Molnár B. Tamás-Bittera Dóra szerzőpáros, a Magyar Gasztronómiai 

Egyesület (MGE) alapítói, 2007-ben indították el az oldalt. Amikor a kilencvenes években 

hosszú  külföldi tartózkodás után hazatértek, megdöbbentek a magyar gasztronómia siralmas 

helyzetén. 2003-ban kezdtek el írni a Magyar Nemzetben és a Gusto magazinban arról, hol is 

tart a nemzetközi szakácsszakma, és ehhez képest Magyarország lemaradása mennyire 

nehezen kifejezhető évszámokban. Írásaiknak meghatározó szerepük volt abban, hogy a hazai 

gasztronómia kimozdult áldatlan állapotából: egyre több a nemzetközi színvonalra törekvő 

séf, igényesebbé váltak a vendégek is. A blog szerzői azt vallják, hogy a szakácsképzés 

reformja, a kapcsolódó kézműves szakmák talpra állítása, a kiváló helyi alapanyagok 

használata és a külföldi tapasztalatszerzés alapvető a magyar konyha megújításhoz. 

 

A mobil applikációk közül az Out of Milk elnevezésű alkalmazást a gondosan 

összekészített bevásárlólistát módszeresen otthonfelejtőknek találták ki. Segítségével nemcsak 

könnyen kezelhető listát állíthatunk össze a vásárolnivalókról, de naprakészen vezethetjük az 

otthoni alapanyagok katalógusát is, amelyet akár meg is oszthatunk androidos 

családtagjainkkal is, ha a shoppingolás végül másra marad. Természetesen az Apple fanoknak 

is van hasonló, telefonon vagy iPad-en futtatható alkalmazás: ilyen például a Bread and 

Milk, amivel még kiadásainkat is követhetjük. 

 

Több nagy üzletlánc is elkészítette a maga alkalmazását, amellyel megkönnyíti számunkra a 

bevásárlást. Olyanok is akadnak, akik receptet is kínálnak a megvásárolt összetevőkből, sőt, 

még bort is ajánlanak a választott fogás mellé. Ötleteket tartalmaz a legnagyobb szakácsoktól, 

de főzni szerető közösséghez is fordulhatunk tanácsért. Az előbbiek közül Jamie Oliver 

apps-e vezeti a népszerűségi listát: az angol szakács alkalmazása az első között szerepel az 

iPad kínálatában.  

 

Persze nem Jamie az egyetlen, aki betört az elektronikus piacra, Nigella (Nigella Quick 

Collection) és Gordon Ramsay (Gordon Ramsay Cook With Me) is elkészítette a maga 
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receptgyűjteményét – amelyekért szintén fizetni kell, legyünk akár Android vagy Apple 

környezetben. Ingyenesen próbálható ki azonban a legnépszerűbb online receptoldalak, mint 

például a Receptvarázs (csak Androidra), a Mindemegette (csak iPhone-ra) vagy a 

Serpenyő (csak Apple-ra) közösségének tippjeit. Magyar társaihoz hasonlóan közösségi alapú 

receptgyűjtemény több mint 170 ezer recepttel a Big Oven (Androidra és Apple-ra is). 

Kereshetünk alapanyagok vagy ételcsoportok szerint, a választást itt is az olvasói értékelések 

segítik. 

 

12.4.1 Szituációs gyakorlat 12. 

Az egyik gasztroblogger folyamatosan valótlanságokat állít az Ön által vezetett étterem 

ételeinek minőségéről. Sajnálatos módon ezek a bejegyzések már az üzletmenetére is negatív 

hatással vannak. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Keressen telefonos vagy személyes kapcsolatot a 

gasztrobloggerrel. Hívja meg az éttermébe, 

próbálja meggyőzni állításainak ellenkezőjéről. 

Amennyiben próbálkozása eredménytelen, indítson 

ellenblogot, népszerűsítse ételeit és italait ebben a 

formában is. A blogger ellen feljelentést tehet. 

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival szerepjáték 

formában valósághűen 

jelenítsék meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

13. Magyar gasztrokommunikáció 
 

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.  

13.1 Magyar Fesztivál Szövetség 
 

Magyarországon a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) fogja össze egy nagy csoportba az 

ezzel az ágazattal foglalkozó vállalkozásokat és szervezeteket. Az MFSZ több tagozatból 

tevődik össze, hiszen a fesztiváloknak is sok fajtája van (ilyen például a Fotó-, és 

Filmfesztiválok Tagozata, Tánc Tagozat, Ifjúsági Tagozat, Jazz- és Világzenei Tagozat stb.), 

a szövetségnek jelenleg 142 tagja van. Az MFSZ a magyarországi és a határon túli magyar 

fesztiválokat segítő érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezet, amely – a közös 

érdekek felismerésével – összehangolt szakmai munkát végez. 

A Fesztiválminősítő rendszer: 2007-ben hat szakmai szervezetet kértek fel, hogy dolgozzák ki 

ezt a rendszert, a Magyarországi Gasztrofesztiválok Szövetségét, a Magyar Művészeti 

Fesztiválok Szövetségét, a Szabadtéri Színházak Szövetségét, a Folklórfesztiválok 

Szövetségét, a Magyar Fesztivál Szövetséget, valamint a Magyarországi 

Rendezvényszervezők Szövetségét. A Fesztiválminősítő rendszer főként az állami 
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támogatások, illetve a szponzori pénzek elnyerésénél játszik szerepet. Az előkészületek 

legfontosabb állomásai a pontozási útmutató kidolgozása, az internetes felhasználásra történő 

átdolgozás, a minősítők kiválasztásai és felkészítései voltak. A minősítők személyére az öt 

szakmai egyesület és a munkának otthont adó intézet tett javaslatot. 

2009 óta a minősítésért önként folyamodnak a fesztiválszervezők, ami anyagi szerepvállalást 

is jelent, amennyiben részben állniuk kell a két-három minősítő költségeit. A minősítésre csak 

regisztrált fesztiválok jelentkezhetnek, és a bizottság dönt, hogy megadja a Minősített 

Fesztivál címet. 

Gasztrorégiók Magyarországon: a gasztrorégió fogalmára a szakirodalom nem hoz 

egységes meghatározást, így más tudományterületek nevezéktanát és módszertanát átvéve 

gasztrorégiónak nevezzük az azonos gasztronómiai kínálattal rendelkező területi egységeket. 

Hazánkban a gasztronómia regionális beosztására kétféle módszertant és jelenséget találtunk. 

Az egyik egy szervezeti alapú, míg a másik egy – a tervezési-statisztikai régiókat alapul vevő 

– főként kínálatra építő metódus.  

Előbbi a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség felépítésének területi beosztásához 

igazodik. A szervezet honlapja alapján az alábbi régiókat különböztetik meg: 

 Balatonfüred és Környéke Régió 

 Budapest és Környéke Régió  

 Debrecen és Környéke Régió   

 Déli Régió  

 Észak-Bükki Régió  

 Győr és Környéke Régió  

 Gyula és Környéke Régió 

 HM - Katonai Régió   

 Kecskemét és Bugac Régió 

 Miskolc és Környéke Régió  

 Nyíregyháza és Környéke Régió   

 Pécs és Környéke Régió   

 Somogy és Környéke Régió   

 Sopron és Környéke Régió  

 Szeged és Környéke Régió  

 Székesfehérvár és Környéke Régió  

 Szolnok és Környéke Régió  

 Szombathely és Környéke Régió  

 Tata és Környéke Régió  

 

Látható, hogy ez a fajta regionális beosztás alapvetően nagyobb városok illetve 

természetföldrajzi tájegységek köré szerveződik. 

A másik beosztás az FVM Agrármarketing Centrum Hagyományok-Ízek-Régiók 

programjához kapcsolódik, amely a hazai tervezési-statisztikai régik területi beosztását veszi 

alapul, azok gasztronómiai kínálatát írja le. (Agrármarketig Centrum, 2012) A HÍR program 

régióinak beosztása alapján a szlovák-magyar határrégiót döntően az Észak-magyarországi 

régió fedi le. Az Észak-magyarországi régió nagy része hegy- és dombvidék és miután mind 

földrajzi, mind történeti-néprajzi értelemben szoros a kapcsolat a Felvidékkel, az 

élelmiszeripari termékek is kevert képet mutatnak. Fontos megemlíteni a szlovák népcsoport 

gasztronómiai értékeit (juhtúró, sztrapacska, knédli, gombák), de az  egykori gyűjtögető 

életmódot megőrző erdei termékek is jelentősek a régióban (csipkebogyó, som, áfonya, stb.) 

A régió klímája kedvez a különböző gyümölcsök termesztésének, így ismertek a szomolyai 

fekete cseresznye, a gönci barack, a gyöngyösi piros köszméte, az egri alma, a hevesi dinnye 

is. Leghíresebbek mégis a régió szőlőtermő területei, ezek közül is a Tokaj-Hegyaljai 

borvidék, de jól cseng az Egri, a Bükkaljai és a Mátraaljai borok neve is. 

http://www.mngsz.com/regiok/budapest-es-kornyeke-regio-szucs-pal
http://www.mngsz.com/regiok/debrecen-es-kornyeke-regio-barabas-zoltan
http://www.mngsz.com/regiok/deli-regio-nemeth-jozsef
http://www.mngsz.com/regiok/deli-regio-nemeth-jozsef
http://www.mngsz.com/regiok/eszak-bukki-regio-csetneki-laszlo
http://www.mngsz.com/regiok/eszak-bukki-regio-csetneki-laszlo
http://www.mngsz.com/regiok/gyor-es-kornyeke-regio-szabo-laszlo
http://www.mngsz.com/regiok/gyula-es-kornyeke-regio-ambrus-gyorgy
http://www.mngsz.com/regiok/gyula-es-kornyeke-regio-ambrus-gyorgy
http://www.mngsz.com/regiok/hm-katonai-regio-mudra-jozsef-alezredes
http://www.mngsz.com/regiok/kecskemet-es-bugac-regio-garaczi-janos
http://www.mngsz.com/regiok/kecskemet-es-bugac-regio-garaczi-janos
http://www.mngsz.com/regiok/miskolc-es-kornyeke-regio-jarcsics-emil
http://www.mngsz.com/regiok/nyiregyhaza-es-kornyeke-regio-dr-kovacs-mihalyne
http://www.mngsz.com/regiok/pecs-es-kornyeke-regio-zsiga-istvan-elnok
http://www.mngsz.com/regiok/pecs-es-kornyeke-regio-zsiga-istvan-elnok
http://www.mngsz.com/regiok/somogy-es-kornyeke-regio-meszes-istvan
http://www.mngsz.com/regiok/somogy-es-kornyeke-regio-meszes-istvan
http://www.mngsz.com/regiok/sopron-es-kornyeke-regio-meszaros-tibor
http://www.mngsz.com/regiok/sopron-es-kornyeke-regio-meszaros-tibor
http://www.mngsz.com/regiok/szeged-es-kornyeke-regio-frank-sandor
http://www.mngsz.com/regiok/szekesfehervar-es-kornyeke-regio-lakatos-viktor
http://www.mngsz.com/regiok/szolnok-es-kornyeke-regio-nagy-istvan
http://www.mngsz.com/regiok/szolnok-es-kornyeke-regio-nagy-istvan
http://www.mngsz.com/regiok/szombathely-es-kornyeke-regio-schuster-ferenc
http://www.mngsz.com/regiok/tata-es-kornyeke-regio-petrezselyem-antalne
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A szlovák-magyar határtérség településein megrendezésre kerülő, 2012-ben (is) megrendezett 

gasztrorendezvények közül a legjelentősebbek összegyűjtésre kerültek. A falunapok, kisebb 

borfesztiválok és búcsúk nem minden esetben kerülnek felsorolásra első sorban méretük, 

másod sorban közvetett gasztronómiai szerepük révén.  

A rendezvények az alábbiak:  

Böllértalálkozó – Ónod 
Országos Pékfesztivál – 

Komárom 

Farsang Kupa 

(gasztronómiai verseny) – 

Tata 

Masina Fesztivál – 

Cserépváralja 

Lipóti Kenyér és 

Halfesztivál 

Zempléni Szabad Házi 

Pálinka Nap – Fűzér 

Országos Csokoládé 

fesztivál – Szerencs 

Gönci Barack Fesztivál – 

Boldogkőváralja 

Gömör Expo és Fesztivál – 

Putnok 

JáKuGa Fesztivál – 

Jánossomorja 

Pünkösdi Szent Erzsébet 

Ünnep – Sárospatak 

Szent Anna-búcsú – 

Mátraverebély-Szentkút 

Sárospataki szüreti Napok – 

Sárospatak 

Birka Pálinka Fesztivál – 

Győrvár 

Győri Hungarikum- és 

Fröccsnapok 

Gömöri Gyümölcsfesztivál, 

szilvalekvárfőzés – 

Aggtelek 

Bográcsfesztivál – 

Pannonhalma 

Ízek-Korok-Hangulatok – 

Esztergom 

Húsvéti Fesztivál – Hollókő 
Szüreti felvonulás – 

Hollókő 
Pünkösdölés – Hollókő 

Szlovák Nemzetiségi 

Letelepedési Ünnepség – 

Sámsonháza 

Hollókői Bornapok 

Szigetköz ízei- Vármegye 

borai fesztivál – 

Mosonmagyaróvár 

Miskolci Kocsonyafesztivál 

Zempléni Fesztivál – 

Sárospatak, Tokaj, 

Sátoraljaújhely, Szerencs és 

több más zempléni 

település legszebb 

műemléki és szabadtéri 

helyszínein 

Tokaj-hegyaljai Vígasságok 

– Tállya 

Tolcsvai Borfesztivál – 

Tolcsva 
Tarcali Napok – Tarcal 

Kádártalálkozó – 

Erdőbénye 

Szántói Ivó Napok – 

Abaújszántó 

Tokaj Hegyalja Szüreti 

Napok 

Tokaji Borok Fesztiválja – 

Tokaj 

Gömör-Tornai Fesztivál – 

A Gömör-Tornai Karszt 

települései Szlovákiában és 

Magyarországon 

Nemzetközi Vadételfőző 

Verseny – Sátoraljaújhely 

Tavaszi Borvásár és 

Pincemustra – Salgótarján 

Bábolnai Sonkafesztivál   
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Online kommunikáció szempontjából látható, hogy a régióban bár jellemzőek a gasztronómiai 

fesztiválok, de tematikus utak nincsenek kimagasló számban. Az is megállapítható, hogy a 

rendezvényeknek nem sok esetben van saját honlapjuk, csak a település programjai között 

találhatóak meg az információk. De a legismertebb fesztiválokkal, rendezvényekkel és 

turisztikai eseményekkel foglalkozó weboldalakon megtalálhatóak ezek az események. Az 

esetek nagy részében csak vázlatosan írnak róla, ritka, amikor bővebb ismertetést találunk. A 

látogatók számáról nem sok információt tesznek közzé az interneten.  

 

A legtöbb már évek óta megrendezésre kerülő fesztiválnak nem csak regionális, de 

országhatáron túli ismertsége is van. A fesztiválok főként civil szervezetek, egyéni 

vállalkozók támogatásából jön létre. Az önkormányzat a legtöbb esetben csak minimális részt 

vállal a lebonyolításában, természetesen előfordul (főleg kisebb eseményeknél), hogy a 

rendezvény nagy részének anyagi fedezetét ők támogatják. 

 

13.2 Gasztrokommunikáció és fesztiválok. A gasztrofesztiválok szervezési 

kérdései, a fesztiválok engedélyezése, érintett hatóságok – Gyakorlati panel 
 

Közterületi engedély: A közterület használatáért ahhoz az önkormányzathoz kell fordulnunk, 

ahol szeretnénk a rendezvényt megszervezni. „Az igénylőnek annak a településnek az 

önkormányzatához kell fordulnia, amely település közterületét használni kívánja. A 

közterülethasználati hozzájárulást annak engedélyező jellege miatt ún. önkormányzati 

hatósági ügynek tekinthető.  Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület, 

törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét 

önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a képviselő-testület bizottságára vagy társulásra 

ruházhatja át.”  

 

Rendőrségi engedély: „A közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye 

szerint illetékes rendőrkapitányságnak (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak) 

legalább három nappal a rendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően – a 

tervezett rendezvény kezdete és befejezése várható időpontjának, helyszínének, útvonalának, 

a rendezvény céljának, napirendjének, a rendezvényen résztvevők várható létszámának, a 

rendezők számának, a szervező képviselője nevének és elérhetőségének megjelölésével – be 

kell jelenteni.”  

 

ÁNTSZ engedély: A helyszínen üzemelő boltoknak és árusító/vendéglátó egységeknek 

minden esetben engedéllyel kell rendelkeznie.  

 

NAV: A gazdasági szervezeteknek szükséges árusító engedélyek meglétét ellenőrzi.  

 

Tűzoltóság: Az illetékes tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság az épületek, 

építmények, üzletek, vendéglátóegységek tűzvédelmi használati előírásait, valamint a 

biztonságot nyújtó előírások betartását engedélyezi, ill. ellenőrzi.  

  

Egy rendezvény biztonsági tervének szempontjai (a 2011-ben a West Balkán baleset után 

jelentősen megszigorították):  
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 zárt vendéglátóegységek esetén 300 fő, szabadtérben pedig 1000 fő fölötti rendezvény 

esetén érvényes 

 a települések (Budapesten a kerületek) jegyzői adják ki az engedélyt 

 a jegyzőnek kötelező helyszíni szemlét tartania, és azon részt kell vennie a 

népegészségügyi intézetnek, az építési hatóságnak, a környezetvédelmi 

felügyelőségnek, a tűzoltóságnak és a rendőrségnek is 

 az üzemeltetőknek az engedélykérelemhez csatolniuk kell többek között egy 

biztonsági tervet, amely tartalmazza a helyszín alaprajzát, befogadóképességét, a 

belépés és a távozás rendjét, a kiürítési tervet, a biztonsági személyzet létszámát, 

szabadtéri rendezvények esetében pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-

előrejelzését is 

 az üzemeltetőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy milyen gyakorisággal, illetve mettől 

meddig tartanak zenés, táncos rendezvényeket, a szervezőknek pedig gondoskodniuk 

kell elsősegély-nyújtási lehetőségről 

 a jegyzőnek a rendelet szerint nyilvántartást kell vezetnie az engedéllyel rendelkező 

szórakozóhelyekről, s ezt az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni. A 

hatóságoknak - kivéve az építési hatóságot - a jogszabály szerint évente legalább 

egyszer ellenőrizniük kell a szórakozóhelyeket olyan időpontban, amikor ott épp nem 

tartanak rendezvényt, illetve évente legalább kétszer olyankor, amikor épp rendezvény 

van 

 a helyszíni ellenőrzés során a hatóságoknak joguk van megszakítani a rendezvényt, ha 

az engedély nélkül zajlik, ha nincs jelen a biztonsági tervben meghatározott létszámú 

biztonsági őr, illetve ha annak "folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet 

közvetlenül és súlyosan veszélyezteti" 

 

Környezetvédelmi kérdések: a környezetvédelmi törvény értelmében a környezeti zaj és 

rezgésvédelem azokra mesterségesen keltett energia kibocsátásokra terjed ki, amelyek 

kellemetlen, zavaró veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. 

 

13.2.1 Szituációs gyakorlat 13. 

Egy Ön által szervezett és lebonyolított nagyrendezvényen azt tapasztalja, hogy a 

szerződtetett biztonsági cég emberei indokolatlanul molesztálják és inzultálják a résztvevő 

vendégeket. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Haladéktalanul informálja a biztonsági 

cég vezetőjét az eseményekről. 

Amennyiben intézkedése 

eredménytelen, értesítse a rendőrséget. 

Szaktanári segítséget igénybe 

véve csoporttársaival szerepjáték 

formában valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 
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14. Szlovák gasztrokommunikáció 
 

Az éttermek és szállodák a legfőbb helyszínei a gasztronómiának határon innen és túl is. 

Azonban a turisztikai jelentősége mégis a gasztronómiai fesztiváloknak jelentősebb, hiszen 

egy fesztivál képes a desztinációba vonzani akár tömegeket is, míg az éttermek és szállodák 

csak a turisztikai infrastruktúra részei, jobbára nem állják meg a helyüket önálló attrakcióként. 

A vizsgált terület nem rendelkezik Michelin-csillagos étteremmel sem, ami önálló 

gasztronómiai vonzerőt jelentene. Gasztroturisztikai szempontból fontos attrakciók lehetnek 

továbbá az 1. animáción feltüntetett tényezők, intézmények is. Gasztronómiára specializált 

múzeum, kiállítás szintén nem található a Felvidék adott részén, de minden helyi múzeum, 

kiállítás, tájház közvetetten érintett benne, hiszen a népi kultúra, a mezőgazdaság, az 

élelmiszerek feldolgozásának módja és eszközei szorosan kapcsolódnak az étkezési 

kultúrához is. 

A Magyar-Szlovák határmenti turisztikai desztináció Szlovákiához tartozó települései számos 

gasztroturisztikai attrakciót kínálnak. A települések, önkormányzatok hivatalos fórumai és a 

rendezvények kommunikációs eszközei legtöbbször elérhetőek magyar nyelven is, ami 

megkönnyíti az együttműködést is, és közelebb hozza a két terület eltérő anyanyelvű lakosait 

is. A Magyar-Szlovák határmenti turisztikai desztináció települései közül 

(http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf) a Szlovákiában található települések 

száma 52, amelyből 10 haladja meg a 10 ezres lakosságszámot és további 5-nek a népessége 

van 7-9 ezer körül. A települések listáját az 1. táblázat tartalmazza. 

 

Fél Balony Betlér Borsi Komáromszentpéter Párkány 

Nagymagyar Vásárút Stósz Bodrogszerdahely Naszvad Helemba 

Somorja Nagymegyer Jászó Királyhelmec Perbete Zseliz 

Nagyszarva Ekecs Szepsi Nagykapos Kürt Ipolyság 

Lég Nemesócsa Kistornya Csallóközaranyos Bátorkeszi Gyűgy 

Dunaszerdahely Gúta Nagyida Komárom Köbölkút Ipolynyék 

Bős Rozsnyó Kassa Ógyalla Dunamocs Zsély 

Inám Losonc Fülek Ajnácskő  Rimaszombat Mártonháza 

Kékkő Torna Gombaszög Domica Krasznahorkaváralja  

Forrás: saját szerkesztés a http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf alapján 

 

A felvidéki táj néprajzi értékeiben nagy szerepet játszanak a gasztrofesztiválok is. Őrzik a 

hagyományokat, újakat teremtenek, amivel erősítik a lakosság kötődését a szülőföldjükhöz 

valamint felpezsdítik a települések gazdaságát is. A legjelentősebb fesztiválok emellett 

erősítik a két ország összetartozását is, különösképpen, hogy díszvendégként, kiállítóként, 

meghívottként sűrűn fordul elő, hogy a határmenti települések a túloldalról választanak 

további szereplőket extra színfoltként a rendezvényre.  

Somorján minden évben több fesztivált is rendeznek. A Majális, a Tavaszi Vásár, a Roma 

Kultúrfesztivál csak közvetetten gasztronómiai jellegű, bár mivel minden fesztiválon, 

nyilvánvalóan ezeken is nagy hangsúlyt fektetnek az ételek-italok minőségére, választékára és 

mennyiségére. A „Vatra vzrchovanosti” azaz tábortűz elnevezésű fesztivál neve alapján talán, 

http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf
http://www.mva.hu/husk/pdf/4_3_vonzero_leltar.pdf
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de mégsem a gasztronómiáról szól. Az ünneplés azonban nem marad el a tábortűz 

meggyújtását követően.  

Dunaszerdahelyen Szent György-napi búcsút rendeznek április végén, majd énekkari 

fesztivált és Majálist. 2012. júliusában a Dunaszerdahelyi Csemadok Vámbéry Ármin 

Szervezete Gulyáspartit is szervezett. Októberben a hagyományos Tarka Lepke Bábfesztivál 

és novemberben a szintén több éves múltra visszatekintő Csillagocskád Fesztivál kerül 

megrendezésre a városban.  

A Dunaszerdahely melletti Vásárúton 2012-ben hatodik alkalommal rendezték meg a 

Réteshúzó Fesztivált. Az egész napos rendezvény célja, hogy a Csallóközben rendkívül 

közkedvelt réteskészítés tudományát továbbadja a fiatalabb generációknak. A fesztivál 

legnagyobb látványossága hagyományosan az óriásréteshúzás, amit 2011-ben először a 

Szlovákiai rekordok könyvében is hitelesítettek. A fesztivál ideje alatt természetesen 

megkóstolhatók a finom rétesek, ételek, italok. A réteshúzó verseny zsűrijének elnöke 

hagyományosan Gianni Annoni sztárszakács.  

Nagymegyerben 2013-ban huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Nagymegyeri 

Szent István Kulturális Napok, amelynek keretében minden évben bemutatkoznak a helyi 

borászok, bográcsfesztivált és gulyásfőző versenyt hirdetnek, így a gasztronómia több 

szempontból is előtérbe kerül.  

Ekecs-Apácaszakállas kiemelkedő rendezvénye volt 2012-ben a Családi Piknik, ahol csapatok 

nevezhettek a bográcsfőzésre, valamint megrendeztek egy sörivó versenyt is. Gútán augusztus 

13.-a körül rendezik a hagyományos búcsút.  

Komárnoban 2012-ben különleges Olaszrizling-napot rendeztek áprilisban. Délután 16 órakor 

szakmai Olaszrizling-kóstolót tartott Dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borakadémikus, a 

budapesti Borkollégium alapítója, majd 19.00 órai kezdettel Olaszrizlingre hangolt borvacsora 

kezdődött. Komáromban, nagy város lévén, több fesztivált is rendeznek, többek között Jókai 

Napokat, Zenei Fesztivált, Szent István Napi megemlékezést. A Borostyán fesztivállal, melyet 

hagyományosan szeptember elején rendeznek, párhuzamosan rendezik meg a Borkorzót is, 

biztosítva a jó hangulatot a különleges zenei élmény mellé.  

Kürtön 2013-ban hatodik alkalommal rendeznek borfesztivált. 30 körüli helyi, ugyanennyi 

szlovák és tucatnyi vendégborász mutatta meg a hordók tartalmát a közel tízezer látogató 

legnagyobb örömére 2012-ben. A két napos rendezvényt színvonalas fellépő zenekarok és 

egyéb programok tették színesebbé.  
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Bátorkeszin is nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a borfesztivál, amely szintúgy két 

napos, bár június közepén rendezik. Színvonalát bizonyítja, hogy 2012-ben Wolf Kati és 

Gáspár Laci voltak a fellépő sztárok. Köbölkúton 2012-ben sor került a 11. Duna-menti 

Fesztivál megrendezésére. Közel 450 szereplőt számlál a rendezvény, melyen népdalok, 

néptáncosok is fellépnek és a gasztronómia jegyében rétes kóstolót tartanak. 

Dunamocson hagyományos Szent István-napi falunapot tartanak minden augusztusban, 

Párkányban pedig Simon-Júda Napi Vásárt. Az októberi rendezvény 2012-ben 466. 

alkalommal került megrendezésre. 1724-ben IV. Károly király vásárjogot adományozott a 

városnak, amelyek közül a legjelentősebb az őszi Simon-Júda vásár volt. Ez az 

országhatárokon túl is ismert nagyvásár évszázadok óta nem veszített népszerűségéből. A 

kirakodott üzletek és árusok mellett nagy számban találkozhatnak az érdeklődők kézművesek 

termékkel, szlovákiai mesterek, Magyarországról érkezett- és erdélyi, hagyományos értékeket 

felvonultató kézművesek kínálják szebbnél szebb portékájukat. Közel 250 árus és 160 

kézműves tette ezt 2012-ben.  

Zselizen a Szent Jakab Ünnep és a hagyományteremtő Hagyományok Határok Nélkül c. 

rendezvény érdemel említést, hiszen utóbbi nem csak a népművészet, a tánc és a dalok 

körében őrzi a hagyományokat, hanem a gasztronómia területén is.  

Inámban 2012-ben a 13. Mézfesztivált is lebonyolították. A júliusi rendezvényt szép számmal 

keresik fel nem csak a környékről, hanem Magyarország távolabb fekvő területeiről is. A 

programok között megtalálható a Mézkirálynő-választás, ami a nap fénypontja és ahol 

kiválasztják a legszebb fiatal lányt, aki egy éven át képviseli a méhésztársadalmat és 

természetesen magát a Mézfesztivált. Az idősebb korosztály képviselői a mézeskalács-

sütésben mérhetik össze erejüket. Maguk a mézek is osztályozásra kerülnek, a legjobb 

akácmézért különdíj jár.  

A hagyománytisztelet és a legnagyobb Katolikus ünnepek egyike, a Húsvét a Felvidéken sem 

telhet el nagyobb esemény nélkül. Míg hazánkban Hollókőn várják a palócok a locsolásra 

váró lányokat, addig Szlovákiában a Füleki Várban rendeznek (eddig 8 alkalommal) Palóc 

Húsvétot. A 3 napos esemény sikere természetesen időjárásfüggő is, de 2012-ben 2000 ember 

bizonyítottan részt vett rajta.  

Rimaszombaton harmincegyedik alkalommal rendezik meg a Gömöri-Kishonti Vásárt, míg 

Tornán a Gömör-Tornai Nyár-megnyitó és a Középkori Búkergető Fesztivál vonzza az 

érdeklődőket.  

Krasznahorkaváralján szintén különleges gasztronómiai ínyencség várja a turistákat, ugyanis 

augusztusban Lecsófesztivált rendeznek a faluban. A program csak egy napos, de 

főzőversenyt és sörivó versenyt is rendeznek a résztvevők szórakoztatására, amit az 

elmaradhatatlan egész éjszakán át tartó mulatság követ.  

Szepsiben két gasztrofesztivált is rendeznek. Augusztusban a Bódvavölgyi Paszujfesztivál, 

novemberben a Kolbászkészítő verseny tartja lázban a helybélieket. A Királyhelmecen tartott 

Bodrogközi Kulturális Fesztivál is számos ponton kapcsolódik a gasztronómiához, a Tokaji 

bor például főszerepet kap a rendezvényen. 

Kassán a 2012-es évben számtalan esemény került megrendezésre, több tavaszváró és a 

Húsvéttal kapcsolatos, például Tojásfestés, Tavaszi Fesztivál, majd különböző nyári és őszi 

fesztiválok, ahol nagy hangsúlyt kaptak a szlovák borok, több borutca és Borfesztivál is várta 

a turistákat. 2013-ban Kassa a Fesztiválok központja lesz a Felvidéken, hiszen elnyerte a 

2013-as év Kulturális Fővárosa megtisztelő címet, amihez kapcsolódóan a szokásosnál is több 

rendezvényt szerveznek.  
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A szlovák gasztrokommunikációról így összességében elmondható, hogy a turizmus 

élénkítésének, a hagyományok ápolásának ezen formáját felismerték és gyakorolják is. Egyre 

több gasztrofesztivál lát napvilágot, több hagyományteremtő, és szép számmal rendezik meg 

az elsőt követő években is. A programokat népszerűsítő honlapok többsége magyar nyelven is 

elérhető, a figyelmességen kívül természetesen ez a Felvidéken lakó nagy számú magyar 

lakosság tevékenységének is köszönhető. A fesztiválok jellegét tekintve hagyományos 

magyar gyökerekkel rendelkező termékekre, népszokásokra épülőnek mondhatóak, ezért 

kiemelten fontos velük hazánkban is foglakozni, a látogatottságukat a népszerűsítésükkel 

tovább növelni. 

 

14.1 A rendezvény forgatókönyvének követelményei – Gyakorlati panel 

 

A forgatókönyv a rendezvény lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve, amely három 

szakaszt tartalmaz: 

 az építési, 

 a lebonyolítási és 

 a bontási szakaszt  

 

Milyen ismérveknek kell eleget tegyen eleget a jó forgatókönyv?  

 A jó forgatókönyv legyen könnyen áttekinthető, jól érthető. Hiszen ezek után ebből a 

forgatókönyvből fog dolgozni mindenki: minden belső és külső közreműködő, sőt a 

megrendelő közreműködői is a forgatókönyv alapján kell, hogy tevékenykedjenek, 

ezért célszerű egyoldalas hálótervet mellékelni;  

 minden egyes pontját szerződések kell garantálják. Ha az egyes lépéseket a 

forgatókönyv elkészítésének időpontjáig nem tudtuk megfelelő módon saját 

munkatársainkkal vagy szerződésekkel alátámasztani, akkor bizony a lebonyolítás 

zökkenőmentessége megkérdőjelezhető; 

 minden, logisztikailag fontos eseményre a jó forgatókönyv ki kell térjen. Nem 

nagyolhatjuk el a feladatokat, mert „az Ördög mindig a részletekben bújik meg". Ha 

nem gondoljuk végig előre, hogy mikor, mit kell elvégezni, akkor bizony a 

lebonyolítás során fogunk meglepetésekbe ütközni; 

 az előbbiekhez tartozik, hogy minden fontosnak tartott részlethez hozzá kell rendeljük 

azokat a személyeket, akik az adott részletet biztosítják, végrehajtják. Tehát minden 

esetben név szerint meg kell nevezni mind a felelősöket, mind a végrehajtókat. Ez 

azért szükséges, hogy mindenki tudja, mikor mit kell csinálnia; és mi is felelőségre 

tudjuk vonni a hiba elkövetőjét, ha valami nem az elképzeléseink szerint sikerült; 

 a jó forgatókönyv egyik fontos ismérve, hogy megvalósítható, tehát reális. Nem 

érdemes semmilyen üzletpolitikai szempontból olyan forgatókönyvet készíteni, ami 

igen jól mutat, de előrelátható, hogy nem tudjuk teljesíteni. Ezzel voltaképpen 

magunkat csapjuk be. 

 

Kötelező elemek (minden egyes feladathoz): 

 Dátum (év, hónap, nap) 

 Pontos időpont (óra, perc) 

 Részletes leírás 
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 Feladat elvégzéséért felelős személy 

 Feladat végrehajtásában résztvevők 

 Közreműködők érkezése, ott-tartózkodása és távozása (óra, perc) 

 

14.1.1 Szituációs gyakorlat 14. 

Az Ön által vezetett szállodában egy külső cég bonyolít le egy rendezvényt. A 

rendezvényszervező cég vezetője a kezdés előtt egy órával arról értesíti, hogy kétszer annyi 

vendég érkezésére kell számítani, mint amennyit a szerződésben előre rögzítettek. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Mérje fel a lehetőségeket! Amennyiben a szálloda 

igénybevett helyiségei alkalmasak a lebonyolításra, 

adjon lehetőséget a változtatásra. Gondosan térképezze 

fel a biztonsági elemeket, ha bármilyen kétsége van, 

konzultáljon a megfelelő szakemberekkel (rendőrség, 

tűzoltóság, biztonsági cég). 

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 

 

15. Gasztroturisztikai kommunikáció magyar-szlovák viszonylatban 
 

 

A gasztroturizmus egy adott terület gasztronómiai értékeinek megismerését célzó 

helyváltoztatás. A gasztroturizmus az a turizmusfajta, amelyben legközelebb kerülnek a 

vendégek és a lakosok egymáshoz. A gasztronómiai rendezvényeken a hagyományápolást a 

népművészetek, a népszokások, a népi mesterségek felelevenítése kísérheti, a kistérség 

hagyományőrző csoportjai is bemutatkozhatnak. A régiónkénti eltérő hagyományok adják a 

gasztroturisztikai kínálat sokszínűségét. 
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A nemzeti gasztronómia piacképességének növelését célzó eszközei közé tartoznak a 

gasztronómiai rendezvények, mint a legjellemzőbb turisztikai termékek. A gasztronómiai 

termékelemek a folklórral és a vidékiség sokszínűségével összekapcsolva egyedi termékekké 

válhatnak.  

A gasztroturisztikai rendezvények csoportosítása a diverzifikációt jól mutatja, az alábbi 

típusokat lehet felsorolni: 

 magyaros ételekhez kapcsolódó rendezvények: legjellemzőbbek a bográcsételek, a 

disznóvágás rendezvényei, a gabonák és tészták, a tejtermékek, a zöldségek és 

gyümölcsök fesztiváljai.  

 jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények: ilyenek a húsvéti, Márton napi, Orbán napi 

rendezvények, stb. 

 a népi, tájjellegű gasztronómia rendezvényei: bajai Halászléfesztivál, pusztamérgesi 

kakaspörköltfőző verseny, karcagi Birkapörkölt fesztivál, stb. 

 a magyarság múltjához kapcsolódó rendezvények: pl. Nagyszakácsi Királyi 

szakácsverseny 

 szakmai jellegű rendezvények: gasztronómiai konferenciák, kiállítások. 

 

15.1 Turisztikai fejlesztések és a gasztrofesztiválok 
 

A városok fejlesztési terveit a regionális és országos fejlesztési tervekbe szükséges integrálni. 

A regionális turisztikai fejlesztések alapja a turisztikai vonzerő. A vonzerők ritkán követik a 

megyei közigazgatási határokat, ezért a turisztikai fejlesztésekben a turisztikai kistérségek és 

termékcsoportok képeznek fejlesztési programokat. Továbbá a turisztikai regionális és 

kistérségi terek mellett a turisztikai terméktípusok is képezhetnek önszerveződő turisztikai 

fejlesztési programokat, tereket. A fejlesztési téregységek alapja tehát egy-egy turisztikai 

termékcsoport dominanciája, amely meghatározza a fejlesztések irányait és a térség arculatát. 

 

A beruházások által az adott desztinációban nő a foglalkoztatottság, erősödik a szakképzés, 

valamint a beruházások által lehetőség van a szezon meghosszabbítására is, mely további 

többletbevételt generál. Turisztikai invesztíciókkal lehetőség van olyan települések esetében 

is kitörési pontokat találni, melyek nem rendelkeznek természetes vagy épített vonzerővel, a 

beruházás azonban vonzerőként jelenik meg.  

 

A turisztikai fejlesztések - legyenek azok infrastrukturális vagy attrakcióteremtő beruházások 

- a pozitívumok mellett komoly negatív hatásokat is magukban hordozhatnak, melyet az 

alábbi táblázat szemléltet. 

 

1. táblázat: A turisztikai fejlesztések legfontosabb hatásai 

Az eseményturisztikai 

attrakció típusa 

Pozitívum Negatívum 

Történelmi fesztiválok és 

karneválok 

Zenei- és könnyűzenei 

koncertek 

Sportrendezvények 

Kiállítások és vásárok 

 munkahelyteremtés  

 jövedelemteremtés  

 minőségnövelés 

 javuló szakképzés  

 magasabb jövedelem  

 zaj-, víz- 

légszennyezettség 

növekedése 

 zsúfoltság 

 elidegenedés 

 árszínvonal 
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Gasztronómiai fesztiválok 

Művészeti fesztiválok 

Egyéb kulturális 

rendezvények 

 magasabb 

életszínvonal  

 szezon 

meghosszabbítása  

 növekvő adóbevételek  

 pozitív imázs  

 magasabb költés  

 tőkebeáramlás  

 fizetési mérlegjavítás  

 kiegyenlítő funkció  

 értékalkotás 

 gazdasági szerkezet 

javítás 

emelkedése 

 közlekedési és 

parkolási problémák 

 bűnözés 

 rongálás, károkozás  

 imázs rontás  

 elmaradó haszon - 

„opportunity cost”  

 monokulturális 

gazdaság  

 rövidtávú szemlélet 

Forrás: Kundi, 2012 

 

Nem csupán a fesztiválok helyszínéül szolgáló épületek biztosítása óriási beruházás, hanem 

az esemény zökkenőmentességét biztosító infrastruktúra kialakítása, az akadálymentesítés, a 

biztonság és higiénia biztosítása is. A beruházások további beruházásokat generálnak, hiszen 

egy sportrendezvény vagy egy kulturális fesztiválhoz kapcsolódó koncert esetén nem csupán a 

résztvevő sportolók, zenészek, színészek elszállásolása, hanem az általuk és a rendezvény 

által a desztinációba vonzott turisták ellátása és elszállásolása, közlekedési, szórakozási és 

egyéb igényeinek kielégítése is komoly feladat. A pozitívumok - növekvő munkaerőigény, 

erősödő szakképzés, magasabb jövedelmek stb. - mellett azonban a megarendezvények által 

generált negatív hatásokról sem szabad elfelejtkezni. Fontos kérdés, hogy az egyes események 

lebonyolítását követően hogyan lehet gazdaságosan a felépített létesítményeket fenntartani, 

kihasználni, valamint hogyan tudnak ezek a helyi lakosság hasznára válni. 

 

Egy fesztivál önmagában általában többnapos rendezvény, mely a fogyasztókat hosszabb 

maradásra és költésre ösztönzi, ezért komplex termékként érdemes vizsgálni. Fontos ugyanis 

a kulturális kínálat mellett egyéb olyan lehetőségek biztosítása is - sport, gasztronómia stb. 

mely a fogyasztók többletköltését, elégedettségét növeli. Ehhez egyrészt helyi szinten szükség 

van kapcsolódó szolgáltatások biztosítására, úgymint higiénia (például mobil toalettek), 

biztonság (személyi és vagyoni - például őrzött P+R parkolók), illetve a szállodák, éttermek, 

információs irodák és egyéb szolgáltatóegységek működéséhez szükséges munkaerő, 

nyersanyag. 

 

Egy nagy volumenű turisztikai beruházás előkészítése több évet is igénybe vehet. Fontos 

eközben a desztinációs marketing szervezetek hatékony munkája, a rendezvénnyel 

kapcsolatos beruházások eredményeinek megfelelő menedzselése és kommunikálása. 

Mindezen tevékenységek az adott terület pozitív imázsának kialakításában meghatározó 

tényezők. A turizmuson belül komoly döntés-befolyásoló tényező a sztereotípia és a 

szájreklám által közvetített imázs. Éppen ezért nagyon fontos elérni, hogy már a 

rendezvények lebonyolítása előtt kellő mennyiségű információ álljon a lakosság és a 

potenciális fogyasztók rendelkezésére. Amennyiben a kommunikáció megfelelő, úgy a helyi 

lakosság közvetve ugyan, de az események részesének érzi magát. 

 

Az események és fesztiválok mint sajátos nyilvánosságformák számos előnyös tulajdonsággal 

rendelkeznek: például a várospolitika látványos eredményekkel nem túlzottan kecsegtető, 

szürke hétköznapjaiban demonstratív és vonzó célokat fogalmaznak meg, képesek a 

mindennapi ügymenet dinamizálására, ráadásul — siker esetén – a városvezetés hírnevét is 
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öregbíthetik. Persze a „nagy események” jelentősége mégiscsak ökonómiailag, az új fejlődési 

lehetőségek létrehozása szempontjából értékelhető leginkább: a városra irányított közfigyelem 

azzal kecsegtet, hogy a befektetők, a nagyobb/világpiac szereplői is felfigyelnek erre a 

helyszínre, amely így egyrészt állami szubvenciókat, másrészt turistákat és befektetőket 

vonzhat magához, s teremthet ezeken keresztül piacokat és munkahelyeket. 

Érdemes a beruházásokkal kapcsolatos ágazatokban - építőipar, mechanika, turizmus valamint 

az adott turisztikai témakörben - sport, kultúra - konferenciákat, információs előadásokat 

tartani, növelve ezzel a desztináció iránti érdeklődést, ösztönözve a további beruházási kedv 

erősödését. Az ilyen jellegű együttműködések a versenyképesség növekedéséhez járulnak 

hozzá, hiszen nem csak lokális, hanem regionális szinten is hozzájárulnak új munkahelyek 

kialakulásához, új beruházásokhoz valamint elősegítik a régióban gyártott nyersanyagok - 

mezőgazdasági termékek, helyi kézműves termékek stb. - iránti kereslet erősödését, 

többletbevételt generálva ezzel. A városi terek az események segítségével tehát újfajta, 

gazdaságilag értékesíthető városi térré alakulnak át, melyet ismertségét az esemény által 

kiváltott imázs határozza meg pozitívan vagy negatívan. Szijártó (2004) is kihangsúlyozza, 

hogy a városok vezetésének a gazdasági és strukturális krízisekkel terhelt korszakban új 

fejlődési lehetőségként megoldást jelenthet az innovációval kecsegtető „nagy megoldás” 

keresése, vagyis a városi kultúra fesztiválkultúrává történő átalakítása. Ez a gyakorlatban 

azonban nem más, mint a posztmodern várospolitika egy szükségszerű formája. 

 

A városvezetők számára a fesztiválturizmus elsősorban azon terek esetében jelenthet komoly 

kitörési pontot, melyek gazdasági struktúraváltás, a munkahelyek létszámának csökkenése, 

illetőleg az elköltözések miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ennek alapját képezi, hogy a 

megoldásként megrendezni kívánt esemény által a közösségi összefogás hatékony 

kommunikáció mellett elősegíthető, hozzájárulva a város különlegességének 

megfogalmazásához.  

 

15.2 A gasztrofesztiválok utólagos kommunikációs feladatai – Gyakorlati 

panel 
 

Rendezvény utáni feladatok  

 � Bontás, tereprendezés, takarítás  

 � Pénzügyi elszámolások  

 � Utókalkuláció készítése 

 � PR cikkek  

 � Sajtóanyagok összegyűjtése  

 � Follow-up (köszönőlevelek küldése, ajándék party)  

 � Dokumentálás (proceedings)  

 � Értékelések, jelentések készítése  

 � Rendezvény hatásvizsgálata  

 � Egyéb (pl. referencia kérése) 

 

 

 

Az esemény értékelése 
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A rendezvényszervezés a PR tevékenységben szorosan kapcsolódik a sajtómunkával, a 

tudatos publicitásszervezéssel. Bármilyen rendezvény 3 legfontosabb sikertényezője: az 

időpont, a helyszín és a program. 

Időpont: választhatunk szokványos és a rendhagyó időpontok között. A 2. Esetben 

számolnunk kell azzal, hogy számos más ugyanakkor tartandó eseménnyel/rendezvénnyel kell 

versenyeznie. A rendhagyó időpont már önmagában figyelemfelkeltő lehet. Érdeklődést 

válthat ki és fokozhatja a részvételi hajlandóságot. 

Helyszín: választhatunk hagyományos és kuriózumszerű helyszínlehetőségek közül. A 

helyszín technikai szempontból is fontos. Ha nehezen megközelíthető, lehet, hogy el sem 

jönnek a vendégek. 

Program: itt használhatjuk kreativitásunkat. A program határozza meg, hogy mi és milyen 

koreográfia, milyen menetrend szerint fog történni a rendezvényünkön. A program 

összeállítása tematikus rendet követ: kezdés, kibontás és a rendezvény bezárása. Szokatlan és 

érdekes eseményeket tehetünk a főrészbe. A program tematikáját és időbeni megvalósulását a 

forgatókönyvben rögzítjük. 

 

A PR tevékenység a rendezvényszervezéstől annyiban tér el, hogy a hírnév és a kapcsolat 

aspektusait mérlegeli a rendezvény kapcsán, illetve megtervezi az adott esemény hír- és 

információs folyamatait; célja, hogy a rendezvény pozitív hatású legyen. 

 

A fesztivált követő follow-up tevékenység keretében intézkedni kell a helyszínek 

elbontásáról, kitakarításáról, fel kell mérni az esetlegesen okozott károkat. A team tagjai és 

közreműködői megbeszélik az észrevételeket, javaslatokat tesznek egy következő rendezvény 

lebonyolításánál szükséges változtatásokra. A rendezvény ideje alatt a fellépő együttesek, 

művészek, előadók költségei kifizetésre kerülnek. További feladat, 30 napon belül a hátralévő 

tartozások rendezése, az esetleges pályázati forrásokkal való elszámolás. Szintén az 

utómunkához tartozik a rendezvényről szóló publikációk figyelése, összegyűjtése és 

elemzése. Ekkor történik a köszönetnyilvánítás a szponzoroknak és a megjelent vendégeknek. 

 

15.2.1 Szituációs gyakorlat 15. 

Az Ön által szervezett gasztrofesztivál után tömeges megbetegedéseket jelentenek, amelyet az 

egyik lacikonyha romlott ételei okoztak. A médiumok felkapják a hírt, amely az Ön cégére 

katasztrofális hatással lehet. 

Megoldási lehetőség Gyakorlat Megjegyzés 

Törekedjen a korrekt, tényeken alapuló tájékoztatásra. 

Hívjon össze sajtótájékoztatót, írásban adjon ki 

kommünikét, amelyben tisztázza a kialakult helyzetet. 

Próbálja meg megőrizni a cége jó hírét, de ezt ne 

negatív kampánnyal tegye, kommunikációjának 

középpontjában ne a lacikonyha ócsárlása szerepeljen, 

de korrekten tisztázza a felelősség kérdését. 

Szaktanári segítséget 

igénybe véve 

csoporttársaival 

szerepjáték formában 

valósághűen jelenítsék 

meg a szituációt. 

Egyéb 

megoldási 

lehetőségekről 

konzultáljon a 

szaktanárával! 
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IDEGENFORGALOM – VENDÉGLÁTÁS: MAGYAR-SZLOVÁK SZAKSZÓTÁR 
 
A, Á 
Adalékanyag - prísada 
Adó - daň 
Agroturizmus – agroturistika 
Alkalmazott – zamestnanec 
Alkalmazottak étkeztetése – zamestnanecké stravovanie 
Alkohol – alkohol, szesz  
Alkohol mentes italok – nealkoholické nápoje 
Állandó lakó - rezident 
Általános forgalmi adó /ÁFA/ - daň z pridanej hodnoty /DPH/ 
Alufólia – alobal 
Amerikai reggeli – americké raňajky 
Angol terítés – anglické prestieranie 
Angol reggeli – anglické raňajky 
Animáció – animácia 
Animátor – animátor 
Apartman – apartmán 
Apartman szálloda – apartmánový hotel 
Aperitív – aperitív 
Aperitív bár – aperitívbar 
Ár – cena 
Árjegyzék – cenník 
Árkalkuláció – cenová kalkulácia 
Árpolitika – cenová politika 
Árképzés – cenová tvorba 
Ásványi anyagok – minerálne látky 
Ásványvíz – minerálna voda  
Átutazó turista – krátkodobý turista 
Asztali vizesüveg - karafa 
Autóbusz – autobus 
Autókaraván – autokaravan 
Autóscsárda - motorest 
Autóvonat – autovlak 
 
B 
Balneológia – balneológia 
Balneoterápia – balneoterapia 
Bankett – banket 
Bankjegy-automata – bankomat 
Bár – bar 
Barbecue – barbecue 
Bárpincér /nő – barman / barmanka 
Bárfelszolgáló – barová obsluha 
Bárpult – barový pult 
Belföldi idegenforgalom – domáci cestovný ruch 
Besűrítés – zahusťovanie  
Beszerzési ár – obstarávacia cena 
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Bevételek - tržby 
Billiárdklub – Biliardklub 
Bioélelmiszer – biopotravina 
Bisztró – bistro 
Blansírozás – blanžírovanie 
Botel – botel 
Bor – víno 
Borozó – vináreň  
Borravaló – prepitné  
Borvidék – vinohradnícka oblasť 
Bólé – bowle 
Brigádrendszerű felszolgálás – brigádny systém obsluhy 
Bruttó hazai termék – hrubý domáci produkt 
Bruttó nemzeti termék – hrubý národný produkt 
Büfé – bufet 
Büféasztal – bufetový (ponukový) stôl 
Bungaló - bungalov 
C 
Célállomás – cieľové miesto 
Célcsoport – cieľová skupina 
Célpiac – cieľový trh 
Cukrászda - cukráreň 
 
CS 
Csoport – skupina  
Csoportos idegenforgalom – skupinový cestovný ruch 
 
D 
Degorzsálás – degoržovanie 
Degusztálás – degustácia 
Dekantálás – dekantovanie 
Diákszálló – mládežnícka ubytovňa 
Diéta – diéta 
Diétás étkezés – diétna stravovanie 
Díszítés – dekorácia 
Diplomata protokoll – diplomatický protokol 
Dupla ágy - dvojlôžko 
 
E, É 
Ebéd – obed  
Egészség – zdravie 
Egészségügyi idegenforgalom – zdravotný cestovný ruch 
Egyágyas szoba – jednoposteľová izba 
Egyéni idegenforgalom – individuálny cestovný ruch 
Egyszerű felszolgálás – jednoduchá obsluha 
Együttműködés - kooperácia 
Éjjeli bár – nočný bar 
Eladás ösztönzés – podpora predaja  
Élelmiszerek – potraviny  
Élelmiszerek biológiai értéke – biologická hodnota potravín 
Élelmiszerek energiatartalma – energetická hodnota potravín 
Életkörülmények – životné podmienky  
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Életmód - životospráva 
Élmény - zážitok 
Élmény gasztronómia – zážitková gastronómia  
Elosztás – distribúcia 
Elosztási útvonal – distribučný kanál 
Elsődleges kínálat – primárna ponuka 
Elszállásolási szolgáltatások – ubytovacie služby 
Eredményesség – efektívnosť 
Értékesítés, eladás - predaj 
Esszenciális aminosavak – esenciálne aminokyseliny 
Étel – jedlo 
Ételkészítési technológia – technológia prípravy pokrmov  
Etikett – etiketa 
Étkeztetés - stravovanie 
Étkeztetési szolgáltatások – stravovacie služby  
Étkezőkocsi – reštauračný vozeň 
Étlap – jedálny lístok 
Etnikai idegenforgalom – etnický cestovný ruch 
Étterem – reštaurácia  
 
F 
Faház – chata 
Fapados légitársaság – nízkonákladová letecká spoločnosť 
Fehérjék – bielkoviny 
Félkésztermék - polotovar 
Felszolgáló (pincér, pincérnő) – čašník/servírka 
Felszolgálás – obsluha  
Fenntartható fejlődés – trvalo udržateľný rozvoj 
Féregtelenítés – deratizácia 
Fizetési eszköz – platobný prostriedok 
Fizetési kártya – platobná karta 
Flambírozás - flambovanie 
Flambírozó kocsi – flambovací vozík 
Fogadás – recepcia  
Foglalási rendszer – systém rezervovania 
Fogyasztó - spotrebiteľ 
Fogyasztói elégedettség – spokojnosť zákazníka 
Fogyasztói elvárások – očakávania zákazníka 
Fogyasztóvédelem – ochrana spotrebiteľa 
Főzés – varenie  
Francia felszolgálás – francúzsky systém obsluhy 
Francia reggeli – francúzske raňajky 
Frappírozás – frapovanie 
Frissensült - minútka 
Fürdőszoba – kúpeľňa 
Fűszer - korenina 
 
G 
Gabonafélék – cereálie 
Garnihotel – hotel garni 
Gőzölés – varenie v pare 
Grillbár - grilbar 
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GY 
Gyermekágy – detská posteľ 
Gyógyfürdői idegenforgalom – kúpeľný cestovný ruch 
Gyógyfürdői szolgáltatások – kúpeľné služby 
Gyógykezelési rend – liečebný režim  
Gyümölcsbor – ovocné víno 
Gyümölcslé – džús 
 
H 
Hajófülke – kajuta 
Hajójkörút – okružná plavba 
Halászat - rybárstvo 
Hálókocsi – lôžkový vozeň 
Hegyi mentőszolgálat – horská záchranná služba 
Hegyi hotel – horský hotel 
Helyfoglalás – rezervovanie miesta 
Hírnév – imidž  
Honismereti turizmus – vlastivedná turistika 
Hosszú ital – dlhý nápoj 
Hosszú távú idegenforgalom – dlhodobý cestovný ruch 
Hőkezelések – tepelné operácie 
Hulladék - odpad 
 
I, Í 
Idegenforgalom – cestovný ruch 
Idegenforgalom alanya – objekt cestovného ruchu 
Idegenforgalom tárgya – subjekt cestovného ruchu 
Idegenforgalmi hatás – efekt cestovného ruchu 
Idegenforgalmi infrastruktúra – infraštruktúra cestovného ruchu 
Idegenforgalmi kereslet – dopyt po cestovnom ruchu 
Idegenforgalmi kínálat – ponuka cestovného ruchu 
Idegenforgalmi piac – trh cestovného ruchu 
Idegenforgalmi piac analízise – analýza trhu cestovného ruchu 
Idegenforgalmi rendszer – systém cestovného ruchu 
Idegenforgalmi régió – región cestovného ruchu 
Idegenforgalmi statisztika – štatistika cestovného ruchu 
Idegenforgalmi szolgáltatások – služby cestovného ruchu 
Idegenforgalmi termék – produkt cestovného ruchu 
Idegenforgalmi terület – oblasť cestovného ruchu 
Idegenforgalmi vállalkozás – podnik cestovného ruchu 
Idegenforgalmi Világszervezet – Svetová Organizácia Cestovného Ruchu 
Idegenvezető – sprievodca cestovného ruchu 
Idegenvezetői tevékenység – sprievodcovská činnosť  
Idegenvezetők Szlovákiai Társasága – Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 
Időskorúak – seniory  
Időskorúak turizmusa – seniorský cestovný ruch 
Ifjúság – mládež  
Ifjúsági idegenforgalom- mládežnícky cestovný ruch 
Információs szolgáltatások – informačné služby 
Információs technológia – informačná technológia 
Ingatlanadó – daň z nehnuteľnosti 
Iskolai étkeztetés – školské stravovanie 
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Ismertető körút – poznávací zájazd 
Itallap – nápojový lístok 
Italok – nápoje 
Ivóvíz – pitná voda 
Ízesítés - ochucovanie 
Ízesítő - korenie 
 
J 
Jó hírnév – dobrá povesť 
Jövedelemadó – daň z príjmov 
 
K 
Kaland célú idegenforgalom – dobrodružný cestovný ruch 
Kamat – úrok  
Karaván – karavan  
Kávé – káva 
Kávézó – kaviareň 
Kedvezmény - zľava 
Kemping – kemping 
Képviselet - reprezentácia 
Kereskedelmi idegenforgalom – obchodný cestovný ruch 
Kerékpárút – cyklistická cesta 
Kerékpárturizmus – cykloturistika 
Kerti ünnepség – záhradná slávnosť 
Készlet, szervisz - servis 
Kétágyas szoba – dvojposteľová izba 
Kevert italok – miešané nápoje 
Kimenő idegenforgalom – pasívny cestovný ruch 
Kirándulás – výlet  
Kiránduló – výletník  
Kiránduló hajó – výletná loď  
Kisütés – smaženie  
Koktél – koktail 
Kollokvium – kolokvium 
Kongresszus – kongres 
Kongresszusi idegenforgalom – kongresový cestovný ruch 
Kongresszusi szolgáltatások – kongresové služby 
Kontinentális reggeli – kontinentálne raňajky 
Konyha – kuchyňa 
Kölcsönző – požičovňa 
Körutazás – okružný zájazd (okružná cesta) 
Kötélpályák és Felvonók Szlovákiában – Záujmové združenie lanovky a vleky /LAVEX/ 
Közétkeztetés – spoločné stravovanie 
Közgazdaságtan - ekonómia 
Központi foglalási rendszer – centrálny systém rezervovania 
Közvetlen marketing – priamy marketing 
Kultúra – kultúra 
Kulturális idegenforgalom – kultúrny cestovný ruch 
Kulturális örökség – kultúrne dedičstvo 
Külföldi idegenforgalom – zahraničný cestovný ruch 
Külföldi kirendeltség – zahraničná pobočka 
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L 
Látogató – návštevník  
Leltár – inventár 
Leltározás - inventarizácia 
 
M 
Magánszállás – ubytovanie v súkromí 
Márka – značka  
Másodlagos kínálat – sekundárna ponuka 
Medence – bazén 
Megrendelés – objednávka  
Minőség – kvalita 
Motel – motel  
Motiváció – motivácia  
Munka- és egészségvédelem – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Munkahely – pracovné miesto 
Munkaidő – pracovný čas 
Munkamegosztás – deľba práce 
Munkaszerződés – pracovná zmluva 
 
N 
Nagyon fontos személy /VIP/ - veľmi dôležitá osoba 
Nagyvásár - veľtrh 
Nappali bár – denný bar 
Nemzeti gasztronómia – národná gastronómia 
Nemzeti idegenforgalom – národný cestovný ruch 
Nemzeti park – národný park 
Névjegykártya - vizitka 
Non-profit szervezet – nezisková organizácia  
 
NY  
Nyersanyag - surovina 
Nyers étel – surová strava 
 
O, Ó 
Ott-tartózkodás – pobyt 
 
Ö, Ő 
Ökológiai idegenforgalom – ekologický cestovný ruch 
Ökoturizmus – ekoturistika 
Önkiszolgáló – samoobsluha  
Önkiszolgáló étkező – jedáleň so samoobsluhou 
Összetett felszolgálás – zložitá obsluha 
Ösztönző idegenforgalom – stimulačný cestovný ruch 
 
P 
Panasz – sťažnosť  
Panzió - penzión 
Parkoló – parkovisko 
Pénzügyi elemzés – finančná analýza 
Piknik – piknik 
Piktogram – piktogram   
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Pince – pivnica 
Pizzéria – pizzeria 
Posírozás – pošírovanie 
Propagáció – propagácia 
Publicitás – publicita 
 
R 
Raktár - sklad 
Redukálás - redukovanie 
Reggeli – raňajky 
Reklamáció – reklamácia  
Reklám – reklama  
Repülőjegy – letenka  
Repülőtér – letisko  
Rossz hírnév – zlá povesť 
Rövid ital – krátky nápoj 
Rövidtávú idegenforgalom – krátkodobý cestovný ruch 
 
S 
Sátor – stan 
Shaker – šejker  
Sommelier – nápojár 
Sport – šport  
Sportolási célú idegenforgalom – športový cestovný ruch 
Söntés – výčap  
Sör - pivo 
Söröző – piváreň 
Sütés – pečenie 
 
SZ 
Szabadság – dovolenka 
Szabadidő – voľný čas 
Szabadidő park – park voľného času 
Szakács/nő – kuchár/ka 
Szakácskönyv – kuchárska kniha 
Szalvéta – obrúsok 
Szállás – ubytovanie  
Szálláshely – ubytovacie zariadenie 
Szálláshely kategóriája – kategória ubytovacieho zariadenia 
Szállítás – doprava 
Szállítási szolgáltatás – dopravné služby 
Szállító – dodávateľ 
Szálloda – hotel 
Számla – účet  
Szárítás – sušenie  
Szauna  - sauna  
Személyes eladás – osobný predaj 
Szeminárium - seminár 
Szennyeződésmentesítés /dekontamináció/ – dekontaminácia 
Szervezett idegenforgalom – organizovaný cestovný ruch 
Szervízkocsi – ponukový vozík 
Szervíz asztal – ponukový stôl 
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Szezonalitás – sezónnosť 
Szimpózium – sympózium 
Szinvonal – úroveň  
Szlovák Köztársaság Szállodáinak és Vendéglőinek Szövetsége – Zväz hotelov a reštaurácií SR /ZHR 
SR/ 
Szlovákiai Autókempingek Egyesülete – Asociácia autokempingov Slovenska 
Szlovákiai Bárpincérek Szövetsége – Slovenská barmanská asociácia  
Szlovákiai Felszolgálók Egyesülete – Asociácia čašníkov a servírok /AČS/ 
Szlovákiai Gyógyfürdők és Gyógyforrások Szövetsége – Zväz Slovenských liečebných kúpeľov a žriediel 
Szlovákiai Idegenforgalmi Ügynökség – Slovenská agentúra pre cestovný ruch /SACR/ 
Szlovákiai Információs Központok Egyesülete – Asociácia informačných centier Slovenska /AICES/ 
Szlovákiai Szakácsok és Cukrászok Szövetsége – Slovenský zväz kuchárov a cukrárov  
Szobaár – cena izby 
Szobaszervíz – etážová obsluha 
Szociális idegenforgalom – sociálny cestovný ruch 
Szociális infrastruktúra – sociálna infraštruktúra  
Szódavíz – sódová voda 
Szolárium - solárium 
Szolgáltatás - služba 
Szolgáltatás csomag – balík služieb 
Szolgáltatás minősége – kvalita služby 
Szorbet – sorbet  
Szuvenír – suvenír  
Szükséglet – potreba, spotreba 
Szükséglet-hierarchia – hierarchia potrieb 
 
T 
Tájékoztató – prospekt 
Tálalóasztal – servírovací stolík 
Tálca – tácka/plato  
Táncklub – dancingklub 
Tápanyagok – živiny  
Táplálék – pokrm, potrava 
Táplálkozás – výživa  
Társasutazás - zájazd 
Tea – čaj 
Tematikus idegenforgalom – tematický cestovný ruch 
Teríték leszedése – debarasovanie 
Terítés – stolovanie  
Terítő – obrus 
Termelékenység – produktivita 
Termelés – výroba  
Természeti környezet – životné prostredie 
Természeti örökség – prírodné dedičstvo 
Touroperátor – touroperátor  
Trancsírozás - tranžírovanie 
Tranzit utazó – tranzitný cestujúci 
Turista – turista 
Turistaszálló – turistická ubytovňa 
Turisztikai információs iroda – turistická informačná kancelária 
Turisztikai központ – stredisko cestovného ruchu 
Turisztikai tevékenységek - aktivity cestovného ruchu 
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Turizmus – turistika  
Turizmus információs rendszere – informačný systém cestovného ruchu 
 
U, Ú 
Úszómester - plavčík 
Utazó – cestovateľ 
Utazási akkreditív – cestovný akreditív 
Utazási biztosítás – cestovné poistenie 
Utazási iroda – cestovná kancelária 
Utazási iroda küldötte – delegát cestovnej kancelárie 
Utazási Irodák és Utazási Ügynökségek Szlovákiai Asszociációja – Slovenská asociácia cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr /SACKA/ 
Utazási szerződés – cestovná zmluva 
Utazási ügynökség – cestovná agentúra 
Útlevél – cestvoný pas 
Útadó – cestná daň 
 
Ü, Ű 
Üdülés – zotavenie  
Üdülési idegenforgalom – rekreačný cestovný ruch 
Üdülő központ – rekreačné stredisko 
Ügyfél – zákazník 
Ünnep – slávnosť 
Üzlet – obchod 
 
V 
Vacsora – večera 
Vadászat - poľovníctvo 
Vadászati turizmus – poľovnícky cestovný ruch 
Vállalkozás – podnikanie  
Vallási idegenforgalom – náboženský cestovný ruch 
Váltó szolgáltatások – zmenárenské služby 
Valuta – valuta  
Vámellenőrzés – colná kontrola 
Vámdeklaráció – colné vyhlásenie 
Vámtörvény – colný zákon 
Vásárló – odberateľ, kupujúci 
Vásárlóképesség – kúpyschopnosť 
Vasút – železnica 
Vasúti közlekedés – železničná doprava 
Vegetariánus étel – vegetariánska strava 
Vendég – hosť  
Vendéglátás - pohostinstvo 
Vendéglátó egység – pohostinská prevádzkareň 
Vendéglátó tevékenység – pohostinská činnosť 
Vendéglő – hostinec  
Versenyelőny – konkurenčná výhoda 
Versenytárs – konkurencia 
Vidéki idegenforgalom – vidiecky cestovný ruch 
Vitaminok – vitamíny  
Víz – voda  
Vízimentő szolgálat – vodná záchranná služba 
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Vízió – vízia 
Vízum - vízum 
Vízummentes kapcsolat – bezvízový styk 
Vonzerő – atraktivita 
 
Z, ZS 
Zsírok – tuky  
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