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Bevezetés 
 

A turizmus jelentősége a Szlovák-Magyar határrégióban megkérdőjelezhetetlen. A lakosság 

életszínvonalától kezdve a kultúra ápolásán át a regionális és országos kapcsolatokat is teljes 

mértékben képes átalakítani, pozitív (és sajnos néha negatív) irányba elmozdítani. Ehhez az oktatás, 

informálás is szükséges. A turizmus-vendéglátás-gasztronómia és a turizmuskommunikáció is olyan 

modern, de megfelelően kutatott, folyamatosan alakuló és mélyülő diszciplína, amelynek a teljes 

megismerése, elsajátítása egy élet munkája. A program során kialakított tananyagok pusztán az 

ismeretek magját, lényegi elemeit tartalmazzák, de annak, aki komolyabban el szeretne mélyülni a 

turizmusban, annak mindenképpen ajánlatos egyéb források felé fordulnia. A tananyag hiteles 

oktatásához szintén kiemelten fontos a tájékozottság, a széles látókör a témán belül.  

A turizmus jelenségének, hátterének, hatásainak kutatása az elmúlt 40 évre tehető, a ’80-as évekre 

már kellően megszaporodott azok száma, akik önálló tudományterületként kezelték. A vendéglátás – 

a turizmussal ellentétben – soha nem kapott elismerést az akadémiai körökből, tárgyát és elméletét 

mindig a turizmus alágazatának, illetve szaktárgyi ismereteknek titulálták. Kapcsolatát az 

élelmiszerismerettel, a turizmussal, az egészségüggyel, az oktatáselmélettel csak a legutóbbi időkben 

kezdték hangsúlyozni. A gasztronómia, mint kifejezés, fogalom már az ókortól ismert, bár, mint 

tudomány a 16. század Franciaországához kötődik. Manapság a fogalom mögé több és több jelentést 

sorolnak. A szó, és a mögé sorolt új és régi tartalmak nagy népszerűségnek örvendenek. Divatos 

kifejezés lett, marketing és egyéb szempontból is egyre nő a jelentősége. Szakirodalma 

tulajdonképpen a főzéshez, ételekhez, élelmiszerekhez kapcsolódó könyveknél kezdődik, de érinti a 

szépirodalmat, a gazdasági és regionális tudományt, a pszichológiát és a szociológiát is, így 

körülhatárolása okozhat némi gondot a jövő gasztró-tudósainak. Értelmezéséhez mindezért ma 

mindössze az új iránti nyitottság, széles látókör és fantázia szükséges.  

A kommunikáció témaköre ezzel ellentétben jóval hosszabb történelemre tekint vissza, szakirodalma 

bővebb, tárgya jobban kutatott. Speciális volta a szerteágazó, számos irányba mutató 

részterületeiben keresendő. A turizmus és a kommunikáció együttesen is nagyon sok lehetőséget rejt 

magában. Közös tudományos hátterüknek a csatlakozási pontja a turizmusmarketingnél a leginkább 

megfogható.  

A fenti témák tanulásánál és az oktatásának a folyamatában is kiemelten fontos, hogy bővebb 

ismeretanyagot érjen el az érintett. Ennek érdekében a jelen tanulási egység összegyűjti és 

rendszerezi a tudományokhoz szorosabban és közvetetten kapcsolódó, de jól hasznosítható 

irodalmakat, honlapokat és egyéb forrásokat. A téma méretét és tartalmát elemezve, a témakörök 

esetenként összevonásra kerülnek, hiszen irodalmi hátterük közös, átfedések fedezhetőek fel a 

háttéranyagok vizsgálatában.  



 

Turisztikai,- vendéglátó- és gasztronómiai ismeretek 
 

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

2. A turizmus rendszere és környezete 

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

4. Magyarország és Szlovákia idegenforgalmi adottságai, a turizmus szektor jellemzői 

 

A turizmus elméleti alapjainak ismerete kulcsfontosságú az anyag további részének megértéséhez, a 

tudomány részleteiben való elmerüléshez. A fenti 4 témakör mind a turizmus alapjait vizsgálja. 

Magyarországon a Turizmus-Vendéglátás szakos főiskolai hallgatók valamint az oktatóik, a szakma 

képviselői és a középszintű oktatásban résztvevők számára a Budapesti Gazdasági Főiskola 

Idegenforgalmi Szakkönyvtárat tart fenn. A szakirodalmi gyűjtemény története több, mint 60 éves 

múltra tekint vissza és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű. A könyvtár 

adatbázisában online is lehet keresni, könyvtárközi kölcsönzésre is lehetőség van. Honlapja: 

http://idfokvt.kvif.bgf.hu/. Minden turizmussal/vendéglátással foglalkozó, a témában kutató hallgató 

vagy oktató számára hatalmas segítséget nyújthat a könyvtárban megtalálható könyv- és folyóirat 

gyűjtemény.  

Az idegenforgalmi alapismeretek a szakmai képzés egyik elméleti alappillére. Tanulásának célja az 

alapvető idegenforgalommal kapcsolatos fogalom és összefüggés megismerése. Tanításának célja: 

 a szolgáltatások nyújtásának jelentőségét és felelősségét hangsúlyozó szemlélet kialakítása, 

 az idegenforgalmi vállalkozások működési feltételeinek bemutatása, 

 az idegenforgalomban érvényesülő tendenciák, az utazási irodák és idegenforgalom 

kapcsolatának megismertetése. 

A megfelelően képzett idegenforgalmi szakembernek ismernie kell: 

 az idegenforgalom fogalmát és jelentőségét, szervezeti struktúráját, 

 az idegenforgalom rendszerét, a kereslet és kínálat fogalmakat és összefüggésüket, 

 a turizmus formáit, s összefüggését a környezettel, 

 jellemzőit, szerepét a gazdaságban, 

 a nemzetközi turizmus tendenciáit, 

 az idegenforgalmi vállalkozás költségvetési kapcsolatait és jogi szabályozását, 

 a vendéglátás és a turizmus kapcsolatát, 

 a vendéglátás fogalmát, jelentőségét, tevékenységi körét és értékesítését, üzlethálózatát. 

A Magyarországon széles körben felhasznált, legnépszerűbb szakirodalmak a turisztikai 

alapismeretekkel kapcsolatosan az alábbiak: 

 Dr. Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. VIVA, illetve KIT Kft., 1992, 1994 

 Dr. Drábik László: Utazásszervezés - utasvédelem. NOVORG, 1997 

 Hutiray Judit: Turisztikai alapismeretek, KIT Kft., 1998 

 Jandala Csilla: A turizmus közgazdasági elemzésének módszerei, KIT Kft. 

 Prof. Dr. Cloude Kaspar: Turisztikai alapismeretek. KIT Kft., 1992 

 Pásztor Lászlóné dr.: Idegenforgalmi ismeretek, KIT Kft., 1991 

 Turizmus Magyarországon. IKIM Turizmus Rt., 1997 

http://idfokvt.kvif.bgf.hu/


 BEHRINGER ZS. – MESTER T. (2001): Turisztikai trendek a világban és Európában In: Turizmus 

Bulletin 2001/3. sz. 

 LENGYEL M. (1999): Az Európai Unió turizmussal kapcsolatos tevékenysége egyes 

tagországok tapasztalatai tükrében I., II. rész In: Turizmus Bulletin. 1999/2-3. sz. 

A turizmus interdiszciplinaritásának köszönhetően, szakirodalma is hatalmas területet ölel fel. A 

témát Michalkó Gábor járja körbe alaposan, könyveinek, jegyzeteinek ismerete egy olyan átfogó 

képet mutat a szakma képviselőinek a turizmusról, amely ismerete számos összefüggésre, kérdésre 

választ adhat. Nyelvezete tiszta, érhető, középiskolás diákoknak oktatói segítséggel használható. A 

szerző alábbi munkáinak használata és ismerete ajánlott: 

 Michalkó G. Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi 

vonatkozásai. Budapest; MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 2010.  

 Michalkó G. A turizmuselmélet alapjai. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2007. 

(Turizmus akadémia; 1.) 2., átdolg. kiadás  

 Michalkó G. Magyarország modern turizmusföldrajza. Budapest - Pécs; Dialóg Campus Kiadó, 

2007. (Studia geographica). Tartalomjegyzéke elérhető: http://www.dialog-

kiado.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=359&ker=1  

 Michalkó G. Turizmusföldrajz és humánökológia: fejezetek a természet, a társadalom és az 

ember turizmushoz fűződő viszonyáról. Budapest - Székesfehérvár; Kodolányi János Főiskola - 

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2005. (Turizmus akadémia; 2.)  

 Michalkó G. A turizmuselmélet alapjai. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2004. 

(Turizmus akadémia; 1.)  

 Michalkó G. A bevásárlóturizmus. Székesfehérvár; Kodolányi János Főiskola, 2004. (A 

turizmus termékei; 1.)  

 Michalkó G. A városi turizmus elmélete és gyakorlata. Budapest; MTA Földrajztudományi 

Kutató Intézet, 1999. 168 p.  

Az internet világa számos lehetőséget nyújt a kutatásban. Az alábbiakban a legfontosabb turisztikai 

szervezetek honlapjai kerülnek felsorolásra, melyeken fellelhetőek azok az adatok, dokumentumok, 

amelyek szélesíthetik a turisztikai ismereteket (a lista nem teljes, több száz honlap felsorolható): 

 Magyar Turizmus ZRt - http://neta.itthon.hu/szakmaioldalak 

 Szlovákia Idegenforgalmi Portálja - http://www.slovakia.travel/intropage.aspx?l=4 

 ENSZ Világturisztikai Szervezet - http://www2.unwto.org/ 

 Az EU turizmusa - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 

 Világörökségek - http://whc.unesco.org/en/list 

 Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség - http://www.iata.org/Pages/default.aspx 

A turizmus fajtáinak, típusainak, részterületeinek a különböző országos, regionális, világ szervezetei 

(http://www.ecotourism.org/, http://greenhotels.com/index.php, http://www.bits-int.org/en/, 

http://www.world-national-parks.net/), a turizmus szakma hírportáljai (http://www.turizmus.com/, 

http://www.turizmusonline.hu/), az összefoglaló turisztikai ismereteket nyújtó honlapok 

(http://www.vilagjaromagazin.hu/, http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/), 

a turisztikai szolgáltatók (http://www.costes.hu/, http://wizzair.com/hu-HU/Map, 

http://www.novotel.com/gb/home/index.shtml, http://www.greentravel.hu/), a turisták sokszor 

önszerveződő csoportjai (http://www.tripadvisor.com/, http://www.lonelyplanet.com/) és egyéb 

http://www.dialog-kiado.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=359&ker=1
http://www.dialog-kiado.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=359&ker=1
http://neta.itthon.hu/szakmaioldalak
http://www.slovakia.travel/intropage.aspx?l=4
http://www2.unwto.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://whc.unesco.org/en/list
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.ecotourism.org/
http://greenhotels.com/index.php
http://www.bits-int.org/en/
http://www.world-national-parks.net/
http://www.turizmus.com/
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.vilagjaromagazin.hu/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/
http://www.costes.hu/
http://wizzair.com/hu-HU/Map
http://www.novotel.com/gb/home/index.shtml
http://www.greentravel.hu/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.lonelyplanet.com/


turizmussal kapcsolatba hozható honlapok ezrei találhatóak meg a világhálón. Számuk szinte 

végtelen, a keresőprogramokkal meglehetősen egyszerű a nyomukra akadni. A releváns kutatásokhoz 

mindig a hivatalos honlapokat érdemes felkeresni. Ehhez nyújt segítséget a következő honlap 

gyűjtemény is, amely a turisztikai szakirodalmakat csoportosítja: http://www.bkf.hu/tudomanyos-

elet/709/szakmai-adatbazisok-honlapok.html. A wikipedia és a különböző fórumok csak tájékozódási 

pontként szolgálnak, a tudományos életben nem számítanak szakirodalomnak, forrásnak. A 

különböző kutatóközpontok, doktoriskolák által közzétett anyagok (szigorúan meghivatkozva) ezzel 

szemben jó alternatívát jelenthetnek. A disszertációk döntő többsége megtalálható az interneten, így 

a legmagasabb szinten elkészített tanulmányok felhasználása szintén az oktatást segítheti. Több ilyen 

disszertációból készül az idő haladtával különböző szakkönyv, könyvfejezet vagy szaklapban 

megjelenő cikk.  

Adatgyűjtéshez a statisztikai hivatalok (Központi Statisztikai Hivatal: http://www.ksh.hu/, Szlovák 

Statisztikai Portál: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4, EU statisztikai hivatala: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, ENSZ statisztikai portálja: 

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism.htm) portáljai és kiadványai a mérvadóak. Az 

országokról a legátfogóbb hiteles képet a CIA The Word Factbook nyújtja, amelynek az adatbázisa a 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ honlapon található. Gazdasági, 

földrajzi, társadalmi és egyéb (általában egy évnél nem régebbi) adatokat ismertet. 

A turizmus jelenségének megértéséhez és a gyors változások követéséhez a szaksajtó ismerete és 

folyamatos követése is elengedhetetlen. Hazánk is relatív jól ellátott turisztikai magazinok, újságok 

tekintetében és elérhetőek a külföldi szaksajtó képviselői az újságosok polcain.  

Turisztikai szakirodalmak: 

 Magyar Turista 

 Business Traveller 

 Turizmus Bulletin 

 Turizmus Panoráma 

 Vendéglátás 

 Cafe&Bar 

Turizmust is érintő szakirodalmak, folyóiratok: 

 Tér és társadalom 

 Földrajzi közlemények 

 Földrajzi értesítő 

 Földgömb 

 National Geographic 

 Területfejlesztés és innováció 

 Élet és Tudomány 

 CEO Magazin 

 A falu 

 Falu, Város, Régió 

 Gazdálkodás 

 Kommunikáció, média, gazdaság 

 Kovász 

http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/709/szakmai-adatbazisok-honlapok.html
http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/709/szakmai-adatbazisok-honlapok.html
http://www.ksh.hu/
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


 Marketing & Management 

 Marketing & Media 

 Piac & Profit 

 Élelmiszer 

A legelismertebb, legtöbbet hivatkozott nemzetközi turisztikai szakirodalom képviselői: 

 International Journal of Tourism Research 

 Annals of Tourism Research 

 Journal of Sustainable Tourism 

 Applied Geography 

 International Journal of Contemporary Hospitality Management 

 Journal of Hospitality and Tourism Research 

 Tourism Economics 

 International Journal of Tourism Research 

 Journal of Service Management 

 Journal of Travel and Tourism Marketing 

 Tourism Planning and Development 

 Journal of Hospitality Marketing and Management 

 Tourism, Culture and Communication 

 Journal of Ecotourism 

A fenti magazinokban, folyóiratokban megjelenő cikkek döntő többségben releváns kutatási alapot is 

biztosítanak. Az érintett téma hivatkozott irodalma leggyakrabban megtalálható a cikkek végén, így 

aki tovább szeretne kutatni az adott területen belül, jó lehetőséget nyújt számára az irodalomlista 

vizsgálata is.  

 

5. A turizmus hatásai 

 

A turizmus hatásai, mint az a tananyagban is kihangsúlyozásra került, három pilléren nyugszik, 

vizsgálatát így a társadalom, a természet és a gazdaság oldaláról is meg kell tenni. A magyar nyelven 

először 1999-ben megjelent könyv, a Turizmus hatásai a két szerző (Puczkó László - Rátz Tamara) 

disszertációjának tankönyvvé formálása. A hozzávetőleg 300 oldalas szakirodalom számos javított 

kiadást ért meg az elmúlt évtizedben. A könyv nagyszerűen használható közép- és felsőoktatásban 

egyaránt, magyarázatai világosak, szépen tagolt, jó nyelvezetű tananyag. 

A téma különlegessége abban rejlik, hogy először itt van szükség a turizmus tárgyalásánál a turizmus 

értelmezésének kiterjesztésére, a széles látókörre. Míg az első négy téma ismertette az alapokat, ez 

már szintetizálja az ismereteket, és épít arra, hogy a kereslet, a kínálat, a környezet, stb. fogalma már 

tisztázott és használható. Itt már – különböző példák segítségével – éreztetni kell a diákokkal, hogy 

bármiről is beszélünk (új Mercedes gyár Kecskeméten, a Föld tengereinek elsavasodása, török 

munkavállalók Németországban, stb.) az – akár több ponton is – kapcsolódik a turizmushoz. 



Jól hasznosítható a legutóbbi évtizedek amúgy is felkapott, népszerű témáinak döntő többsége a 

turizmus hatásai esetében. A tucatjával megjelent irodalmak turizmusra formálását a főiskolai 

hallgatóknak el kell tudni végezni, de a középiskolásokat segíteni kell az értelmezésben, gyakoroltatni 

velük a kapcsolódási pontokat. A globalizáció, a környezetvédelem, a klímaváltozás, a társadalmi 

folyamatok változása, a kultúra változása, a rezsimek működése (és a politikai folyamatok alapjában 

véve) mind-mind alkotóelemei, érintettjei, generálói, formázói a modern kor turizmusának. A 

Worldwatch Institute (Világfigyelő Intézet) 1975-ben független közhasznú intézetként alakult 

Washingtonban. Munkatársai a környezeti és világgazdasági folyamatokat globális összefüggéseiben 

vizsgálják. Kiadványuk minden évben megjelenik A világ helyzete címmel, magyar nyelven 1991-től. 

Bár számai tematikusak, az érintett témák szorosan vagy közvetetten mindig kapcsolódnak a 

turizmushoz.  

A turizmus gazdasági hatásainak alapos ismeretéhez és a multiplikátorok értelmezéséhez komoly 

közgazdasági háttér szükséges. A mikroökonómia és a makroökonómia ismerete nagyban 

megkönnyíti a gazdaság dinamizmusainak és a turizmus változásának, szerepének a követését. Ennek 

hiányában érdemes egy-két alapozó közgazdaságtani szakirodalmat elolvasni, mielőtt a turizmusra, 

mint a gazdaság egyik mozgatórugójára fókuszálna (akár diákként, akár oktatóként vizsgálja a 

tananyagot).  

A fenntarthatóság kérdése a turizmusban (és az élet más területein) manapság kiemelten fontos, 

megkerülhetetlen. A fenntarthatóság értelmezése körül kialakult fogalmi félreértések, definíciós 

különbségek miatt érdemes a témát részletesebben megvizsgálni. Aki nyitott és környezetileg 

érzékeny, az a fenntarthatóságot nem a turizmus egy ágának tekinti, hanem, mint a 

turizmus/vendéglátás minden menedzsment mozdulatának, fejlesztési irányának, jövőjének kulcsára. 

A fenntarthatóság megismertetése kevés, átélni, átérezni kell azt. A szakma minden mozzanatában, a 

turizmus minden apró szegletében jelen kell legyen ahhoz, hogy elérje az eredeti célját. A 

fenntarthatósággal foglalkozó irodalom meglehetősen széles körű, érdemes többet is megismerni, 

hiszen a megközelítés módja, iránya más és más minden esetben. Az alábbi irodalmak (nyomtatott és 

online) a fenntarthatóság ismeretének alapjait képezik: 

 Gyulai Iván (2008): Kérdések a fenntartható fejlődésről, Budapest.  

 Brown L. R. (1981): Building a Sustainable Society, W. W. Norton & Co., New York, London  

 Bulla Miklós – Mozsgai Katalin – Pomázi István (2007): Fenntarthatóság – dilemmák és 
lehetőségek In: Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és stratégiák.  

 Csete Mária (2006): A fenntarthatóság helyi megvalósítása, Gazdálkodás Agrárökonómiai 
Tudományos Folyóirat  

 Daly Herman E. (1999): Uneconomic growth: in theory, in fact, in history, and in relation to 
globalization In: Ecological Economics and Ecology of Economics: Essays in Criticism, Edward 
Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA  

 Daly Herman E. & Joshua Farley (2003): Ecological Economics: Principles and Applications, 
Island Press  

 Erdős Tibor (2004): Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható fejlődés üteme? 
Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. 

 Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája (2002): Fenntartható Fejlődés Bizottság, 
Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió 
Fenntartható Fejlődési Stratégiája, Budapest  

 Harnos Zsolt – Csete László (szerk.) (2008): Klímaváltozás: környezet – kockázat – társadalom, 
kutatási eredmények, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest  



 Kondorosi Ferenc (2008): Klímaváltozás és emberi jogok. „Klíma 21” Füzetek. MTABCE 
Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda, MTA KSZI  

 Láng István – Csete László – Jolánkai Márton (2007): A globális klímaváltozás: hazai hatások és 
válaszok. A VAHAVA jelentés, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest  

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025  

 Szlávik János (2005): A fenntartható fejlődés alapvető összefüggései 
(http://www.gupt.bme.hu/pdfs/szlavik.pdf)  

 http://www.nfft.hu  

 http://www.mindentudas.hu/lang/20040806lang1.html  

 http://www.unesco.hu/index.php?type=node&id=118  

 http://www.termeszetvilaga.hu/tv2001/tv0108/vajda.html  

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntartható_fejlődés  

 http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_4/en/  

 http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf  

 http://www.cop15.dk/en/servicemenu/News/GlobalWarmingRiskBiggerThanFinancialCrisisS
aysStern.htm  

 

6. A vendéglátás története Magyarországon és Szlovákiában 

7. A vendéglátás szerepe, fogalma, értelmezése 

8. Rendezvényszervezés és vendéglátás 

9. Intézményi vendéglátás és közétkeztetés 

 

Ahogy a bevezetésben is megemlítésre került, a vendéglátás közel sem olyan szinten és 

mennyiségben ellátott szakirodalmakkal és kutatásokkal, mint a turizmus. Akadémiai körökben a 

vendéglátás tudománya nem olyan szinten elismert, mint a turizmus. Bizonyos pontjai, amelyek 

átfedésben vannak egyéb tudományokkal (molekuláris gasztronómia – kémia, kommunikációs 

technikák a vendéglátásban – kommunikáció, alapanyagok a vendéglátásban – élelmiszerbiológia, 

stb.) kapnak nagyobb tudományos figyelmet, de maga a vendéglátás szakma elismertsége kétséges. 

Erre a folyamatra rásegít egy sor nemzeti és nemzetközi tendencia, ami tovább alacsonyítja a 

vendéglátás imázsát. A felszolgálás, mint megbecsült szakma az elmúlt néhány évtizedben betanított 

foglalkozássá vált. A pénztelen egyetemisták, színészek és más országokba vándorlók munkája. A 

szakácsszakma kettészakadt, a stabil, megbízható ismeretekkel rendelkező réteg két osztályra vált el. 

Első a médiában, szakmai körökben megbecsült, elismert un. „sztárséfek”, akik versenyeken, 

kiállításokon népszerűsítik a gasztronómiát, bár nem a nagyközönség, a nép, a tömeg számára, csak 

egy szűk réteg érdeklődésére; a másik pedig az igénytelen, szakmai alapokkal is alig tisztában lévő 

„konyha által elrejtett” réteg. A szakács sztereotípiája (iszákos, koszos, műveletlen) az utóbbi időben 

sajnos innen ered. A távolodás erősödik, pedig a szakma célja pont a két réteg közeledése lenne. 

Sajnos a management sem ártatlan a vendéglátás hírének csökkenésében, romlásában. Szintén az 

utóbbi évtizedek divatja volt, hogy bárki, akinek elegendő anyagi háttere volt, az éttermet nyitott. 

Színészek, egyéb művészek, celebek, maffiózók sora nyitott vendéglátóegységet bármilyen szakmai 

vagy menedzsment ismeret nélkül. Az üzlet kimenetele, sorsa ezzel determinálva volt, csak idő 

kérdése, hogy mikor mentek csődbe. 

Hazánk vendéglátásának a helyzetét a legjobban az alábbi cikk érzékelteti, elemezve a múltat is. A 

vendéglátást oktató tanár legelső órán, ha ezt az anyagot ismerteti a hallgatókkal, azzal általános 

http://www.gupt.bme.hu/pdfs/szlavik.pdf
http://www.nfft.hu/
http://www.mindentudas.hu/lang/20040806lang1.html
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képet nyújthat magáról a vendéglátásról. Érdemes a cikkre egy-egy félév végén visszatérni, felmérni, 

hogy a szakmai ismeretek tudatában, (fél év elteltével) mit jelent számukra a vendéglátás, ők hogy 

látják a helyzetét. (Fehér, P., Füreder, B., & Várvizi, P. (2010). A Magyar Gasztronómia és Vendéglátás 

Helyzete Napjainkban. In: Turizmus Bulletin 14(4), pp. 34-44. – online elérhető a Turizmus Bulletin 

cikkei között) Érdekes megfigyelés, ami alátámasztja a szakirodalmakkal kapcsolatos aggályokat is, 

hogy míg a tanulmányok, tudományos értekezések döntő többségének felhasznált irodalmában 

szakfolyóiratok cikkei és szakkönyvek szerepelnek, az említett írás végén felsorolt másfél oldalnyi 

irodalom nagy része közéleti honlapok és szakmai honlapok cikkei.  

A vendéglátás/gasztronómia a történelem során mindig összefonódott az intézmények, ételek, 

népszokások témakörével. Sokszor tudományos szakirodalomnak tekintik Horváth Rozi 

szakácskönyvét, Kudlik Juli főzőműsorát és a Kiskegyed konyháját is. Természetesen önmagukban 

nem számítanak releváns (kutatásokat megalapozó) szakirodalomnak, de ha különböző részeit 

vizsgáljuk, ha speciális aspektusból emeljük ki bizonyos elemeit (regionális, tájjellegű ételek, bizonyos 

ételforma fejlődése, stb.) akkor alapját képezheti különböző kutatásoknak, de azt mindig ki kell 

egészítse egy akadémiailag elismert tudományág (történelem, kémia, közgazdaságtan, biológia) 

kutatása, ismeretanyaga is. A gasztronómia/vendéglátás területén aki ma jól értesültnek szeretné 

tartani saját magát, annak naprakész információkkal kell rendelkeznie az internet nyújtotta források 

tekintetében (szakmai oldalak, gasztroblogok, éttermek honlapjai), a szaksajtót figyelnie kell, és az 

összes megjelenő, manapság szinte dömpingszerűen a könyvesboltokba kerülő különböző 

gasztronómiai témájú könyvek rengetegében is el kell igazodnia. Az utóbbi évtized „gasztro-

robbanása” eredményezte azt, hogy minden témában számos szakértőt (és sajnos kevésbé szakértőt 

is) megkérdeztek, amit meg is jelentettek. Közös jellemzői ezeknek a könyveknek, hogy nagyon 

látványos ételfotókkal dúsítják őket, egy-két nagy nevet felsorakoztatnak benne (sztárséfek, év 

borásza, tv-s személyiség), és hasznos információtartalmuk szinte a nullával egyenlő. Természetesen 

vannak kivételek is, és nagyon jó szakkönyvre, tematikus kiadványra lehet rábukkanni (kellően borsos 

áron). Ilyenek például (a teljesség igénye nélkül): 

 Paul Freedman (szerk.): Ét-vágy, az ízlés története - Gasztronómiai felfedezőút az ízek 

birodalmába. Jószöveg Műhely Kiadó, 2008 

 Johnson Hugh, Robinson Jancis: A világ boratlasza. Alexandra Kiadó, 2009 

 Eperjesi Imre: Borászati technológia - Borászat 1. Mezőgazda Kiadó, 2010 

 Ambrus Lajos, Csoma Zsigmond, Somlósi Lajos: A magyar bor útja - A kezdetektől napjainkig 

B.K.L. Kiadó, 2002 

 Balázs Géza: Nagy párlat- és pálinkakönyv. Magyar Szemiotikai Társaság, 2012 

 Molnár B. Tamás (szerk.): Gault&Millau Magyarország Étteremkalauz 2012 ENFYS Kft., 2012 

 Robert L. Wolke: A tudós szakács - A konyhatudomány alapjai - eredeti receptekkel 

Akadémiai Kiadó, 2011 

 Ehető! - A világ élelmiszernövényeinek története, felhasználása Kossuth Kiadó, 2009 

 Claudia Piras, Ruprecht Stempel: Olasz kulinária Vince Kiadó, 2007 (és a sorozat orosz, 

spanyol, francia része) 

Amíg más tudományterület esetén nehéz megítélni, hogy egy szakkönyv mennyire értékes/mély 

munka, addig a gasztronómia világában ez a kiadvány kézhez vétele során már elég nagy biztonsággal 

megállapítható. Rossz példák felsorolásától eltekintek, de az alábbi ismérvek figyelembe vételével a 

laikus is könnyen kiválaszthatja a minőségi irodalmat: a képek és a leírások helyes aránya az első, ami 



feltűnik és árulkodó lehet, valamint az ábrák/fotók hasznossága. Amennyiben az egy 30 cm-es 

kukoricát ábrázol, és nem pl. egy tematikus, igényesen megszerkesztett térképet vagy egy 

folyamatábrát, az a kiadvány csak gyors pénzszerzési lehetőség a szerkesztőinek. Amelyik könyv 

celebekkel, színészekkel, énekesekkel van eladva (arckép, ajánlás, esetleg saját receptek), az szintén 

nem képvisel nagy szakmai értéket. A Karácsony előtti hetekben megjelent könyvek is gyanúsak 

lehetnek. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy a könyv milyen erényekkel bír, akkor a szakmai oldalakon 

megtalálható értékeléseket (amiket vendéglátós szakemberek írnak) kell elolvasni. Számos 

életmóddal, egészséges táplálkozással és különböző diétákkal kapcsolatos könyvet is a gasztronómia 

zászlaja alatt értékesítenek. A vegetáriánus, paleo, Atkins, stb. életmód követői és az érdeklődők 

sajnos ebben az esetben is gyakran kapnak silány minőségű, hiányos információval ellátott 

irodalmakat. A különböző irányzatok hivatalos szervezeteinél, online fórumain érdemes érdeklődni, 

hogy melyik szakkönyv a jól használható.  

A gasztronómia hátterének egy érdekes momentuma, hogy Éliás Tibor és Szántó András 1984-ben 

időt és fáradságot nem kímélve összeállította a magyar gasztronómia irodalmának bibliográfiáját, 

mely különös hangsúlyt helyez a vendéglátás történetére is. A szerzők gyűjtése az 1711-1960-as 

évekig terjed, tehát 250 évet ölel át. A téma iránt elkötelezett kutatók közöttük nagy 

gyöngyszemeket találhatnak: http://www.famakonyv.hu/biblio1.htm  

A közép- és felsőoktatásban jelenleg használt és elismert irodalmak az alábbiak: 

 Csizmadia László: Vendéglátóipari értékesítés alapjai 

 Cservák György – Kerekes Gyula: Felszolgálói ismeretek (videokazetta) 

 Seregi Andrásné : Italismeret és élvezeti szerek 

 Rubovszky András: A magyar vendéglátás és turizmus újkori története 

 Mészáros-Voleszák: Villásreggelitől a gálavacsoráig 

 Dunszt-Oriskó-Ónodi-Török: Vendéglátó technológia 

 Tusor András: Gasztronómia (elektronikus könyvtár)  

 Felszolgálás minilexikona 

 Ónódi Ferenc – Török Isván János: Felszolgáló ismeretek  

 Sándor Dénes: Ételkészítés CD  

Ezek kiegészülhetnek egyéb gasztronómiai témájú regényekkel is. A vendéglátás oktatása jóval 

színesebb, több fantáziát és kreativitást megkívánó forma, mint például a klasszikus tantárgyaké. A 

gyakorlati képzés mellett jól hasznosíthatóak a különböző videó felvételek (akár az interneten 

található video megosztó portálokról is), a blogok, a szakfolyóiratok, tematikus honlapok, stb. Az 

oktatást így segítheti a felsorolt források bármelyike (szintén a teljesség igénye nélkül): 

 Szakfolyóirati cikkek (Szakácsművészet, Magyar konyha, Vidék íze, GoodFood, Dekanter, 

Cafe és Bár, Vendéglátás-internetes változat:http://www.vendon.hu/ Élelmiszer, Vendég és 

Hotel, stb.) 

 Online szakfolyóiratok (gyűjteménye: http://gasztronomia.lap.hu/szakfolyoiratok/11268176, 

Pincérújság internetes változat: http://www.termekmix.hu/pincerujsag/, 

www.hejszakacsok.hu, http://www.diningguide.hu, www.foodandwine.hu, 

http://www.webcommgasztro.hu/blog, egyéb gasztroblogok: 

http://blog.lap.hu/gasztro_blogok/21496153)  
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 Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve (2010) 

 Ottlik Károly: Protokoll 

 Görög Ibolya: Protokoll az életem 

 Ruth Reichl: Egy álruhás étteremkritikus titkos élete, regény  

 Anthony Bourdain: A konyhafőnök vallomásai, regény 

 Gordon Ramsay: Nem piskóta, regény 

 Szerb Zsigmond: Éljen az élet: a gasztronómia regénye (történelmi) 

 Brillant Savarin: Az ízlés fiziológiája (történelmi)  

 Gerse László: Híres éttermek 

 Halász Zoltán: Gasztronómiai kalandozások Európában 

 Antal B Gábor-Hajós Katalin: Az italok világa a világ italai 

 Dr Ketter László: Gasztronómiánk krónikája 

 Alexandra étteremkalauz 

 Filmek: Lecsó; Mediterrán finomságok; Csirke, hal, királyrák; Heston Blumental zseniális 

lakomái; Gordon Ramsay-Jamie Oliver filmjei… 

A vendéglátás hátterének, szervezési feladatainak, üzlet nyitásnak és élelmiszerek kezelésének a 

feladatait a közelmúltig a HACCP rendszer szabályozta. Magyarországon a HACCP rendszer 

szabályainak betartása már nem kötelező, de ajánlott. A szabályzatokat, törvényeket (a hamarosan 

elkészülő Turizmus- és Vendéglátás Törvény hatályba kerüléséig) a Jó Higiéniai Gyakorlat (letölthető: 

http://www.kormany.hu/download/7/cf/70000/VENDEGLATAS_GHP_2012%2003%2007.pdf) foglalja 

össze, rendszerezi. A dokumentum az oktatásban tökéletesen felhasználható, értelmezései 

középiskolás diákok számára sem okozhatnak problémát. A vendéglátó üzlet nyitásától, a falusi 

turizmusban felmerülő kérdéseken át egészen az alkalmazottakkal szemben támasztott 

követelményekig mindent górcső alá vesz, magyaráz, értelmez. A vendéglátásban dolgozók, a 

hallgatók és az oktatók számára az egyik leghasznosabb gyakorlati jellegű kiadvány. További előnye, 

hogy 2012-ben adták ki, tehát a benne foglalt információk frissek, a törvények hatályban vannak, az 

említett hivatalok funkcionálnak, az esetlegesen fizetendő pénzösszegek is érvényesek. 

A másik olyan dokumentum, ami a vendéglátós ismeretek bővítését szolgálhatja a Hagyományok – 

Ízek – Régiók Program (HÍR Program). A Program a vidéki élelmiszer-előállítási hagyományok 

megőrzése, ápolása érdekében jött létre. A várományos és a listára már felvett élelmiszerek, 

termékek letölthetőek az alábbi honlapról: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hagyomanyok. 

Hasonlóan a HÍR Programhoz, a vendéglátósoknak (különösképpen a vidéken tevékenykedőknek) 

kötelessége ismerni és széles körben terjeszteni hazánk különleges termékeit, emlékeit, más szóval a 

Hungarikumokat. A Hungarikumokkal kapcsolatban elég heves viták voltak a közelmúltban. A szakmai 

szervezetek, érdekcsoportok és egyéb intézmények és személyek többször ellentmondásba kerültek. 

Mára, úgy tűnik, a Hungarikum-botrány kezd lecsengeni, bár a listán szereplő tárgyak, élelmiszerek és 

egyéb tényezők száma szerencsére egyre gyarapodik. A Hungarikumokkal kapcsolatos elméleti 

ismereteket az alábbi dokumentum tartalmazza: http://unipub.lib.uni-

corvinus.hu/1186/1/Tozsa_Zatori_2013_konyv.pdf.  
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11. Idegenforgalmi- és vendéglátó marketing 

 

A turizmus és a vendéglátás egyik legszínesebb és bizonyos szempontból a legérdekesebb témaköre. 

Azonban az alapvető marketing ismeretek és némi közgazdasági alap nélkül szinte értelmezhetetlen. 

Sok esetben hiányzik a marketing fogalmának és a marketing szemléletnek a tisztázása a közép- és 

felsőfokú intézményekben. Ez azt eredményezi, hogy a speciális, szakosodott anyagokat nincsen mire 

felépíteni, a diákok nem értik a tananyagot, nem látják az összefüggéseket és a marketinget mint 

tantárgyat egy nehezen tanulható, bonyolult dolognak látják. Rosszabb esetben szimplán azonosítják 

a reklámokkal, és a médiából áradó hirdetésdömping miatt fogják a fogalmat ellenszenvvel kezelni. A 

diákok leendő vendéglátó egységének sikeressége, de saját életvitelük, önmaguk „menedzselése” 

szempontjából is kiemelt fontosságú a marketing alapjainak elsajátítása.  

A marketing, mint tudományág, már az 1960-as évektől rohamosan és folyamatosan fejlődik. Ezáltal 

irodalma bőséges és szerteágazó. Az alapok szinte minden iskola képviselőinél megegyeznek. Az 

oktatásnál mindig nagyon hangsúlyosnak kell lennie a gyakorlatnak, különböző példákkal kell 

világossá tenni az elméleti hátteret. Az alább felsorolt marketing alapismeretekhez kapcsolódó 

irodalmak a magyar főiskolákon leggyakrabban használt tankönyvek: 

 Bauer András - Berács József – Kenesei Zsófia (2007): Marketing alapismeretek, Aula kiadó 

 Veres-Szilágyi: A marketing alapjai. BGF-Perfekt, Bp. 2005. 

 Tóth Tamás: Marketing a hazai és a nemzetközi piacokon.(Főiskolai tankönyv). Zsigmond 

Király Főiskola. Budapest, 2002. 

 P. Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, 1998. 

 P. Kotler: Kotler a marketingről,Park Könyvkiadó, 2000. 

 Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing, Műszaki Könyvkiadó, 1998. 

 D. Jobber: Európai marketing, Műszaki Könyvkiadó, 1998. 

A turizmusmarketing és a vendéglátás marketingje a szolgáltatásmarketing egy szeglete. Erős 

alapokkal rendelkező, és folyamatosan fejlődő területe a marketingnek. A turizmus speciális 

gazdasági ágazat, nem azonosítható a klasszikus szolgáltatások körével, így természetes, hogy az azt 

támogató marketing is teljesen speciális lesz. Turizmusmarketing (idegenforgalmi marketing) néven is 

számos szakkönyv látott napvilágot, bár a gyakorlat szerint az oktatók ezeket a mai napig szívesen 

ötvözik a turisztikai szakirodalom alapműveivel és a marketing szakirodalom klasszikusaival. 

Mindezek ellenére a legjelentősebb turizmusmarketing témájú könyvek, kiadványok az alábbiak: 

 Fritz-Karl Ferner: Idegenforgalmi marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1994 

 Árva László, Deli-Gray Zsuzsa: Turizmusmarketing esettanulmányok Akadémiai Kiadó, 2010  

 A Magyar Turizmus ZRt minden évben ismerteti a marketingstratégiáját. Ebben aktualizált 

kereslet és kínálatelemzés van, a leendő projektek, akciók leírása, kivitelezésének tervezete. 

Minden évben letölthető a http://neta.itthon.hu/szakmaioldalak honlapról. 

 Alan Fyall, B. Garrod: Tourism marketing: a collaborative approach. Channel View 

Publications, 2005 

 Philip Kotler: Marketing For Hospitality And Tourism. Pearson Education, 2008 

 Alastair M. Morrison: Hospitality and travel marketing. Delmar Publishers, 1996 

http://neta.itthon.hu/szakmaioldalak


 James R. Abbey: Hospitality sales and advertising. Educational Institute, American Hotel & 

Motel Association, 1998 

 Rocco M. Angelo, Andrew Vladimir: Hospitality Today: An Introduction. Educational Institute, 

American Hotel & Lodging Association, 2004 

Hazánkban a  Gasztrotop Kft. által 2011-ben kiadott Vendéglátás-marketing c. könyv új színfolt a 

vendéglátó szakirodalomban. Tetszetős megjelenésű, jól tagolt kiadvány, amely 26 fejezeten 

keresztül mutatja be, hogy egy vendéglátó egység számára melyek a sikeres működés, és a kiugrás 

lehetőségei napjainkban. Olvashatunk benne marketingtervről, helyszínválasztásról, 

fogyasztásösztönzésről, reklámról, arculat-, hírnév- és márkaépítésről. A könyv külön kiemelt 

érdekességei azok a listák, melyeken a szerző tételesen felsorolja azokat a lehetőségeket, amik 

megvalósításával egy vendéglátó egység vonzóbbá teheti magát vendégei szemében. „E szakirodalom 

abban segít, hogy éttermünk valóban versenytársai fölé kerekedhessen, ahol a személyzet a lehető 

legjobban végzi munkáját, és ahová valóban érdemes be- és visszatérni.” A kifejezetten vendéglátó- 

és szállodaszakembereknek készült művel a szerző, Vaszari Tamás valóban régi hiányt pótol. Olyan 

szakterületet tár fel, ami ma már megkerülhetetlen a vendéglátásban dolgozók számára. 

 

12. A gasztronómia modern értelmezése 

13. Magyarország gasztronómiai sajátosságai 

14. Szlovákia gasztronómiai sajátosságai 

15. Gasztroturizmus, gasztrofesztiválok határok nélkül 

 

A gasztronómia és a vendéglátás értelmezése ebben a tekintetben nagyon összecseng. Kutatási 

irányokat kijelölni és szakirodalmi hátteret keresni a kettőnél szinte azonos feladat. A vendéglátás 

szakmai (évtizedes) törzsanyagától eltekintve a további fejlődési lehetőségek és információforrások 

megegyeznek. Az irodalmak, források köre a 6.-tól 9.-leckéig tárgyaltakéval szinte ugyanaz. A 

gasztroturizmus, a fesztiválok körében a hangsúly sokszor az alapanyagra helyeződik, bár önmagában 

már nem jelentene attrakciót egyik sem. Magyarországon és Szlovákiában is több száz gasztronómiai 

jellegű fesztivált rendeznek minden évben, sőt egyre többet és többet. Összegyűjtésük, 

rendszerezésük meglehetősen nehézkes feladat, hiszen gyakran a település forrásainak szűkössége, 

hol a szponzorok tevékenysége akadályozza a széles körű promóciót. Sajnos egyik országban sincs 

egy olyan fesztiválokat ismertető tematikus honlap, ahol egyszerűen lehetne régió vagy naptár 

alapján az összes fesztivál, rendezvény közül keresni. 

A gasztrofesztiválok szakirodalma gyér, a jelenség speciális és elég fiatal is. Emellett azonban 

számtalan kutatási lehetőség, terepi munka ígérkezik velük kapcsolatban. Meg lehet vizsgálni 

regionális, országos méretekben is, a határ két oldalát külön vizsgálva és egységként tekintve is. 

Bevételek, kiállítók, vásározók, árusok állandó lakhelye alapján, a legnépszerűbb termékek 

tekintetében, programok, műsorok volumene és a látogatószám vizsgálatával. A kutatások 

kivitelezéséhez egy helyesen meghatározott és körülhatárolt koncepció kell, hipotéziseket kell 

felállítani. Később is hasznosítható, publikálható kutatásokat pszichológiai, szociológiai és 

közgazdasági alapú kutatásmódszertan segítségével kell kivitelezni. Az országok/régiók 

összehasonlításában is rengeteg lehetőség rejlik. 



A gasztronómia önmagában is egy elég nehezen körülhatárolható fogalom, divatos, de még nem 

kutatott terület. Sajnos egyre többen használják helytelenül, hívnak például egy szakácskönyvet 

gasztronómiai lexikonnak, egy pörköltfőző versenyt gasztronómiai fesztiválnak, stb. A turisztikai 

szakmának és a vendéglátás képviselőinek is feladata, hogy a fogalom ne üresedjen ki idő előtt, 

jelentése ne alakuljon át. Új gasztronómiai trendek, divatos alapanyagok, egészségtelennek 

bélyegzett ételek, tiszavirág életű termékek folyamatosan színesítik az éttermek palettáit, férkőznek 

be a mindennapjainkba. Vizsgálatuk, a jelenség tudományos szintre emelése, oktatása, lehatárolása 

nehéz, de annál kreatívabb feladatot nyújt a jövő gasztronómusainak. A szakma képviselőivel való 

együttműködés egészen fiatal kortól, a szakemberek tisztelete a különböző gyakorlatok során 

legalább olyan fontos, mint a szakma képviselőinek azon igyekezete, hogy tudását valóban átadja a 

fiatalabb generációnak, segítse őket a boldogulásban és a fejlődésben. Ennek a kapcsolatnak a 

létrehozásában a kulcsszerep az oktatóké, a képző intézményeké, a főiskoláké és egyetemeké.  

 

Szlovák-magyar kommunikáció  
 

A szlovák-magyar határ menti területek turisztikai/gasztronómiai lehetőségeit követően a második 

modul témája az ehhez (és a szakmai alapokhoz) kötődő kommunikáció elemzése. A második egység 

már nem csak szakirodalmakra alapuló ismeretanyag, hanem a kommunikáció gyakorlati elemeit is 

tartalmazza, valamint különböző szituációs gyakorlatokat, amelyek segítenek a diákoknak felkészülni 

az „éles” helyzetekre. A szlovák-magyar kommunikációs modul felépítése, témakörei: 

1. A turizmus-kommunikáció elméleti alapjai, jelentése, modellje 
2. A turizmus-kommunikáció buktatói, megértést nehezítő tényezők 
3. A partnerek közti bizalom, megértés, empátia megteremtése, a pozitív turizmus-

kommunikáció 
4. A turizmus mint a konfliktusok kezelésének eszköze, konfliktushelyzetek háttere és 

felismerése 
5. A Szlovák-magyar határ menti együttműködések hatásai I. 
6. A Szlovák-magyar határ menti programok: turizmus-vendéglátás-gasztronómia 
7. Kommunikáció a vendéglátásban 
8. Társadalmi összefogás, partnerség települési szinten: a rendezvények szerepe a 

kommunikációban 
9. Kommunikáció az intézményi vendéglátásban és a közétkeztetésben 
10. Non-profit szervezetek tevékenysége a szlovák-magyar kommunikációban 
11. Kommunikáció és marketing 
12. A modern gasztronómia kommunikációja a magyar-szlovák határ mentén 
13. Magyar gasztro-kommunikáció 
14. Szlovák gasztrokomunikáció 
15. Gasztroturisztikai kommunikáció magyar-szlovák viszonylatban 

 

Ahogy az a fejezetcímekből is kitűnik, a kommunikációs modul teljes mértékben a 

turizmus/vendéglátás/gasztronómia modul elemeire épül. Ez azt jelenti, hogy a tanulás/oktatás 

sorrendje sem felcserélhető. Az irodalmi háttér ezek alapján szintén egyezést mutat, tehát az adott 

modulok kiegészítő ismereteit az első egység forrásai alkotják. A kommunikáció elmélete és a 



gyakorlati panelek rögzítik véglegesen az elméletet a hallgatókban, hiszen a teljes tudáshoz a 

gyakorlás is hozzá tartozik.  

Az oktatók szerepe eszerint különböző a két egység tekintetében. Az első (elméleti) tananyag 

ismertetésénél sokkal fontosabb, hogy az oktató hiteles legyen, a kérdéses részeket pontosan el 

tudja magyarázni. Ez nagy háttérismeret meglétét követeli meg tőlük. Az informálódás, a 

naprakészség, az összefüggések átlátása központi szerepű a tudásanyag átadásában. Ezzel szemben a 

második tanulási egység, a kommunikációs tananyag hiteles átadása sokkal inkább a szakma 

gyakorlati ismeretén múlik. A pedagógusoknak itt tudniuk kell portásként, szállodaigazgatóként, 

pincérként, étteremvezetőként vagy falusi szállásadóként gondolkozni. Döntő fontosságú lehet a 

saját, személyes tapasztalat az oktatás során. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az oktatóknak 

érdemes „terepi gyakorlatot” végezni, és meglátogatni egy-egy turisztikai szolgáltatót, vendéglátó 

egységet, beszélgetni az alkalmazottakkal, megkérdezni őket a különböző tapasztalataikról. 

A szakirodalmi források tekintetében a kommunikációs egység két lábon áll. Az első a klasszikus 

kommunikációtudomány alapműveit jelenti, a másik a turizmus-kommunikáció és a turizmus 

marketing ismeretanyagát. Előbbi kategória alapművei az alábbiak (természetesen a tananyagban 

fellelhető forrásmegjelölésen kívül): 

 Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó, 2006 

 Neményiné Dr. Gyimesi Ilona: Kommunikációelmélet. Perfekt ZRt, 2004 

 James A. Anderson: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai . Typotex Kiadó 

 Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Typotex 

Kiadó 

 Knapp, M. L., 2003, A nem verbális kommunikáció. In Horányi, Horányi Özséb (szerk.), 

Kommunikáció I. Budapest, General Press. [első kiadás: Közgazdasági és Jogi, 1977-1978] 

 Holahan, C. J., 1998, A személyes tér. In: Dúll, A. - Kovács, Z. (szerk.): Környezetpszichológiai 

szöveggyűjtemény I. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 

 Horányi Özséb, 1999, A személyközi kommunikációról. In: Béres István - Horányi Özséb. 

(szerk.), Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. 

 Berne, E., 1984, Emberi játszmák. Budapest, Gondolat. 

 Watzlawick, P. - Beavin, J. A. - Jackson, D. D., 2003, A kommunikáció két axiómája. In Horányi 

Özséb (szerk.), Kommunikáció I., Budapest, General Press. 

 Fülöp Géza, 1996, Az információ. Magyar Elektronikus Könyvtár, 

http://mek.oszk.hu/03100/03118/html/index.htm 

 Barabási Albert-László: Behálózva - A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig c. 

előadása a Mindentudás egyetemén, 

 http://www.mindentudas.hu/barabasialbertlaszlo/20051010barabasi.html  

 A káoszelméletről összegyűjtött szövegek: http://kaosz.lap.hu/ 

 Austin, J.L. (1990)  Tetten ért szavak. Budapest, Akadémia. 

 Buda B. - László J. (1981)  Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont. 

 Forgas, J.P. (1989) A társas érintkezés szociápszichológiája. Budapest, Gondolat. 

 Goffman, E. (1981) A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat. 

 Griffin, Em (2001) Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest, Harmat. 

http://mek.oszk.hu/03100/03118/html/index.htm
http://www.mindentudas.hu/barabasialbertlaszlo/20051010barabasi.html
http://kaosz.lap.hu/


 Pléh Csaba - Siklaki István - Terestyéni Tamás (szerk.) (1988) Nyelv, kommunikáció, cselekvés 

I-II. Budapest, Tankönyvkiadó. 

 Reboul, Anne - Moeschler, Jacques (2000) A tárgyalás cselei. Budapest, Osiris. 

 

Összegzés 
 

A turizmus-vendéglátás-gasztronómia témájára főiskolai/egyetemi- és szakképzések épülnek. 

Szerteágazó volta, mélységei miatt a fent említett tananyag csupán ízelítőt tud nyújtani, a szakterület 

teljes ismeretanyagával könyvtárakat lehet megtölteni. A szakma nyitott, és számtalan más 

tudományterülethez kapcsolódik. Ezáltal a további kutatási irányok, részterületek száma szinte 

végtelen. A kommunikáció esetében szintén elmondható, hogy egy több évtizedes múltra 

visszatekintő tudomány, amely nélkül egyetlen más szakma sem tudna teljes mértékben kiteljesedni. 

Kiemelten igaz ez a turizmus ágazatára, ahol a főszereplők mindkét oldalon (turisztikai szolgáltató + 

utasok) hús-vér emberek, akiknek benyomásaik, érzéseik, különböző hangulatuk, eltérő kulturális 

hátterük van. 

A leendő szakemberek számára talán a legfontosabb, hogy nyitottak legyenek minden újdonságra, 

ismerjék fel a hétköznapi hírek turisztikai oldalát, a bennük rejlő lehetőségeket. A folyamatos 

tanulásra való készség és hajlam elengedhetetlen, hogy a turizmus/vendéglátás területén az ember 

hosszú távon sikeres legyen. 

A turizmus-gasztronómia-vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó kommunikáció kapcsolatrendszerének 

ismerete, a szakma szeretete kiemelten fontos egy olyan területen, ahol a vendég elégedettsége, a 

pozitív élmények fogják generálni a következő bevételeket. Ebben nyújt segítséget a 30 tananyag, 

amelyek az alapokat ismertetik, és lehetőséget adnak a további fejlődésre is. 

A téma iránt érdeklődő diák/tanár/szakember első lépésben a tananyaghoz felhasznált irodalmat 

(amelyet minden egység végén talál meg) tudja megvizsgálni. A források felkutatása újabb 

ismeretekhez juttatja azt, akinek igénye van rá. Ilyen módon az elmélyülés különböző 

szakterületeken teljes mértékben nyitott, a felkutatott forrásoknak újabb irodalmi háttere van… stb. 

A jelen leírás további segítséget próbál nyújtani azoknak az érdeklődőknek, akik nem elégednek meg 

témánként 5-8 oldallal. A felsorolt bázis irodalmak és a különböző folyóiratok, honlapok segítségével 

könnyen szélesíthető a tudás spektruma. Az összegyűjtött források köre természetesen a 

végtelenségig bővíthető, felsorolásuk szinte lehetetlen. Az irányokat azonban hűen ábrázolják, a 

lehetőségeket szépen illusztrálják és rávilágítanak arra, hogy a további kutatás, ismeretszerzés 

leginkább a nyitottság, a szorgalom és az emberi kreativitás kérdése. 

 

 

 



Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 

álláspontját. 
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