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1.  BEVEZETÉS, A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERE 

 

A GINOP-5.3.5-18-2019-00104 számú projekt keretében 2020. október 1. - november 10. 

között kérdőíves felmérést végeztünk a Dél-Dunántúli Régió vendéglátáshoz köthető cégeinek 

vezetői és munkatársai körében, aminek kapcsán cégének működési kihívásaira és a hazai és 

nemzetközi vendéglátás jövőjével kapcsolatos véleményére voltunk kíváncsiak. Az idei év 

rendkívül nehéz helyzet elé állította az ágazat dolgozóit. Éppen ezért különösen fontos látni azt, 

hogy hogyan vélekednek Ők, a szakma képviselői a vendéglátás jövőjéről.  

A vendéglátás több ezer éves múltra tekint vissza. Dinamikus, folyton változó, átalakuló 

tevékenység, amely mindig igazodik az adott kor elvárásaihoz, divatjához, a fogyasztói 

igényekhez. Az elmúlt évtizedekben látványos fejlődésen ment keresztül, a gazdasági 

jelentősége is folyamatosan nő. A vendéglátás a turizmussal szoros kapcsolatban áll, a 

turisztikai kínálat nélkülözhetetlen része. Napjainkban egyfajta gasztroforradalomnak lehetünk 

a tanúi, amelyben a minőségi vendégfogadás feltételei mellett a minőségi, helyi és a szezonális 

alapanyagok kapják a kiemelt szerepet. (Gonda et.al 2020) A mai magyar vendéglátásnak igen 

nagy az innovációs képessége. Ezért bizakodni lehet abban, hogy az ágazatot súlytó 2020-as 

évi koronavírus-járvány gazdasági következményeit hamar kiheveri (Csapó-Lőrincz 2020), és 

az elmúlt időszak fejlődési pályájára tér vissza újra. Reményeink szerint a kutatással hozzá 

tudunk járulni a vendéglátásban érdekelt vállalkozások jövőre vonatkozó elképzeléseinek a 

jobb megismeréséhez. A vendéglátás minősége nem csak gazdasági kérdés. A színes és 

különleges, egyedi gasztronómiai kínálatnak a turizmusban is növekvő jelentősége van (Gonda 

2014). Napjainkban a kérdés már az, hogy a vendéglátás sokszínű kínálata valóban csak a 

szolgáltatások között vehető-e figyelembe, vagy a turisztikai termék központi elemét jelentő 

vonzerő-kategóriaként is. Úgy véljük, a vendéglátás egyes megjelenési formái már-már olyan 

érdeklődésre tartanak számot, hogy egyértelműen a vonzerők kategóriájába lehet sorolni 

ezeket. A magyar gasztronómia kínálati oldala rendkívül sokszínű. A helyi lakosság igényeinek 

kielégítése mellett napjainkban a turizmuson belül betöltött szerepe is kiemelt fontosságúvá 

vált. Gasztronómiai turizmusról mind vidéki, mind városi környezetben beszélhetünk, a siker 

alapja azonban minden esetben az adott fogadóterületre jellemző, egyedi gasztronómiai 

sajátosságok megőrzése és hangsúlyozása. A turista az utazásra szánt idő és pénz 

ellentételezéseként élményre vágyik, mégpedig a hétköznapokétól eltérő, más jellegű és 

intenzívebb élményre. Az autentikust, a speciálist, a minőségit stb. keresi, úgy, hogy az a tárgyi 
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környezettel és a kiszolgálás hangulatával együtt élményt jelentsen a számára. Az érdeklődés 

az egészséges, bio-minőségűnek számító táplálékok iránt egyre nő. Szerencsére a turizmus 

szereplői is érzékelik ezt a trendet, és szaporodnak a helyi termékekre és vadnövényekre épülő 

egyedi kínálati elemek. A legutolsó évtizedben a helyi termékek és a vadnövények a 

csúcsgasztronómiában is szerephez jutnak (például medvehagyma, erdei gombák, 

gyékényhajtás, madársóska, vízitorma) és mára a gyűjtögetett alapanyagok használata a 

gasztronómiai trendek között is szerepel. A korszerű vendéglátás nem fordít hátat a múltnak, 

gasztrokulturális örökségünk ápolása napjainkban a piac által is értékelt kiemelt fontosságú 

törekvés. Emellett meghatározóak a gasztronómiai programok, a tematikus utak kínálatai, 

valamint a gasztrofesztiválok. Az éttermek kínálatából kitűnnek az „újhullámos” éttermek, az 

ún. „street food” ételárusító helyek és a modern „fine dining”, vagy a modern és a hagyományos 

konyhát ötvöző éttermek. A turizmus szereplője a különböző szolgáltatások tetszőleges 

elemeiből állítja össze az a komplex turisztikai csomagot, amit az utazása során igénybe vesz. 

Ebben a turisztikai szolgáltatáscsomagban napjainkban a vendéglátásnak egyre nagyobb 

jelentősége van. Az ismert svájci turizmuskutató professzor, KASPAR (1995), annak 

érdekében, hogy a turizmus gazdasági tevékenységének volumenét jól láthatóvá tegye, a 

turizmus környezetét szétválasztotta infra- és szuprastruktúrára. Az infrastruktúra egyaránt 

szolgálja a helyi lakosság és a turisták igényeit (ezt szokás 3 K-ként is emlegetni, úgy, mint 

kommunális, kommunikációs és közlekedési infrastruktúra). A szuprastruktúra döntően (de 

nem kizárólagosan) a turisták szükségleteinek a kielégítését szolgálja. A szuprastruktúrának a 

turizmuson belüli szerepét vizsgálva, elsődleges és másodlagos szuprastruktúráról 

beszélhetünk. Kaspar meghatározása szerint a vendéglátás az elsődleges szuprastruktúra része, 

a szálláshely-szolgáltatásokkal együtt. FREYER (2001, 2006) a turizmussal kapcsolatban álló 

gazdasági tevékenységeket 3 csoportba osztotta: 

1. Turizmusgazdaság: a tipikus turisztikai „üzemek”, turisztikai szolgáltatásokat, 

„termékeket” kínálnak. Ide sorolja az utazási irodai szektort is, a szállító cégeket és a 

szálláshelyeket is. 

2. Kiegészítő turizmusgazdaság: a nem tipikusan turisztikai vállalatok specializálódnak 

turisztikai termékekre, mint például a könyvkiadók az útikönyvekre, de ide sorolható az 

ajándéktárgyipar is. 

3. Turizmus „peremgazdaság”: nem tipikus turizmusszolgáltatók specializálódnak nem 

tipikus turisztikai szolgáltatásokra, de a turisták, mint célcsoport is megjelennek a vevőik között 

(például pékségek, fodrász szalonok, benzinkút stb.) (FREYER, 2001. p. 110). 
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Freyer besorolása szerint a vendéglátás az ún. turisztikai „peremgazdaság” része, mivel 

alapvetően nem turisztikai igények eredményezték a vendéglátás kialakulását, és nem tipikusan 

a turisták igényére építve alakítják ki kínálatukat, de a turistákra, mint célközönségre 

számítanak. Megjegyezzük, hogy Kaspar és Freyer felfogása a vendéglátás 

turizmusgazdaságon belüli helyének megítélésében nagyban eltér egymástól. Úgy gondolom, 

hogy Freyer lassan két évtizeddel ezelőtti gondolata a turizmus globálissá válásával, a jelentős 

mértékű tömegturizmusra épülő desztináció létrejöttével felülbírálatra szorul, hiszen 

nyilvánvaló, hogy egyes fogadóterületeken a vendéglátás is 100%-ban az odaérkező turisták 

speciális „turisztikai” igényeinek a kielégítését szolgálja, és így ugyanolyan része a 

turizmusgazdaságnak, mint a szállás-szolgáltatás. Ha a turizmus termékszemléletű 

megközelítésére gondolunk, akkor ugyancsak a szállás-szolgáltatásokkal azonos csoportba, az 

ún. elsődleges szuprastruktúrába kell sorolnunk a vendéglátást (GONDA, 2016). Azt gondoljuk 

azonban, hogy a gasztronómiai-vendéglátóipari kínálat esetében napjainkban nem is ez a fő 

kérdés, hanem az, hogy a vendéglátás kínálata valóban csak a szolgáltatások között vehető-e 

figyelembe, vagy a turisztikai termék központi elemét jelentő vonzerő kategóriájánál is. Azaz 

a kérdés úgy tehető fel, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékig önmagában turisztikai 

vonzerő a vendéglátás által létrehozott gasztronómiai kínálat.  

A vendéglátás az elmúlt évtizedekben növelte részesedését mind a foglalkoztatásból, mint az 

előállított hozzáadott érték tekintetében. A fogyasztói trendek vizsgálata is azt támasztja alá, 

hogy az ágazat jelentősége a továbbiakban is erősödni fog (Törőcsik-Csapó 2018). A 

„szálláshelyek és vendéglátás” kategóriája az Európai Unióban 2017-ben a teljes foglalkoztatás 

8,1%-át adta és az összes vállalkozás 8,3%-a ebben az ágazatban dolgozott 

(https://ec.europa.eu/eurostat/). A vendéglátás önmagában a GDP mintegy 4%-át adta már az 

új évezred legelején (FRIDDLE ET AL., 2001), és azóta évente gyors, akár 5-6%-os növekedési 

ütemet mutatott különböző gazdasági és demográfiai trendeknek és változásoknak, illetve 

technológiai fejlesztéseknek, valamint a munkaerőpiacon bekövetkezett változásoknak 

köszönhetően. (Gonda et al. 2020) Alapvetően a demográfiai változások azok, amelyek a 

vendéglátás (és tágabb értelemben a teljes élelmiszer-gazdaság) változásait előidézik: ahogy a 

„baby boomer” generáció középkorúvá vált, egyre kevesebb ideje maradt a főzésre és 

gyermekeik sem tűntek igazán érdeklődőnek az ételkészítés iránt. A diszkrecionális jövedelmek 

ugyanakkor jelentős mértékben nőttek az ipari társadalmakban (az Egyesült Államokban 

például megduplázódtak 1975-ről 2000-re), és ennek egyre jelentősebb részét költötte el a 

népesség a turizmus és vendéglátás ágazat szolgáltatásaira. Valójában az történt, hogy a 

lakosság jelentős része otthagyta a konyát és az éttermeket vette célba. A globalizálódó, 
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beszűkülő világ, a karnyújtásnyi közelségbe került új kultúrák, ételek, ízek ráadásul a kínálati 

oldalt is egyre vonzóbbá tették. A munkaerőpiaci változások pedig a kényelmi ételek (félkész- 

és készételek) iránti keresletet alapozták meg (FRIDDLE ET AL. 2001). Ez a folyamat 

hazánkban is tetten érhető. A vendéglátás további térnyerése, népszerűségének növekedése 

prognosztizálható. A gasztronómia napjainkban ez érdeklődés középpontjában áll. A modern 

gasztronómia alig több mint másfél évszázados múltra tekint vissza.  A gasztronómia fogalmát 

elsőként a francia Jean Anthelme Brillat-Savarin fogalmazta meg az 1848-ban kiadott „Az ízlés 

fiziológiája” című könyvében. A következő megállapításra jutott: „a gasztronómia rendszeres 

ismerete mindannak, ami az ember táplálkozására vonatkozik. Célja az ember életének a lehető 

legjobb táplálék által, a lehető legtovább való fenntartása” (IRIMIÁS ET AL., 2019).  

Az Oxford Dictionary meghatározása szerint a „gasztronómia” a főzés és a jó étel 

fogyasztásának művészetét és gyakorlatát foglalja magában (OXFORD DICTIONARY, 2020). 

A Cambridge Dictionary magfogalmazása szerint a „gasztronómia” szó a jó ételek 

elkészítésében és elfogyasztásában rejlő művészetet és tudást jelenti (CAMBRIDGE 

DICTIONARY, 2020). 

A gasztronómia görög eredetű szó. Ezt a kifejezést szűkebben és tágabban is lehet értelmezni. 

Elsődleges jelentése ínyencség, az ételek és italok szakértő ismerete, kifinomult élvezése, az 

étkezés művészete. Továbbá érthetünk alatta szakácsművészetet, ínyencmesterséget. Még 

tágabb értelemben magába foglalhatja a terítés, a felszolgálás művészetét is és az étkezés 

kultúráját. Emellett magába foglalhat mindent, ami az étkezéssel kapcsolatos (TUSOR A. – 

SAHIN-TÓTH GY., 2006).   

Michalkó (2012 266. o.) a gasztronómiát az ember által létrehozott vonzerőként értelmezi, ahol 

a gasztronómia az egyénnek okozott mindennapi örömöt kiegészíti a fogyasztás során megélt 

különleges környezet és ízpárosítások együttes hatása során megvalósuló extra élménnyel. 

Ilyen például egy minősítő rendszer által értékelt étterem meglátogatása, vagy egy nemzeti 

konyha felkeresése (IRIMIÁS ET AL., 2019).  

A gasztronómia fogalma a 19. század közepén fogalmazódott meg. Ám maga a gasztronómiai 

turizmus fogalmára a mai napig sem találtak egyöntetű meghatározást. Ez a kutatók széleskörű 

értelmezésének köszönhető. Az értelmezés során különválasztják a gourmet turizmus és 

gasztronómiai fesztiválok keltette érdeklődést, illetve a gasztronómia szerepét az 

idegenforgalomban (HALL-SHARPLES, 2003). Legjobban Hall és Sharples 2003-as 

megfogalmazása határolja le a gasztroturizmus definícióját. Eszerint a gasztroturizmus egy 

tapasztalati utazás egy gasztronómiai régióba. Magába foglalja a főzőbemutatók, 
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gasztrofesztiválok, termelői vásárok és helyi termelők meglátogatását is. Ide tartozik még a 

minőségi ételek és borok kóstolása, illetve minden olyan tevékenység, mely a gasztronómiával 

összefüggésbe hozható. Ezen kívül a WTO (WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2012.) 

szerint ide sorolhatjuk a tanulási folyamatokat a különböző kultúrákról, melyek magukba 

foglalják a tudás bővítésére szolgáló kulináris specialitások előállításától és kikísérletezésétől 

az elfogyasztásáig. 

A gasztroturizmus olyan turisztikai célú utazást jelent, amely során a turista elérni kívánt célja, 

hogy maradandó és emlékezetes gasztronómiai élményt szerezzen a desztinációra jellemző 

ételek és italok által (SZIVA ET AL., 2017) 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (2017) által megfogalmazott definíció írja le a gasztronómiai 

turizmus nemzetközileg elfogadott meghatározását: „A gasztronómiai turizmus olyan 

turisztikai termék, melynek során a látogató fő motivációja a felkeresett célterületre jellemző 

ételek és italok megízlelése, a nemzeti és tájjellegű konyha kipróbálása, a desztináció 

vendéglátási tradícióival való megismerkedés, de megjelenhet az igény a gasztronómiai 

különlegességek elkészítési módjának elsajátítása iránt is. Motivációt jelenthet továbbá egy-

egy híres vendéglátóipari létesítmény – étterem, műhely, gyár – felkeresése vagy speciális 

ételekhez, italokhoz kötődő fesztiválok, versenyek meglátogatása.” (MTÜ, 2017 156.o) 

A gasztronómiai turizmus népszerűsége világszerte növekvő tendenciát mutat. Folyamatosan 

új és innovatív turisztikai termékek jelennek meg a nemzetközi és a hazai piacon egyaránt. 

Magyarországon is, mint nemzetközileg is fontos keresleti tényezőként jelennek meg a 

gasztroturisták. Ezek a vendégek kiemelt figyelmet fordítanak utazásaik során a gasztronómiai 

minőségre és az autentikus helyi gasztronómia értékeire. (VARGÁNÉ ET AL., 2015). Az 

éttermek tekintetébe egyre nagyobb szerepet játszanak a „street food”, az „újhullámos”, illetve 

a „fine dining” éttermek. Ezek mellett meg kell említenünk azokat az éttermeket is, melyek a 

hagyományokat követik, de mindezt modern stílusban. (GONDA ET AL., 2020). A 

gasztronómia egyre nagyobb szerepet tölt be az emberek életében. Manapság már nem csak a 

túlélés eszköze az étkezés, hanem egyfajta élvezeti értéket közvetít, illetve presztízs szerepet is 

betölt. A turizmusban ma már önmagában is megállja a helyét, mint önálló turisztikai forma. 

Ezt elsősorban az itthon erőteljes fejlődésen átesett borturizmusnak köszönheti. Ennek legfőbb 

motivációja a borvidékek meglátogatása, a borok helyben történő kóstolása és megvásárlása, 

illetve maga a borkészítés elméletének megismerése egy szakember segítségével. Ide 

sorolhatjuk a szüreti és borfesztiválokat egyaránt. A turistának az utazásai során választott 

turisztikai terméket nagyban befolyásolja, hogy milyen szükséglet kielégítésére van 

motivációja. Fontos megemlíteni, hogy ez szorosan kapcsolódik Maslow azon elméletéhez, 

https://mersz.hu/?xmlazonosito=m580turtei_irod_142#m580turtei_irod_142
https://mersz.hu/?xmlazonosito=m580turtei_irod_155#m580turtei_irod_155
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mely szerint a szükséglet kielégítése során a fogyasztó rangsort állít. Először az alacsonyabb 

rendű szükségletek kielégítésére törekszik, majd, ha ezek legalább részben kielégültek, akkor 

következnek a magasabb rendűek kielégítésére tett lépések. Maslow az alacsonyabb 

rendűekhez sorolta a fiziológiai szükségleteket, mint például az éhség és szomjúság kielégítése, 

illetve a biztonságérzet iránti szükségleteket. A magasabb kategóriák között szerepelnek az 

olyanok, mint a szeretet szükséglete, önbecsülés és megbecsülés, kognitív szükségletek, mint 

például a tudás és megismerés, majd következik az esztétika, illetve az önmegvalósítás utáni 

vágy kielégítése. A vendéglátás mai gazdag kínálatában minden szükségleti szinthez van 

megfelelő kínálat. Természetesen a vendéglátó egységek lehetőséget biztosítanak az alapvető 

fiziológiai szükségletek kielégítésére. A jó sokat enni kedvező áron, mint fogyasztói igény 

napjainkban is jelen van, mint ahogyan erről a kutatási eredményünk is tanúskodik. Ugyanakkor 

szerencsére a vendéglátás manapság már alapvetően nem erről szól. Lehetőséget ad a szociális 

kapcsolatok ápolásának (családi, baráti rendezvények) a személyes elismertség fokozására 

(trendi éttermek felkeresése és posztolása közösségi médiában), de az esztétikai és kognitív 

szükségletek kielégítésére is lehetőséget ad. A gasztronómiai kínálat akár elsődleges 

vonzerőként szerepel, akár kiegészítőként jelenik meg, különböző szintű szükségletek 

kielégítéséhez kapcsolódhat. Ez azt jelenti, hogy eltérő motivációjú utasok számára lesz fontos 

tényező az utazásaik során. Fontos megjegyezni, hogy akik kimondottan gasztronómiai 

élmények szerzése céljából utaznak, azok számára nem a fiziológiai szükségletek kielégítése a 

fő motiváció, hanem egyéb magasabb rendű szükségletek kielégítése a cél. Ők azok, akiket a 

gasztronómiai kínálat előállításának kulturális háttere, mint például a hagyományok és a helyi 

gasztronómiai értékek megismerése érdekli. Emellett előtérbe kerülnek a kognitív és esztétikai 

igényeik is, mint például a tanulni vágyás, vagy a szép környezet igénye. Manapság érezhető, 

hogy a turizmus rendszerén belül a vendéglátásnak egyre jelentősebb szerepe van. Míg 

régebben kiegészítő szolgáltatásként jelent meg a szállás mellett, addig mára már önálló 

vonzerőként is működik. Az emberek az utazásaik során általában az adott területre jellemző 

ételeket- és italokat szeretnék megkóstolni és nem olyanokat, mint odahaza. (GONDA ET AL., 

2020) A vendéglátás fontosságát jelzi a „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen” 2003-

ban elkészített utazási elemzése is. Ebben megállapításra került, hogy a turisták fogyasztói 

kosarában jelentős szerepet játszik a gasztronómia. Annak ellenére, hogy majdnem húsz év telt 

el a vizsgálat óta, az arányok eltolódása ellenére kijelenthető, hogy a turisták fogyasztói 

kosarában a gasztronómiai kínálatnak nagyon nagy szerepe van a mai napig is. (CSAPÓ ET 

AL., 2018). 
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Ugyan az étel- és italfogyasztás a turisztikai termékek igen fontos részét képezik, a jellegzetes 

helyi specialitások megismerése a 20. század első feléig nem jelent meg, mint elsődleges utazási 

motiváció. Az ételek- és italok megkóstolása céljából utazók száma ebben az időszakban 

meglehetősen alacsony volt. Nem csupán az érdeklődés hiánya miatt, hanem mert az 

utazásoknak jelentős anyagi vonzatai voltak. A technológiai fejlődésnek hála, egyre többen 

juthattak el egyre távolabbi területekre. Ezek alapján nem meglepő, hogy az 1920-as években 

Németországban létrehozták az első borutakat. A második világháború befejeztével a nyugati 

világban az élelmiszer kínálat fokozatosan bővült, az utazási lehetőségek egyre szélesebb 

társadalmi körökben érintette meg az embereket. Ennek köszönhetően a turisták jelentős 

hányada kezdett érdeklődést mutatni a felkeresett desztinációk helyi ízeinek és 

konyhaművészetének megismerése iránt. Bár a gasztronómiai célú utazások a 20. század első 

felében kezdődtek, igazán csak a ’70-es évekre vált népszerűvé. (VARGÁNÉ ET AL., 2015) 

Ez a népszerűség növekedés napjainkban is tart, és ennek jelentőségével a szakmabeliek is 

tisztában vannak. 

Az ételek és italok megismerése és a hozzájuk kapcsolódó területek felfedezése, mint 

elsődleges motiváció az utazási döntés során nagy jelentőséggel bír. Egy utazással egybekötött 

étteremlátogatás ma már a gasztroturizmus divatos kategóriájába. Hall és Mitchell szerint a 

gourmet turizmus a drága és előkelő éttermekbe való látogatást jelenti. Emellett ide sorolják a 

különböző gasztronómiai fesztiválok látogatását is. A gasztronómiai és kulináris turizmus az 

ételek, illetve az italok iránti mélyebb érdeklődést feltételezi. Ez magában foglalja a drága, 

luxus éttermekben történő étel- és italfogyasztást, de a helyi ételek és italok megismerését is, 

illetve vonatkozik a helyi kultúra és táj felfedezésére is. A turisztikai termék részét képezheti 

minden olyan szolgáltatás igénybevétele, mint például egy főzőiskolai tanfolyam vagy a helyi 

termelői piac felkeresése. Emellett az adott tájegységre jellemző ételek- és italok fogyasztása 

lényeges eleme lehet a városi és a falusi turizmusnak egyaránt, viszont nem elsődleges 

szempont az utazási döntés meghozatalában. A borturizmus a gasztroturizmus egyik 

altípusának tekinthető, mely a bortermelő vidékek, pincék, borfesztiválok, borbemutatók 

látogatását foglalja magába. Ebben az esetben a borkóstolás és a borvidék megismerése az 

elsődleges motiváció az utazási döntésben. A gasztronómiai turizmus elemei közé sorolhatjuk 

a természeti környezetet, a történelemet, a kultúrát, a hagyományokat és a helyi konyhát is. A 

gasztroturizmus alapját a termék, vagyis az adott tájegységre jellemző ételek is italok képezik. 

A gasztronómia által a turisták megtapasztalhatják a helyi hagyományokat és megismerhetik a 

meglátogatott desztináció kultúráját is. (VARGÁNÉ ET AL., 2015). 
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A gasztroturisztikai választék igen széleskörű lehet. A gasztroturizmus megjelenési formáit 

Bujdosó (2012) szerint a következő csoportokba sorolhatjuk be: 

- Gasztronómiai rendezvények 

- Gasztronómiai múzeumok és kiállítások 

- Gasztronómiai alapú tematikus utak és látnivalók 

- Éttermek és cukrászdák, mint turisztikai attrakciók 

- Tematikus vacsorák 

- Egyéb gasztronómiai attrakciók 

A következő pontban az éttermek, mint turisztikai vonzerő kerül bővebben kifejtésre. Ugyan 

az éttermi turizmusra nem találtam hivatalosan meghatározott fogalmat, de mint az előző 

pontban olvasható, a gasztroturizmus egyik megjelenési formája.  

Éttermi turizmus alatt olyan turisztikai terméket értek, melynek igénybevételére a fogyasztó 

elsődleges motivációja kimondottan egy étterem meglátogatása.  

Az éttermi turizmus legjelentősebb formái a „street food”, az „újhullámos” és a „fine dining” 

(GONDA ET AL., 2020). 

Mára az éttermi turizmus a gasztroturizmus egyik jelentős mozgatórugója. Természetesen nem 

elhanyagolható az a tény, hogy a borturizmus a legjelentősebb terület a gasztronómiai 

turizmuson belül. Ám azt is meg kell jegyezni, hogy a borturizmus és az éttermi turizmus 

szorosan kapcsolódik egymáshoz. Például a Villányban található Sauska 48 nevű étterem megér 

egy utazást, ha a környéken tartózkodunk, ám ha Villányba látogatunk, akkor szinte kötelező a 

helyi borokat is megkóstolni.  

A Cambridge Dictionary meghatározása szerint a „fine dining” egy étkezési stílus, amely 

általában drága éttermekben zajlik, ahol különösen jó ételeket szolgálnak fel az embereknek, 

gyakran hivatalos formában, dresszkódot alkalmazva. (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2020, 

SAJÁT FORDÍTÁS) 

Az Oxford Dictionary megfogalmazásában a „fine dining” fogalmat a korai használat során a 

jó étkezés gyakorlataként azonosították. A későbbi használat során elsősorban az étkezés 

hivatalos formájaként tartották számon, tipikusan drága éttermekben történő étkezést jelent, 

ahol kiváló minőségű ínyenc ételeket szolgálnak fel. (OXFORD DICTIONARY, 2020, SAJÁT 

FORDÍTÁS) 

„Elmosódó határok, búcsú a külsőségektől, alapanyag, élmény, jóérzés…ma ezek a fogalmak 

dominálnak, ha arra a kérdésre keressük a választ, mit jelent a „fine dining”. Tény, hogy sokszor 
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a szakmában dolgozók sincsenek tisztában azzal, mit jelent ez a szópár, nem beszélve a 

(magyar) átlagemberről.” (LAMI, 2017 1. o.) 

Széll Tamás a Stand és a Stand25 séfje szerint a „Fine dining” kifejezést a legtöbben a drága, 

puccos és sznob Michelin-csillagos éttermekkel hozzák összefüggésbe. Ám az ő 

megfogalmazásában minden olyan étel „fine dining”-nak számít, ami után azt lehet mondani, 

hogy „Ez nagyon jó volt, jól érzem magam.” (LAMI, 2017 1. o.) Széll Tamás 

megfogalmazásában nem csak a minősítő rendszerek által értékelt éttermek lehetnek 

gasztronómiailag kiemelkedőek. „Fine dining”-nak lehet nevezni akár egy harcsapörköltet 

túróscsuszával és rozéfröccsel, de ugyan úgy „fine dining” a három Michelin-csillaggal 

rendelkező étterem is, ha megvan mögötte a szív, a tehetség, a profi konyhai múlt és a kiváló 

étel. (LAMI, 2017) 

Mizsei János - aki szintén egy kiemelkedő séf - megfogalmazásában a „fine dining” az 

alapanyagok minőségével és felhasználási módjával kezdődik. Véleménye szerint a tálalás és a 

szerviz nem tesz semmit „fine dining”-gá. Megfogalmazásában a „fine dining” éttermeknek az 

a feladatuk, hogy élményt teremtsenek a vendégek számára. Szerinte az élmény az 

alapanyagokból és a stílusból indul ki. (LAMI, 2017) 

Dominique Crenn a Világ Legjobb Női Séf cím birtokosa szerint: “A fine dining belülről fakad. 

Nem az a lényeg, mennyire luxus az étterem, milyen az abrosz és az ezüst, hanem hogy mi van 

a tányéron és mit üzensz vele. Én azt gondolom, a fine diningnak elérhetőnek kell lennie, de 

élményt kell adnia. Ennek semmi köze a luxushoz.” (LAMI, 2017 1. o.) 

Magyarországon egyre jelentősebb szerepet kapnak a „fine dining” éttermek. Hazánkban 

harminc évvel ezelőtt, 1990-ben nyílt meg az első „fine dining”-nak nevezett étterem. A 

budapesti Ostrom utcában Vörös Kaviár néven nyitotta meg kapuit. Mára már Arany Kaviár 

néven vannak jelen a magyar gasztronómiában (GUSTO, 2020). Ennek ellenére nem lehet 

kijelenteni egyértelműen, hogy korábban nem voltak magas minőséget képviselő éttermek, de 

akkoriban rájuk még nem használták a „fine dining” kifejezést. Hiszen például a Gundel 

Étterem, mely ma már „fine dining” étteremnek számít, 1894-óta várja a vendégeket 

Budapesten a Városliget szívében.  

Hazánkban ma már gyakorlatilag egymást érik az igényes éttermek, nem csak Budapesten és a 

Balaton partján, de egyre több vidéki, akár kisebb településen is. Ezeket egyre többször 

fémjelzik igazi sztároknak számító séfek. Természetesen nem csak a sztárséfekkel tűnnek ki 

ezek a helyek, hanem a professzionalitásukkal, az európai színvonalat kínáló 
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ételkölteményeikkel, minőségi boraikkal, melyek legjobb esetben helyi termelőktől 

származnak és a tökéletes alapanyagokkal. Ám a legtöbben még mindig a budapesti éttermeket 

veszik célba, ha szeretnének kipróbálni valami új gasztronómiai fogást. Szerencsére mára már 

egyre több vidéki városban megtalálható egy vagy több olyan vendéglő, bisztró vagy akár 

cukrászda, mely különleges menüsorokat kínál a vendégek számára. A hagyományos ételek 

mellett egyre több az olyan modern vagy újragondolt étel, melyeket a helyi alapanyagok 

segítségével megmutathatnak az érdeklődőknek. Fontos kiemelni azt is, hogy egyre több olyan 

vidéki étterem van, amely kimondottan a helyi alapanyagokra koncentrál és a helyi termelőkkel 

összefogva állítja össze a szezonális menüsorokat. Nem mellesleg ezzel támogatva is a helyi 

gazdaságot.  

Az elmúlt években megfigyelhető volt, egy alapvetően a csúcsgasztronómiából indult 

gasztroforradalom. Ez a korábbiakban még nem tapasztalt mértékben alakította át és definiálta 

újra az éttermek kínálatát és szemléletmódját. Sajnos voltak éttermek melyek belebuktak ebbe 

a változásba. Ám szerencsére sok étterem felkerült az ország étterem térképére. Kezdetben 

főleg Budapest belvárosában, majd szépen fokozatosan elérte a vidéki éttermeket is az új 

generációs gondolkodás és szemléletmód. Mára már ott tartunk, hogy országszerte egymást érik 

az igényesebbnél igényesebb éttermek. Ezeket jellemzően az elmúlt tíz évben felnőtt 

szakácsgeneráció vezeti. De nem elhanyagolható a tapasztalt idősebb séfek munkája sem. 

Hiszen valakinek ki kellett nevelnie az „új” generációt. Jelenleg virágkorát élik a „street food” 

és az „újhullámos” éttermek és kávézók. De a fesztiválokon jellemzően food truck-ok is 

megjelennek, mint minőségi ételárusító egységek. Nem szabad megfeledkezni a termelői 

piacokról sem, hiszen egyre többen szeretnének egészséges helyi ételeket és alapanyagokat 

beszerezni, emellett egyre divatosabbá válik ott vásárolni. 

A magyar gasztronómia állapotát tükrözi, hogy évről évre egyre több éttermet nyitnak, és ezzel 

együtt nagyon sokat be is zárnak. Legnagyobb problémát sok helyen az éttermek ingadozó 

teljesítménye jelenti. Ez feltételezhető, hogy a mára már állandósult séf- és szakácsvándorlás 

miatt alakult ki. Mára már teljesen normálisnak számít, ha egy étterem két vagy akár három 

séfet „fogyaszt el” egy éven belül. Ez a vendégek számára észrevehető, hiszen minden séfnek 

megvannak a maga védjegyei, tálalási stílusa és egyedi fűszerhasználata (HELLOVIDÉK, 

2020). 

Hazánkban a legjobb vidéki éttermek listáját a Dining Guide rangsorolja évről évre. Az idei, 

vagyis a 2020-as évben kiadott TOP10-es listán szereplő éttermeket a Hello Vidék leírása 

alapján mutatom be. 
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A jelen tanulmányunkat megalapozó kérdőíves vizsgálat a Dél-dunántúli régió területére 

terjedt ki. Első körben közvetlenül közel 800 címre lett eljuttatva a kérdőív, de az alacsony 

kitöltési hajlandóság miatt több szakmai szervezet segítségét is kellett kérni a tervezett 200 db 

kitöltési szám eléréséhez. A vendéglátásban érintettek elérésében közreműködött a KISOSZ 

Baranya Megyei Egyesülete, az Orfűi Turisztikai Egyesület, a Dél-dunántúli Ökoturisztikai 

Klaszter, A Pécs-Mecseki és a Villányi Borút Egyesület.  Nagyon hasznos segítséget kaptunk 

a PTE KPVK üzleti szakoktató képzésében részt vevő gyakorló szakemberektől, és a Baranya 

megye és Pécs - Európa Gasztronómiai Régiója 2024 kezdeményezés önkénteseitől. Összesen 

210 db kérdőív került kitöltésre. Jelen tanulmány célja a kutatási eredmények alap elemzése és 

ezen eredmények ismertetése, illetve az eredményekhez való hozzáférés biztosítása az 

érdeklődők számára. A jelen elemzést további háttérelemzések követik, illetve az egyes 

témakörök kutatási eredményeire alapozva több tudományos igényű tanulmány készítése is 

várható. 
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2. A JÖVŐ VENDÉGLÁTÁSA, A VENDÉGLÁTÁS JÖVŐJE. A 

REGIONÁLIS KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

 

2.1. A KITÖLTŐK ADATAI  

A kérdőív első szakaszában a különböző cégek adatairól tettünk fel kérdéseket, melyek a 

következőkre irányultak: a cégek vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységei, a cégek 

alapításának ideje, a cégek foglalkoztatottjainak létszáma, illetve a kérdőívet kitöltő egyén 

cégben betöltött szerepe.  

Az 1. ábrán a válaszadók megoszlásáról láthatunk információkat, a cégben betöltött szerepüket 

illetően. A válaszok alapján kiderül, hogy a legtöbb megkérdezett (31,1%) alkalmazotti 

minőségben töltötte ki kérdőívünket. További 25%-uk a vendéglátásban érintett cég 

tulajdonosaként, 22,4% a vendéglátásban érintett cég vezetőjeként, 13,3%-uk hallgatóként, 

3,1%-uk egyesületi tagként, 2%-uk civil szervezet munkatársaként, illetve 1,5-1,5%-uk 

önkormányzatként vagy szakemberként töltötte ki a kérdőívet. A bevont egyetemi hallgatók 

levelező képzésben az üzleti szakoktató alapszakot végzik, és nagy részük közvetlenül kötődik 

a vendéglátáshoz. A civil szervezeti munkatársak is turisztikai szervezetekben dolgoznak 

(Borút Egyesület, TDM, stb.), így nekik is megvan a szükséges rálátásuk az ágazat helyzetére.  

1. ábra: A válaszadók megoszlása a betöltött szerepük alapján (n=196) 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

A következő ábrán a cégek vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységeiről láthatunk adatokat. 

Leolvasható, hogy a kérdőívet kitöltők cégeinek 34,5%-a melegkonyhás vendéglátóhely 

üzemeltetésével, 31,6%-uk rendezvényszervezéssel, 25,4%-uk kávézó üzemeltetésével, 22-
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22%-uk catering szolgáltatásokkal és szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátással, 

16,9%-uk PR és marketing tevékenységgel, 16,4% büfé üzemeltetésével foglalkozik. Rajtuk 

kívül vannak még, akik ételkiszállítás szolgáltatással (11,9%) pályázati tanácsadással és 

szakértéssel (7,9%), söröző, borozó vagy kocsma üzemeltetésével (2,3%), ital nagykereskedés 

üzemeltetésével (0,6%), borkóstolással (0,6%), vagy presszó üzemeltetésével (0,6%) 

foglalkoznak. (2. ábra) 

2. ábra: A cégek vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységei (n=177) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdés, melyre választ kellett adniuk a kitöltőknek, az az volt, hogy mikor 

alapították a céget, melyhez valamilyen minőségben kötődnek. Ahogyan az várható volt, széles 

skálán érkeztek válaszok a kérdésre. 1980-tól napjainkig közel minden évben történt 

cégalapítás. A kutatásban szereplő cégek közül a legtöbbet a 2010-es (8,3%), az 1998-as (7%) 

és a 2019-es (6,4%) évben alapították meg. (3. ábra) 

Az alapítást követően arra is válaszolni kellett a megkérdezetteknek, hogy az adott cég összesen 

hány főt foglalkoztat. Egy viszonylag széles skála alakult ki itt is a válaszok alapján, melyben 

egy foglalkoztatottól akár ötven foglalkoztatottig is terjedhet a létszám. Ezen felül akadt egy-

egy olyan cég is, mely 300-nál is több egyént alkalmaz, sőt akadt egy olyan is, amelynek az 

alkalmazottainak a száma közel 2800. Ezzel szemben a legtöbb cégnek egytől hatig terjed a 

foglalkoztatottak köre. (4. ábra) 
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3. ábra: A cégek alapításának ideje (n=157) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A várakozásnak megfelelően a válaszadók mintegy kétharmada 10 főnél kevesebb 

alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozást képviselt.  

4. ábra: A cégek foglalkoztatottjainak létszáma (n=164) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Összefoglalásként elmondható, hogy a kérdőívet kitöltők leginkább alkalmazotti, 

vendéglátásban érintett cég vezetői vagy tulajdonosi minőségben szerepelnek; tevékenységüket 

tekintve főleg a melegkonyhás vendéglátóhelyek, kávézók üzemeltetésével és 

rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek vesznek részt a kutatásban; alapítás tekintetében 

megoszlik a kép; foglalkoztatást tekintve pedig főként a maximum 13 főt foglalkoztató cégek 

szerepelnek a tanulmányban. 
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2.2 AZ ÉRINTETT CÉGEK MUNKAERŐPIACI HELYZETE  

A kérdőív következő szakaszában a cégek munkaerőpiaci helyzetét szerettük volna felmérni, 

különös tekintettel a munkaerőpiacon előforduló problémák jellegére, a munkavállalók 

szakképzettségére, illetve a cégek számára a munkavállalók legfontosabb 

értékeire/tulajdonságaira.  

Elsőként megkérdeztük a kitöltőket, hogy a saját cégük küzd-e munkaerő-problémákkal 

napjainkban. A megkérdezettek közel fele úgy gondolja, hogy az ő cége nem küzd semmiféle 

munkaerő-problémával. Rajtuk kívül 44% szerint szinte folyamatosan küzdenek munkaerő-

problémákkal (27,5%) vagy küzdenek, de ez leginkább a COVID-19 okozta pandémiának 

köszönhető (16,5%). Volt még 8,8%, aki azt válaszolta, hogy nem küzdenek, sőt a járvány miatt 

még leépítéseket is végrehajtott a cég. (5. ábra) 

5. ábra: A cégek munkaerő-problémáinak mértéke (n=182) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdés azoknak a válaszadóknak szólt, akik az 5. ábrán szereplő kérdésre igennel 

feleltek. A 6. ábrán láthatjuk azokat a munkaerő-problémákat, amelyekkel a különböző cégek 

folyamatosan, vagy főleg a COVID-19 okozta pandémia miatt találkoznak napjainkban. A 

legfőbb munkaerő-probléma, mely régiónkban a megkérdezett vállalkozásokat érinti, az a 

szakképzett munkaerő hiánya (55,3%), illetve a munkavállalók motiváltságának és 

elhivatottságának a hiánya (45,7%). További problémákat jelent a munkavállalók gyors 

fluktuációja (35,1%), a létszámhiány (33%), a munkavállalók magas fizetési igényeinek 

kielégítése (26,6%), illetve a munkavállalók munkatapasztalatának a hiánya (18,1%).  
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6. ábra: A cégek munkaerő-problémáinak jellege (n=94) 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

A 7. ábrán azt kellett eldönteniük a kitöltőknek, hogy ők elégedettek-e a munkavállalóknak és 

a kollégáknak a szakmai tudásával. A megkérdezettek több, mint háromnegyede volt 

megelégedve a munkavállalók tudásával. A teljes mértékben kategóriát 27,4%-uk és inkább 

igen kategóriát pedig 48,6%-uk választotta. Ez megítélésünk szerint rendkívül pozitív 

visszajelzés az ágazatban dolgozókról. Ezen felül 22,9%-uk inkább nincsen megelégedve a 

szakképzettségükkel, és csak elenyésző 1,1%-uk az, aki egyáltalán nem érzi elégnek tudásukat.  

7. ábra: A munkavállalók/kollégák szakmai tudásával való elégedettség mértéke (n=175) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdés a turizmus-vendéglátásban dolgozók legfontosabb tulajdonságaira és 

értékeire irányult. A válaszadóknak lehetőségük volt az általuk három legfontosabbnak vélt 
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tulajdonságot kiemelni, amit ők is elvárnának a munkavállalóiktól. A legfontosabb 

tulajdonságok közül kiemelkedőnek számít a megbízhatóság (17,2%), illetve a szakképzettség 

és a szakma specifikus ismeretek (14,1%) megléte. A további tulajdonságokra hasonló 

arányban érkeztek a válaszok: 12,4% a jó munkabírásra, 11,1% az udvariasságra, 10,9% a 

nyelvtudás meglétére, 10,8% a kreativitásra és a problémamegoldó képességre, illetve 10,3% 

az elhivatottság kompetenciájára. Ezen kívül még 5,6% tartja a három legfontosabb között az 

önképzés képességét, 4,2% az alázat kompetenciáját és 3,4% a segítőkészséget. (8. ábra) 

8. ábra: A turizmus-vendéglátásban dolgozók legfontosabb tulajdonságai/értékei (n=183) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A munkaerőpiac helyzetének felmérésében az utolsó kérdés, melyre választ kerestünk, hogy 

várható-e bővülés a cégeknél a következő 1-3 évet felölelő időszakban. A válaszadók több, mint 

fele (53,3%) kismértékű bővüléssel számol, 40% nem gondolkozik bővítésben, s mindössze 

6,7%-a a cégeknek vállalkozik jelentős mértékű bővülésre. (9. ábra)  
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9. ábra: A várható bővülés mértéke a foglalkoztatottak körében a következő időszakban (1-3 

év) (n=180) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Összegzésként a következőek mondhatóak el a régióban érintett vállalkozások munkaerőpiaci 

helyzetéről: a vállalkozások nagyjából 45%-a küzd munkaerő-problémákkal, melyekből a 

legjelentősebbek a szakképzett munkaerő hiánya, a munkavállalók motiváltságának és 

elhivatottságának hiánya és a gyors fluktuáció. A cégek háromnegyede teljes mértékben vagy 

inkább elégedett a munkavállalói szakmai tudásával. A vállalkozások számára a legfontosabb 

értékek a munkaerőpiacon a megbízhatóság, a szakképzettség és a jó munkabírás. A 

felmérésben részt vevő cégek optimisták a jövő vonatkozásában, mert 60 %-uk tervez 

foglalkoztatotti létszám bővítést a következő években.  

 

2.3 A JÖVŐ VENDÉGLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE  

A következő fejezetben a régióban fellelhető cégek előtt álló kihívásokat, a tervben lévő 

fejlesztéseket, illetve a vendéglátásra ható trendeket kívánjuk felmérni.  

Elsőként arra kellett választ adniuk a kitöltőknek, hogy szerintük mik a legfontosabb, a cég előtt 

álló kihívások a közeljövőben. A megadott szempontok közül hármat választhattak ki. Az ábrán 

jól látható, hogy a legfontosabb kihívásnak egyértelműen a COVID miatt kialakuló fizetőképes 

kereslet visszaesését (22,8%) tartották a megkérdezettek. Fontos kihívás lehet még a 

közeljövőben a vírushelyzettel kapcsolatos jogszabályoknak, előírásoknak és korlátozásoknak 

való megfelelés (16,5%), a bizonytalan gazdasági környezet (16%), a munkatársak megfelelő 

bérezésének megteremtése (14,3%), illetve a gyors, rugalmas reagálás és az alkalmazkodás az 

új helyzetekhez (11,9%). Ezeken kívül problémát jelenthez a megfelelő munkaerő megtalálása 
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(9,7%), a fejlesztési pályázatok hiánya (3,9%), a beszállítókkal kapcsolatban fellépő problémák 

kiküszöbölése (3,1%) és a kiszámíthatatlan jogi környezet (1,8%). (10. ábra) 

10. ábra: A legfontosabb kihívások a közeljövőben a cégek számára (n=187) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Miután a megkérdezettek kiválasztották a legfontosabb kihívásokat a közeljövőben, értékelniük 

kellett, hogy milyen kihívások léphetnek fel a vállalkozás életében közép- és hosszútávon. A 

kérdés nyitott volt, ezért a válaszadónak magának kellet megfogalmazni azt, hogy milyen 

nehézségekkel (kihívásokkal) számol a következő években.  A 11. ábrán láthatjuk, hogy a 

leginkább jellemző probléma a járvány miatt kialakult helyzet átvészelése, túlélése és kilábalás 

(37%). Ezzel kéz a kézben jár a turizmusfejlesztés, a gazdasági növekedés fenntartása, a régió 

választékának és tevékenységi körének bővítése (24,4%), illetve a fizetőképes kereslet 

visszaesése (15,7%).  

Fontos megemlíteni, hogy bár nagyon sok kihívást a COVID-19-nek köszönhetünk, a 

kérdőívből is kiderül, hogy a régió már a vírus előtt is küzdött hasonló kihívásokkal, mint 

például: gyenge gazdasági környezetben való fennmaradás; új területek bevezetés és szélesebb 

profil kialakítása; terjeszkedés. Ahogyan rövidtávon, úgy közép- és hosszútávon is problémát 

jelenthet a megfelelő munkaerő megtalálása (9,4%), a munkatársak megfelelő bérezésének 

megteremtése (7,1%) és a fejlesztési pályázatok hiánya (0,8%). Az előző ábrán megjelenő 

kihívásokhoz képest közép- és hosszútávon megjelenik még a növekvő versenyhelyzet okozta 

nehézségek kihívása, a versenyképesség fenntartása (3,9%), illetve a megfelelő 

marketingkommunikációs stratégia kidolgozása (1,6%).  
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11. ábra: A legfontosabb kihívások közép- és hosszútávon a cégek számára (n=124) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A saját cég helyzetének értékelését követően a válaszadóknak a Dél-Dunántúli Régió 

vendéglátására váró kihívásokat kellett összegezniük. Ugyancsak nyitott kérdés keretében 

kellett a válaszokat megfogalmazniuk. Az eredményeket a 12. ábra mutatja be, melyből 

egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a régió fejlesztése turisztikai szempontokból és a 

szezonalitás kiküszöbölése (32,1%) a legfontosabb kihívások közé sorolható. A válaszokból 

kiderül, hogy a megkérdezettek szerint fontos lenne egy szélesebb profil kialakítása, új 

termékek és szolgáltatások bevezetése a régióban és a terjeszkedés. Régiószinten is erőteljes 

hatása van a kialakult vírushelyzetnek, de a régió elmaradása a többi régióhoz képest (mind 

szolgáltatásokban, mind bérezésben) nem új keletű probléma, hisz korábban is gyenge volt a 

régió jelenléte a hazai és nemzetközi piacon. Az ábrára visszatekintve a kihívások közé 

sorolhatjuk még a járvány miatt kialakult helyzet túlélését (21,9%), a fizetőképes kereslet 

visszaesését (16,1%), a vevői bizalom újbóli kiépítését (10,2%), illetve a megfelelő munkaerő 

megtalálásának nehézségét (5,8%). A megkérdezettek szerint próbatétel elé állíthatja a régiót a 

megfelelő bérezés megteremtése (4,4%), egy egységes érdekképviselet kialakítása (3,6%), a 

fejlesztési pályázatok hiánya (2,2%), a megfelelő marketingkommunikációs stratégia 

kialakítása és a magasabb vendégéjszakaszám elérése (1,5-1,5%), illetve az akadálymentesítés 

is (0,7%).  
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12. ábra: A legfontosabb kihívások a közeljövőben a Dél-Dunántúli Régió vendéglátása 

számára (n=128) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A legfontosabb kihívások összefoglalását követően a legfontosabb fejlesztések értékelése 

következett a kitöltők számára. Egyértelműen láthatjuk a 13. ábrán, hogy az új szolgáltatások 

és eszközök bevezetése (45,9%) kulcsfontosságú lehet a cégek számára a közeljövőben. 

Lényeges fejlesztési pontok még a modernizálás, technológiai fejlesztés, felújítás és bővítés 

(21,3%), a humánerőforrás fejlesztése (13,1%), a marketing és arculattervezés (9,8%), az IT 

részleg fejlesztése (8,2%) és a vendégkör bővítésének (1,6%). 
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13. ábra: A legfontosabb fejlesztések a közeljövőben a cégek számára (n=122) 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

2.4 A FOGYASZTÓI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA, ÚJ KERESLETI TRENDEK 
A VENDÉGLÁTÁSBAN 

 

A következő tizenegy ábrán a vendéglátásra ható trendeket kellett értékelni a kitöltőknek abban 

a tekintetben, hogy milyen mértékben fogják befolyásolni a hazai vendéglátást a közeljövőben. 

A megkérdezettek válaszaikat egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett meghatározniuk, ahol a 

következő értékek szerepeltek: 1: egyáltalán nem érinti; 2: érinti, de nem lesz nagy hatással rá; 

3: érinti és kismértékben hatással lesz rá; 4: jelentős hatást gyakorol rá; 5: meghatározó kérdéssé 

válik. 

A 14. ábrán az első, a vendéglátásra ható trend értékelését láthatjuk. A fogyasztók különleges 

gasztronómiai élmények iránti igényének növekedése a kitöltők közel fele (46,1%) szerint 

jelentős mértékű befolyásoló értékkel fog rendelkezni a hazai vendéglátásban a közeljövőben. 

Ezzel szemben a kitöltők negyede (25%) véli úgy, hogy érinteni fogja a hazai vendéglátást, de 

csak kis mértékben lesz rá hatással. További 17,6% választotta az 5-ös, 7,8% a 2-es és 3,4% az 

1-es skálát. A válaszok átlaga 3,67, mely alapján elmondhatjuk, hogy az említett trend érinteni 

fogja a hazai vendéglátást, s hatással is lesz rá.  
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14. ábra: A vendéglátásra ható trendek - A fogyasztók különleges gasztronómiai élmények 

iránti igényének növekedése (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátásra ható trendek közül a „take-away” és az „on-to-go” ételek népszerűségének 

növekedése az, amelyet értékelniük kellett a megkérdezetteknek. Az eredményeket a 15. ábráról 

olvashatjuk le, melyek a következőek: 30,1% szerint meghatározó szerepe lesz a trendben a 

hazai vendéglátásban; 35,4% szerint jelentős hatást fog gyakorolni; 24,3% szerint bár érinteni 

fogja a vendéglátást, de csak kismértékben lesz hatása rá; 8,3% szerint érinteni fogja a 

vendéglátást, de nem gyakorol rá hatást; 1,9% szerint pedig egyáltalán nem fogja érinteni a 

vendéglátást. A válaszok átlaga 3,83, mely alapján elmondható, hogy a „take-away” és az „on-

to-go” ételek népszerűségének növekedése jelentős hatást gyakorol a hazai vendéglátásra a 

kitöltők szerint.  

15. ábra: A vendéglátásra ható trendek - A "take-away" és "on-to-go" ételek népszerűségének 

növekedése (n=206)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátásra ható trendeket illetően a gasztroturizmus erősödése a kitöltők 44,7%-a szerint 

jelentős hatást gyakorolhat a hazai vendéglátásra. Magas válaszadási aránnyal rendelkezik még 

az 5-ös skála 24,8%-kal, illetve a 3-as skála 23,3%-kal. A válaszok átlaga 3,85, tehát a kitöltők 
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úgy gondolják, hogy érinti a hazai vendéglátást a gasztroturizmus erősödése és hatást is 

gyakorol rá jelentős mértékben. (16. ábra) 

16. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A gasztroturizmus erősödése (n=206)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 17. ábrán a válaszadók véleményét láthatjuk arról, hogy a regionális ételek iránti érdeklődés 

növekedése milyen hatással van a hazai vendéglátásra. Az eddigi eredményekhez hasonlóan 

jelen esetben is a 4-es skála a legerősebb 38,8%-kal, tehát a kitöltők úgy gondolják, hogy 

jelentőst hatást gyakorol a regionális ételek iránti érdeklődés növekedést a vendéglátásunkra. 

További 24,3% választotta az 5-ös skálát, ők úgy vélik, hogy meghatározó kérdéssé válhat ez a 

trend, illetve többen választották még a 3-as skálát, miszerint érinti a hazai vendéglátást, de 

csak kismértékben lesz rá hatása. A válaszok átlaga 3,73, mely azt igazolja, hogy a kitöltők 

többsége úgy gondolja, érinteni fogja a hazai vendéglátást és hatása is lesz rá.  

17. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A regionális ételek iránti érdeklődés nő (n=206)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A 18. ábrán a street food növekvő térhódításáról láthatunk információkat. A kitöltők 90%-a a 

3-as, 4-es vagy 5-ös skálát választotta, tehát úgy gondolják, hogy a trend érinteni fogja a hazai 

vendéglátást, egyedül abban nincsen egyetértés, hogy milyen mértékben. A kitöltők 31,7%-a 

szerint kismértékű lesz a hatás, 34,1% szerint jelentős mértékű lesz és 23,9% szerint pedig akár 

meghatározó kérdéssé is válhat. A válaszok átlaga 3,71, mely ugyancsak azt igazolja, hogy 

mindenképpen hatással lesz a hazai vendéglátásra a street food növekvő térhódítása.  

18. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A street food növekvő térhódítása (n=205)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő vendéglátásra ható trend, melyet kérdőívünkben megvizsgáltunk, az organikus 

élelmiszerek előretörése, illetve az egészségtudatosság elterjedése az étkezésben. A 

vizsgálatunk eredményét a 19. ábráról olvashatjuk le. Az előző trendhez hasonlóan itt is 90% 

fölötti a válaszarány a felső három skálára, tehát érinteni fogja a hazai vendéglátást, csak abban 

nincsen egyetértés, hogy milyen mértékben. A válaszok a következőképpen alakulnak: 29,8% 

szerint meghatározó kérdéssé válhat, 35,6% szerint jelentős hatást gyakorolhat, 25,4% szerint 

pedig kismértékű hatása lehet csak a vendéglátásra. A válaszok átlaga 3,83, mellyel 

igazolhatjuk az imént leírtakat.  
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19. ábra: A vendéglátásra ható trendek – Az organikus élelmiszerek előretörése, 

egészségtudatosság az étkezésben (n=205)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 20. ábrán a hazai vendéglátásra ható következő trend, melyet megvizsgálunk, az ételallergiát, 

étel-intoleranciát, különféle diétákat figyelembe vevő ételek jelenlétének igénye a 

vendéglátóhelyek kínálatában. Az eddigiekhez képest ez az első, ahol az 5-ös skála a 

legerősebb, a kitöltők többsége úgy gondolja, hogy meghatározóvá válhat a hazai vendéglátás 

számára a trend elterjedése. Ezen kívül 36,9% választotta a 4-es, 14,6% a 3-as, 3,4% a 2-es és 

1,9% az 1-es skálát. A válaszok átlaga 4,16, mely alapján elmondhatjuk, hogy a kitöltők 

véleménye szerint biztosan jelentős hatása lesz ezen ételek jelenlétére való igénynek.  

20. ábra: A vendéglátásra ható trendek – Az ételallergiát, étel-intoleranciát, különféle diétákat 

figyelembe vevő ételek jelenlétének igénye a vendéglátóhelyek kínálatában (n=206)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 21. ábráról leolvashatjuk, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a vegetarianizmus 

különböző formáinak térhódítása miként fog hatni a hazai vendéglátásra. A kitöltők 21,4%-a 
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úgy gondolja, hogy meghatározó kérdésévé válik a hazai vendéglátásnak, 33,5% úgy véli, hogy 

jelentős hatást fog rá gyakorolni, 31,6% szerint érinteni fogja a vendéglátást, de csak 

kismértékben lesz rá hatása. Ezen kívül 9,7% választotta a 2-es és 3,9% az 1-es skálát. A 

válaszok átlaga 3,58, mely alapján elmondható, hogy érinteni fogja a hazai vendéglátást a trend 

megjelenése, csak az nem tudható még, hogy milyen mértékben.  

21. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A vegetarianizmus különböző formáinak térhódítása 

(n=206)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A közösségi média szerepének erősödése a gasztronómiai marketing területén meghatározó lesz 

a hazai vendéglátásban a kitöltők 45,4%-a szerint. További 38,5% gondolja, hogy 

mindenképpen jelentős hatása lesz a trend megjelenésének, 12,2% véli úgy, hogy érinteni fogja 

a vendéglátást, s kismértékben hatása is lesz rá. (22. ábra) A válaszok átlaga 4,24, mely alapján 

elmondhatjuk, hogy jelentős hatása lesz rá a közeljövőben.  

22. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A közösségi média szerepének erősödése a 

gasztronómiai marketing terén (n=205)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vendéglátásra ható trendek vizsgálatában a következő trend a környezettudatosságot, 

fenntarthatóságot preferáló fogyasztói csoportok befolyásának növekedése a vendéglátó 

szektorban. A 23. ábráról olvashatjuk le a kérdőívet kitöltők véleményét. A megkérdezettek 

többsége a 3-as (33,7%) és 4-es (37,6%) skálát választotta, mely alapján elmondható, hogy a 

trend érinteni fogja a hazai vendéglátást kisebb vagy nagyobb mértékben. További 21% szerint 

meghatározó szerepe lesz, 5,4% szerint érinteni fogja, de nem lesz benne szerepe és 2,4% 

szerint egyáltalán ne fogja érinteni a vendéglátást ezeknek a fogyasztói csoportoknak a 

növekedése. A válaszok átlaga 3,69, tehát látható, hogy kisebb vagy nagyobb hatása 

mindenképpen lesz a trendnek.  

23. ábra: A vendéglátásra ható trendek – Környezettudatosságot, fenntarthatóságot preferáló 

fogyasztói csoportok befolyásának növekedése a vendéglátó szektorban (n=205)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az utolsó vendéglátásra ható trend, melyet megvizsgáltunk, a helyi termékek szerepének 

felértékelődése a vendéglátásban. A legtöbb válasz a 4-es skálára érkezett, tehát a kitöltők 

44,9%-a úgy véli, hogy jelentőst hatást fog gyakorolni a trend a hazai vendéglátásra. Ezen kívül 

a következő válaszok érkeztek még: 32,2% választotta az 5-ös, 15,1% a 3-as, 6,3% a 2-es ás 

1,5% az 1-es skálát. (24. ábra) A válaszok átlaga 4, mellyel az előző megállapításunkat 

igazolhatjuk.  
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24. ábra: A vendéglátásra ható trendek – A helyi termékek szerepének felértékelődése a 

vendéglátásban (n=205)  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vendéglátásra ható trendek tekintetében elmondhatjuk, hogy az ételallergiát, étel-

intoleranciát, különféle diétákat figyelembe vevő ételek jelenlétének igénye a vendéglátóhelyek 

kínálatában és a közösségi média szerepének erősödése a gasztronómiai marketing területén a 

kitöltők szerint meghatározó kérdései lehetnek a hazai vendéglátásnak. Ezeken kívül az összes 

felsorakoztatott trend érinteni fogja a hazai vendéglátást, s kisebb vagy nagyobb mértékű hatása 

is lesz rá.  

 

2.5 A HAZAI FOGYASZTÓK ATTITŰDJÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A kérdőív következő szakaszában azt vizsgáltuk meg, hogy a következő állítások mennyire 

jellemzőek a hazai fogyasztókra. A kitöltők válaszaikat egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

megadniuk, ahol az 1-es azt jelentette, hogy egyáltalán nem ért egyet adott állítással, az 5-ös 

pedig azt, hogyha teljes mértékben egyetért az állítással. Ezen felül megadtunk egy 0-s 

lehetőséget is azoknak, akik nem akartak vagy nem tudtak válaszolni a kérdésekre.  

A 25. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint felértékelődött-e a kijárási 

korlátozás/veszélyhelyzet alatt a hazai fogyasztókban a lakóhelyükhöz közeli vendéglátóhelyek 

látogatása.  A megkérdezettek 22,1%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 37,3% egyetért 

vele, 23% a kényelmi középértéket választotta, 10,3% inkább nem ért egyet az állítással és 6,9% 

egyáltalán nem ért egyet vele. A megkérdezettek 0,5%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni 

a kérdésre.  
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25. ábra: A kijárási korlátozás/veszélyhelyzet alatt felértékelődött számukra a lakóhelyükhöz 

közeli vendéglátóhelyek látogatása (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

Azzal az állítással, hogy a hazai fogyasztók fogyasztási és étkezési szokásai nem változtak meg 

a kijárási korlátozás/veszélyhelyzet alatt, a kitöltők 11,7%-a ért teljes mértékben egyet és 

14,1%-a valamilyen mértékben. További 23,8% választotta a kényelmi középértéket, 26,2% 

inkább nem értett egyet és 21,8% egyáltalán nem értett az állítással. 2,4%-uk nem tudott vagy 

nem akart válaszolni a kérdésre. (26. ábra) 

26. ábra: A kijárási korlátozás/veszélyhelyzet alatt nem változtak meg a fogyasztási, étkezési 

szokásaik (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 27. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők szerint felértékelődtek-e a kijárási 

korlátozás/veszélyhelyzet alatt a hazai fogyasztókban az online beszerzéssel történő fogyasztási 

lehetőségek.  A megkérdezettek 54,9%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 28,6% egyetért 

vele, 9,2% a kényelmi középértéket választotta, 5,8% inkább nem ért egyet az állítással és 1% 
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egyáltalán nem ért egyet vele. A megkérdezettek 0,5%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni 

a kérdésre.  

27. ábra: A kijárás korlátozás/veszélyhelyzet alatt felértékelődtek számukra az online 

beszerzéssel történő fogyasztási lehetőségek (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 28. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a hazai fogyasztók nagy része még mindig 

olcsón szeretne-e sokat enni. A megkérdezettek 34,5%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 

28,2% egyetért vele, 17% a kényelmi középértéket választotta, 13,6% inkább nem ért egyet az 

állítással és 6,3% egyáltalán nem ért egyet vele.  

28. ábra: A fogyasztók nagy része még mindig olcsón szeretne jó sokat enni (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő állítás az volt, hogy egyre több olyan fogyasztó lesz, akik a vendéglátásban a 

komplex élményt keresik. A kitöltők 20,5%-a ért teljes mértékben egyet és 37,1%-a inkább 

egyetért. További 30,7% választotta a kényelmi középértéket, 9,3% inkább nem értett egyet és 

1,5% egyáltalán nem értett az állítással. 1%-uk nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. 

(29. ábra) 
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29. ábra: Egyre több lesz az olyan fogyasztó, aki a vendéglátásban a komplex élményt keresi 

(n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 16%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy a bezártság felerősítette a hazai 

fogyasztókban azt érzést, hogy a minőségi étkezés és a gasztronómiai élmények fontos alakítói 

az életminőségünknek. A kitöltők 33,5%-a inkább egyetért ezzel az állítással, 26,2%-uk a 

kényelmi középértéket választották válaszukul, 18,9% inkább nem ért egyet és 4,4% egyáltalán 

nem ért egyet az állítással. A megkérdezettek 1%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a 

kérdésre. (30. ábra) 

30. ábra: A bezártság felerősítette bennük azt az érzést, hogy a minőségi étkezés, a 

gasztronómiai élmények fontos alakítói az életminőségüknek (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 31. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők negyede (25,4%) inkább egyetért azzal, hogy a hazai 

fogyasztó igyekeznek a jelenlegi helyzetben online applikációkkal és virtuális megoldásokkal 

pótolni a kiesett élményeket.  A válaszadók 12,2% teljes mértékben egyetért az állítással, 16,1% 

a kényelmi középértéket választotta, 18,5% inkább nem ért egyet az állítással és 24,9% 

egyáltalán nem ért egyet vele. A megkérdezettek 2,9%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni 

a kérdésre.  
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31. ábra: A jelenlegi helyzetben igyekeznek online applikációkkal, virtuális megoldásokkal 

pótolni a kiesett élményeket (pl. online borkóstolón veszek részt) (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Azzal az állítással, hogy a hazai fogyasztók igénybe veszik a vendéglátóhelyek házhozszállítási 

szolgáltatásait, a kitöltők 60,2%-a ért teljes mértékben egyet és 20,9%-a valamilyen mértékben. 

További 13,6% választotta a kényelmi középértéket, 3,4% inkább nem értett egyet és 1,9% 

egyáltalán nem értett az állítással. (32. ábra) 

32. ábra: Igénybe veszik a vendéglátóhelyek házhozszállítási szolgáltatásait (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő állításoknál azzal a feltevéssel éltünk, hogy véget ér a mostani járvány, és minden 

visszaáll a régi kerékvágásba. Ennek tekintetében kellett eldönteniük a megkérdezetteknek, 

hogy mennyire értenek egyet az adott állításokkal. Az előzőekhez hasonlóan, egy 1-től 5-ig 

terjedő skálán kellett megadni a válaszokat, ahol az 1-es skála az állítással egyáltalán egyet nem 

értést jelentette, az 5-ös skála pedig a teljes mértékű egyetértést. A válaszadóknak lehetőségük 

volt egy 0-s skálát is megjelölni abban az esetben, ha nem tudtak vagy nem akartak válaszolni 

a kérdésre.   
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A megkérdezettek 24,9%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy az anyagi helyzetük 

megváltozása miatt a hazai fogyasztók egy ideig biztosan nem fognak tudni ugyanannyit a 

vendéglátóhelyekre járni, mint eddig. A kitöltők 27,8%-a inkább egyetért ezzel az állítással, 

25,4%-uk a kényelmi középértéket választották válaszukul, 10,7% inkább nem ért egyet és 

9,3% egyáltalán nem ért egyet az állítással. A megkérdezettek 2%-a nem tudott vagy nem akart 

válaszolni a kérdésre. (33. ábra) 

33. ábra: Az anyagi helyzetük megváltozása miatt egy ideig biztosan nem fognak tudni 

ugyanannyit vendéglátóhelyekre járni, mint eddig (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 34. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők közel negyede (24,5%) teljes mértékben egyetért azzal, 

hogy a hazai fogyasztók igyekeznek bepótolni az elmaradt élményeket. A válaszadók 22,5% 

inkább egyetért az állítással, 29,4% a kényelmi középértéket választotta, 17,6% inkább nem ért 

egyet az állítással és 5,4% egyáltalán nem ért egyet vele. A megkérdezettek 0,5%-a nem tudott 

vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

34. ábra: Igyekeznek azonnal bepótolni az elmaradt élményeket (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Azzal az állítással, hogy a hazai fogyasztók a járvány elmúltával biztosan meg fogják 

változtatni az étkezése szokásaikat, a kitöltők 9,8%-a ért teljes mértékben egyet és 23%-a 

valamilyen mértékben. További 30,4% választotta a kényelmi középértéket22,5% inkább nem 

értett egyet és 12,3% egyáltalán nem értett az állítással. 2% választotta a 0-s skálát, miszerint 

nem tud vagy nem akar válaszolni a kérdésre. (35. ábra) 

35. ábra: A járvány elmúltával biztosan meg fognak változni az étkezési szokásaik (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 36. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a hazai fogyasztók a vendéglátás terén is 

preferálni fogják-e a környezettudatos megoldásokat nyújtó szolgáltatókat. A megkérdezettek 

14,7%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 28,9% egyetért vele, 29,9% a kényelmi 

középértéket választotta, 20,1% inkább nem ért egyet az állítással és 5,4% egyáltalán nem ért 

egyet vele. A megkérdezettek 1%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

36. ábra: A vendéglátás terén is preferálni fogják a környezettudatos megoldásokat nyújtó 

szolgáltatásokat (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 12,2%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy a hazai fogyasztók a jövőben 

utazásaik során környezettudatosabbak lesznek. A kitöltők 26,3%-a inkább egyetért ezzel az 

állítással, 30,2%-uk a kényelmi középértéket választották válaszukul, 24,9% inkább nem ért 
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egyet és 5,4% egyáltalán nem ért egyet az állítással. A megkérdezettek 1%-a nem tudott vagy 

nem akart válaszolni a kérdésre. (37. ábra) 

37. ábra: A jövőben utazásaik során környezettudatosabbak lesznek (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 38. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők több, mint negyede (25,5%) inkább egyetért azzal, hogy 

a hazai fogyasztók a jövőben éttermi fogyasztásaik során felelősségteljesebben fognak 

viselkedni. A válaszadók 16,7% teljes mértékben egyetért az állítással, 26% a kényelmi 

középértéket választotta, 24% inkább nem ért egyet az állítással és 6,9% egyáltalán nem ért 

egyet vele. A megkérdezettek 1%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

38. ábra: A jövőben az éttermi fogyasztásaik során felelősségteljesebben (a környezetre, a helyi 

lakosokra jobban odafigyelve) fognak viselkedni (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő állítás az volt, hogy a hazai fogyasztók számára felértékelődnek a környezetükben 

található, a lakóhelyükhöz közeli vendéglátóhelyek és gasztronómiai programok. A kitöltők 

17,6%-a ért teljes mértékben egyet és 36,6%-a inkább egyetért. További 27,8% választotta a 
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kényelmi középértéket, 15,6% inkább nem értett egyet és 2% egyáltalán nem értett az állítással. 

0,5%-uk nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. (39. ábra) 

39. ábra: Felértékelődik számukra a környezetükben található, a lakóhelyükhöz közeli 

vendéglátóhelyek, gasztronómiai programok látogatása (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 40. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a hazai fogyasztók jobban preferálni fogják-e 

a közeli helyek felkeresését, mert ezzel a helyi gazdaságot szeretnék támogatni. A 

megkérdezettek 12,7%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 28,8% egyetért vele, 29,8% a 

kényelmi középértéket választotta, 20,0% inkább nem ért egyet az állítással és 6,8% egyáltalán 

nem ért egyet vele. A megkérdezettek 2%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

40. ábra: Azért is preferálják a közeli helyek felkeresését, mert ezzel a helyi gazdaságot 

szeretnék támogatni (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Azzal az állítással, hogy a hazai fogyasztók ugyanolyan mértékben fognak távolabbi 

gasztronómiai programokra utazni, mint a veszélyhelyzet előtt, a kitöltők 20%-a ért teljes 

mértékben egyet és 30,2%-a valamilyen mértékben. További 22,9% választotta a kényelmi 
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középértéket, 16,1% inkább nem értett egyet és 10,2% egyáltalán nem értett az állítással. 0,5% 

választotta a 0-s skálát, miszerint nem tud vagy nem akar válaszolni a kérdésre. (41. ábra) 

41. ábra: Ugyanolyan mértékben fognak távolabbi gasztronómiai programokra utazni, mint a 

veszélyhelyzet előtt (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 42. ábrán láthatjuk, hogy a kitöltők közel fele (47,5%) teljes mértékben egyetért azzal, hogy 

a hazai fogyasztók úgy vélik, a vendéglátás hozzájárul az emberek jó közérzetéhez és 

életminőségéhez. A válaszadók további 41,7% inkább egyetért az állítással, 9,8% a kényelmi 

középértéket választotta, 1% pedig inkább nem ért egyet az állítással. A 0-s és 1-s skálára nem 

érkezett válasz. 

42. ábra: A vendéglátás hozzájárul az emberek jó közérzetéhez, életminőségéhez (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 43. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a hazai fogyasztók úgy gondolják-e, hogy a 

vendéglátás szolgáltatásainak igénybevételével az emberek boldogabbak lesznek. A 

megkérdezettek 41,8%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 37,8% egyetért vele, 14,4% a 

középértéket választotta, 4,5% pedig inkább nem ért egyet az állítással. A megkérdezettek 

1,5%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni. 
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43. ábra: A vendéglátás szolgáltatásainak igénybevételével az emberek boldogabbak lesznek 

(n=201) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3. BARANYA MEGYE ÉS PÉCS – EURÓPA GASZTRONÓMIAI 
RÉGIÓJA 2024 

A kutatás következő részében azt mértük fel, hogy a kitöltők mennyire vannak tisztában azzal, 

hogy Baranya megye és Pécs szeretne lenni Európa Gasztronómiai Régiója 2024-ben. Ehhez 

kapcsolódóan azt szerettük volna megtudni, hogy ezt mennyire támogatja a közvélemény, 

mekkora változást hozhat a régió életében, mennyi időre lenne szükség a felkészüléshez, illetve, 

hogy kiknek kellene anyagi hozzájárulással támogatni a kezdeményezést.  Baranya 

vendéglátásának fejlődésére hatalmas hatással lehet, ha elnyeri a megye az Európa 

Gasztronómiai Régiója címet 2024-re. Ehhez a lelkes előkészítő munkához csatlakoztunk 

kutatásunkkal is, melyben visszaigazolást nyert annak ténye, hogy a szakmai partnerek nagy 

örömmel fogadják a kezdeményezést, és támogatóan állnak hozzá.  A kutatási eredmények 

konkrét ismertetése előtt be szeretnénk mutatni a felkészülés és a pályázat menetét, és a 

program előzetes koncepcióját. 

A Pécs és Baranya Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyeréséhez és a megvalósításhoz 

hosszú út áll még előttünk. Az alábbi anyag egy gondolati sorvezető és technikai útmutatás 

ehhez a hosszú úthoz. Alapja az a feltételezés, hogy elképzelésünk és javaslatunk – melyet 

röviden megfogalmaztunk a Kezdeményezés c. előterjesztésben - széleskörű támogatást kap a 

város és megye intézményeitől, vállalkozóitól és polgáraitól. Ez alapján átfogó partnerséget 

tudunk teremteni és bizalmi együttműködésen alapuló programot tudunk megvalósítani.  Az 

anyagban elveket, feladatokat, határidőket stb. szabunk meg magunknak, partnereket, 
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forrásokat keresünk a feladatokhoz, rögzítjük a program népszerűsítésének főbb feladatait. 

Mindez még vázlatszerű, ám szükséges, hogy már induláskor szembesüljünk a feladat 

léptékével és összetettségével. A leírtakat nem kőbe vésetten, hanem rugalmasan fogjuk 

követni, alkalmazkodva az élet hozta kihívásokhoz és változásokhoz. Figyelembe vesszük a 

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 tanulságait valamint más, az Európa Gasztronómiai 

Régiója címmel elismert régiók, városok, megyék tapasztalatait. Elsődleges szándékunk a pécsi 

és baranyai értékek - gasztronómiai, kulturális, természeti, mezőgazdasági, környezeti - 

bemutatása és népszerűsítése, pécsi, baranyai polgárokon, alkotókon, közösségeken, 

intézményeken, eseményeken keresztül.  

Pécsnek és Baranya megyének fantasztikus értékei, erőforrásai, hagyományai, kultúrája van. 

Gasztronómiai kultúrája páratlan, a villányi, siklósi és pécs-mecseki boroknak nemzetközi 

rangjuk is van. Van sokféle kitűnő minőségű helyi termék, hagyományos magyar és 

nemzetiségi ételek, helyi és regionális, gasztronómiai, zenei, más művészeti fesztiválok. 

Zajlanak kutatások egészséges táplálkozás, egészséges életmód témákban, és a gasztronómia 

és kultúra ezer szálon összekapcsolódik egymással. Minden együtt van, hogy méltán büszkék 

lehessünk ezekre az eredményekre és büszkén mondhassuk: Légy a vendégünk Pécsett és 

Baranyában!  

Pécs és Baranya Európa Gasztronómiai régiója 2024 cím és program küldetése:  

Olyan sokrétű közösségi összefogás és együttműködés megteremtése, mely megmutatja 

Európának és a világnak gasztronómiai és kulturális értékeinket, különleges helyi termékeinket.  

Mozgósítja a helyi gazdaságot, a kis- és középvállalkozásokat és civil szervezeteket, és 

elősegíti, hogy a gasztronómián keresztül új értékek és tudások kerüljenek a családok birtokába. 

Segít szembenézni a jelen és jövő globális kihívásaival. Megteremti és terjeszti Pécs és Baranya 

jó vendégváró hírét és sokoldalú kapcsolatot teremt szomszédjainkkal, az Európai Közösség 

országaival és a világ más részeivel.  Üzenjük mindenkinek: Légy a vendégünk Pécsett és 

Baranyában!  

A program átfogó célja:  

A program átfogó célja, hogy az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím összefogásra és 

cselekvésre késztesse Pécs és Baranya gazdasági és kulturális szereplőit, közösségeit és 

polgárait. Teremtsen újításra és megújulásra alkalmas légkört a gazdaságban, kultúrában, 

művészetekben, tudományban, nemzetközi kapcsolatokban. Szorgalmazza és ösztönözze a 
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hagyományos értékek megőrzését. Mutassa fel a bennünk rejlő és nálunk található 

gasztronómiai, kulturális, művészeti, tudományos és helyi termék értékeket Európának és a 

nagyvilágnak. A program révén teremtsen jobb életminőséget az itt élőknek és az 

idelátogatóknak. 

A program jelentősége és indoklása  

A gasztronómiát a turizmuson belül és azon túl is stratégiai ágazatként kell kezelni.  Az emberek 

életminősége, egészsége, egészséges szellemisége, a turizmus ágazat jövője is függ tőle, és 

jelentősen belejátszik a hozzánk érkezők élményeibe is.  A gasztronómia a turizmuson, 

kultúrán, helyi termékeken, a mezőgazdaság és a természet kincsein keresztül serkentője lehet 

és ezer szálon kapcsolódhat a családok, vállalkozások, intézmények életéhez, a gazdaság és az 

intellektuális világ vérkeringéséhez.   

Egy olyan programban, ami segíti előre vinni, mozgósítani az állampolgárokat, a 

vállalkozásokat, civil közösségeket, mely erősíti öntudatukat, önértékelésüket, aktív 

részvételre, innovációra buzdítja őket. Ha mindez megvalósul, akkor a program a turizmus és 

élménygazdaság csatornáin és érrendszerén keresztül sikerre lesz ítélve.  

A pécsi és baranyai polgárokra nem nézőként és fogyasztóként, hanem alkotóként és 

támogatóként gondolunk. A program nemcsak bemutatkozást, hanem új dolgok tanulását, 

újításokat, új kapcsolatokat is jelenthet mindenki számára. Keretbe foglalja mindazt, amivel 

rendelkezünk és ami ugródeszkát jelenthet a továbblépéshez, új kezdeményezésekhez.   

A gasztronómia színterei – éttermek, kávéházak, presszók, bisztrók, cukrászdák és a cégek, 

intézmények, családok konyhái, étkezői – nem egyszerűen csak a táplálkozás, hanem a kultúra, 

a művelődés, a közösségi és társasági élet, a titkok, remények, álmok, szerelmek, csalódások, 

pletykák helyszínei is egyben. Erre sokszor nem is gondolunk, mindez annyira része 

mindennapi életünknek.  

A gasztronómia, a zenéhez, színházhoz, más színpadi produkciókhoz hasonlóan a pillanat 

művészete. Naponta ’meghal és elenyészik’, ám a következő nap újraéled. Igazi főnixmadár. A 

gasztronómiában, a kultúrával egyetemben, mindenki érintett és valamennyit mindenki ért is 

hozzá. Ezért is várunk és remélünk széleskörű támogatást minden pécsi és baranyai 

lokálpatriótától.    

Milyen elveket ajánlunk a partnereknek a program megvalósításához? 
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➢ Helyi értékeink, eredményeink, teljesítményeink bemutatása, népszerűsítése 

➢ Összefogás, egymás segítése, egy nyelven beszélés, a lokálpatriotizmus erősítése 

➢ A gasztronómiai, kulturális vállalkozások és eredmények, népszerűsítése, a turisztikai 

vonzerőkké formálása  

➢ A kistermelők, kisvállalkozások, alkotók, kreatív közösségek, civilek bemutatása, 

ismertségük növelése, védelme 

➢ Átlátható együttműködés az érintettek között, 

➢ Fenntarthatóság elveinek követése, a jövő nemzedékek érdekeinek figyelembe vétele  

➢ Klímaérzékenység a programokban 

➢ Kulturális és természeti értékeink, örökségünk védelme 

➢ Nyitottság az újra, újításokra, szemléletformálás, új kezdeményezések bátorítása 

➢ Az együttműködés és türelem kultúrájának gyakorlása 

➢ Az egészséges életmód, egészséges táplálkozás elveinek népszerűsítése 

➢ A helyi közösségek erősítése  

Szempontok a Pécs Baranya Európa Gasztronómiai Régiója 2024 díjhoz kapcsolódó 
program összeállításához és megvalósításához 

A programnak a sokszínűség, az COVID 19 utáni újrakezdés, a közösségépítés, összefogás, a 

helyi, egyéni kezdeményezések, a hagyományok és újítások egyensúlya, tanulás, az események, 

rendezvények egymást erősítő hatására és a város és megye rangját emelő szellemiségre kell 

tekintettel lennie.  

A programnak ötéves periódust érdemes átfognia, amire az összefogás (hálózat, konzorcium, 

platform) szerződést köt az IGCAT-el.  Ez a 2022-tól 2026-ig tartó periódus. Ehhez 

kapcsolódhat egy un. nulladik év, 2021, a pályázat (bid-book) beadásának éve, továbbá 2027, 

ami már egy új kezdeményezés éve lehet azok alapján a tapasztalatok alapján, amelyeket az 

ötéves programidőszakban szerzünk, és amelynek már ’megágyazunk’ 2026-ban. 

A program az öt év során tematikusan épül fel, évente kijelölve és kiemelve azokat a főbb 

témákat, amelyek köré átfogó, sokrétű program tervezhető. Példaként, a kistermelés, helyi 

termékek szerepe a gasztronómiai megújításában, a gasztronómia megújulásának (forradalom?) 

széles körű terjesztése, a kultúra és gasztronómia összekapcsolódása, egymást erősítő hatása, 

és ennek részletei: színház, zene, mozi, tánc, képzőművészet, fotó, film, design, ének, íz, 

látvány, hangzás és gasztronómia, egészség, egészséges életmód, egészséges táplálkozás és 



46 

 

gasztronómia, étéleink és italaink, ami épít és ami leépít stb. Turizmus és gasztronómia, helyi 

termék, öko-gasztronómia stb. 

Nagyon fontos szempont, hogy minden közösség, vállalkozás, egyén, intézmény stb. 

megtalálhassa benne a maga szerepét, vállalási lehetőségét, egyben szolgálja a program célját 

és elveit. Így a városban és a megyében sok helyszínen és az évek során folyamatosan és 

összehangoltan kell megjelenni. Az egyes események, rendezvények erősítsék egymást 

(szinergia) és növeljék az adott közösség önbecsülését, büszkeségét helyi értékeikre.  Ne a 

versenyszellem, egymás kizárása, hanem egymás segítése vezesse a szereplőket a programok 

összeállításánál. 

A fentiekből is következik, hogy az 5 év programjának összeállításánál fontos szempont a már 

hagyománnyal, szervezeti háttérrel, költségvetéssel bíró rendezvénynek csatlakozása, 

beemelése a programba.  Mindössze néhány példaként: a Busójárás vagy az Európai Bordal 

Fesztivál, Fishing in Orfű, a Fényfesztivál, a Rozé fesztivál, Ördögkatlan fesztivál, mind 

kiemelt eseményei lehetnek a programéveknek. De ide sorolhatjuk a helyi gasztronómiai 

fesztiválokat is, pl. a bólyi paprikáscsirke fesztivált, a fekedi stifolder fesztivált, a geresdlaki 

gőzgombóc fesztivált, vagy szentlőrinci mezőgazdasági kiállítást és vásárt, a pécsváradi 

leányvásárt, a Mézes napokat, a szigetvári várnapokat stb. Ezek jellegzetességeikből adódóan 

erősíthetik a programot és remélhetően egyetértésre találnak az Európa Gasztronómiai régiója 

2024 cím céljaival.  

A lehetséges érintettektől új javaslatokat is kérünk különféle eseményekre, rendezvényekre. 

Példaként, a Pécsi Egyetem különböző karain, oktatási-kutatási profiljuknak megfelelően sok 

témában lehet kutatást, konferenciát, népszerűsítő, tudást megosztó rendezvényeket, 

vetélkedőket stb. szervezni. Be lehet vonni hazai és külföldi diákokat, olyan végzetteket, akik 

az érintett területeken eredményt értek el, és népszerűsíthetik azokat.  A programhoz 

kapcsolódva egyes szakterületek hazai és nemzetközi konferenciákat, eseményeket 

szervezhetnek az öt év során, egymásra épülő jelleggel. Az egyes tudományterületek más-más 

jellegzetességét tudják kiemelni a témának. A (volt MTA) KRTK helyi kutatóintézetét és 

hálózatát is be lehet vonni a területi hatások vizsgálatára, a kultúra, helyi termékek, település- 

és városfejlesztés szerepének vizsgálatára.  A kutatások összehangolására és az új eredmények 

minél gyorsabb bemutatására célszerű törekedni. 
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Teret kell adni azoknak az innovatív és kreatív vállalkozásoknak, legyen az helyi termék, 

gasztronómiai termékfejlesztés, kultúra, design, divat, művészet, film, vizuális kultúra, IT, 

tárgyi kultúra, stb., amelyek új gondolatokat, új kezdeményezéseket indítanak a Díj 

szellemiségében. Segíteni kell őket szponzorok, támogatók megtalálásában, bemutatkozási 

lehetőségek megteremtésében.  

A Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara és a Vállalkozói Központ meglevő és új 

rendezvényeit, képzéseit, a nemzetiségi szervezetek témába vágó programját, a szakmai 

szervezetek és civil szervezetek kezdeményezéseit is érdemes összehangolni és beépíteni az 5 

éves programba.  

Lehet olyan újtípusú hazai nemzetközi kiállításban vagy vásárban gondolkodni, melynek 

témájában Pécs és Baranya vezető szereppel rendelkezik és hosszú távra magához tud vonzani 

ilyen típusú tevékenységet. (pl. élelmiszer kiegészítők, újítások, divat)  

Meg kell találni azt a szlogent, jelmondatot, amely mindenki számára elfogadható, egyértelmű 

és mozgósító hatással bír.  

E széleskörű programhoz ugyanakkor minőségi kritériumokat is meg kell fogalmazni, hogy 

gyenge minőség, esetleges botrányok ne rombolhassák a cím és a program elismertségét.  

A program finanszírozási elvei, koncepciója 

Bár a Pécs és Baranya - Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím nem pénzosztó program, a 

tervezéshez, megvalósításhoz szükség van forrásokra.  A programot alapvetően összefogásból, 

a helyi közösség erőfeszítéseiből, forrásaiból kívánjuk megvalósítani, ez egyben egy (nem új, 

de kívánt) modellt is jelenthet Magyarországon. A források egy részének közvetlenül kell 

rendelkezésre állnia a szervezők részére szponzorálás, adományok, pályázatok stb. útján.  Más 

forrásokat, főként a lehetséges érdekeltek szempontjából, közvetetten, a pályázati 

rendszerekben címzetten kellene elérhetővé tenni. Harmadrészt a programgazdák 

költségvetésében kellene megjelenniük adott programok költségeinek és bevételeinek is. 

Országos forrásokkal kiegészítő forrásként számolunk.     

A program kialakításával, menedzselésével nem kívánjuk terhelni az állami és önkormányzati 

döntéshozókat és adminisztrációt és pártpolitikai versenynek, csatározásnak és nyomásoknak 

sem szeretnénk kitenni a programot. A létrejövő helyi összefogásnak kell dönteni a programról 
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és annak megvalósításáról. Az összefogást megjelenítő platform (egyesület, hálózat, 

konzorcium…) a külföldi partner(ek) és a megyei és városi közösségek felé is képviseli a 

programot és kezdeményezést. Ennek az elvi döntéshozó szervnek legyen egy végrehajtó szerve 

és kapcsolódjon hozzá egy menedzselő szervezet, amely elvégzi a szervezési és koordinációs 

feladatokat.  

Számítunk minden érintett tanácsára, ötleteire és együttműködésükre. Ha elfogadják a program 

elveit, akkor szellemi, és arányos anyagi és természetbeni támogatást kérünk a kezdeményezés 

közhasznú jellegéből adódóan. A program elindításához, menedzseléséhez az önkormányzati, 

költségvetési intézmények költségvetéséhez képest minimális támogatást kérünk a pályázat 

(bid-book) megtervezéséhez benyújtásához, és az összefogás megszervezésének elindításához.  

Azoknak az érintetteknek, akik a programba jelentkeznek és regisztrálnak, tevékenységük, 

elképzeléseik és terveik függvényében olyan jogcímek létrehozását kérjük a különféle helyi, 

megyei, országos pályázati rendszerekben, amelyek segítéségével az érintettek saját forrásai is 

kiegészíthetők. 

A programidőszak fő témái, feladatai (ezek javaslatok, ötletek) 

2021  

Az egyes projektek részletes kidolgozása,  

Marketing és Promóciós terv elkészítése 

Az Ajánlati anyag elkészítése és benyújtása az IGCAT-nek 2021. májusra 

Költségvetés készítés és Forrásteremtés, szponzorok  

Szlovén és nagyszebeni tapasztalatok tanulmányozása 

Felkészülés a 2022-2023-ra, előrendezvények, népszerűsítés stb.  

Vadat halat, s mi jó falat – a természet és a gasztronómia- A vadászati világkiállítás margójára 

2022  

Témák:  

A gasztronómia helyzete vidéken 

A kistermelés, helyi termékek szerepe a gasztronómiában 
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A felkészülés folytatása, a projekt népszerűsítése, tapasztalatszerzés 

Konferencia a magyar gasztronómiáról.  A vidék gasztronómiája, vagy a magyar 

gasztronómia helyzete vidéken (mit kell tenni a helyzet javításáért?)  

A mezőgazdaság, kisgazdaság szerepe a fenntartható gasztronómia megteremtésében 

2023 

 Téma: 

 Gasztronómia és oktatás – közép és felsőfokon.  

A kultúra és gasztronómia 

Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 év alkalmából népszerűsíteni az EGR 2024 

Pécset.  

2024  

Pécs és Baranya Európa Gasztronómiai Régiója – események, rendezvények 

Művészet a gasztronómiában, gasztronómia a művészetben  

A kicsi szép és finom!  Mikro-, kis- és középvállalkozások és civilek az egészségért és 

egészséges gasztronómiáért  

2025  

Bor és Méz - Élménytermékek Baranyában és Magyarországon  

A turizmus lehetőségei és feladatai  

2026  

A vallások és a gasztronómia 

A táplálkozás és egészség összefüggései - allergia és betegségek  

Tudomány és kultúra   
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A pályázat benyújtásáig megteendő lépések, feladatok 

2020-2021 

április - május 

A kezdeményezés bemutatása a város és megye vezetőinek, más érintetteknek.  

Ötletelés, partnerek, támogatók első körének kialakítása, egy szűk körű, később folyamatosan 

bővülő menedzsment kialakítása 

június - július - augusztus 

A EGR elképzelés, lehetséges program körvonalainak kialakítása 

Szándéknyilatkozatok kérése lehetséges támogatóktól és partnerektől 

Szövetségesek, támogatók keresése, ötletek, felajánlások a programév elemeire 

programegyeztetés 

A források felmérése, előzetes kalkulációk a megvalósításra, személyes egyeztetések 

szeptember - október 

A kezdeményezés szélesebb körben történő népszerűsítése 

Elvi döntéshozó és képviseleti fórum (platform, egyesület) megalakítása, program első 

változatának elkészítése 

Kapcsolatteremtés IGCAT-el, a barcelonai központ meglátogatása 

november - december 

A kezdeményezés bemutatása kormányzati szerveknek, külső támogatások megszerzése,  

lobbizás a projekt céljainak beemeléséért a 2021-27-es fejlesztési tervekbe  

A kezdeményezés népszerűsítése az országban a hazai közönségnek 
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január - február 

 A nevezési dokumentum szerkezetének kialakítása. Témák, címszavak, tények, elvek, 

feladatok kerüljenek be, képekkel illusztrálva.  Pécs és Baranya népszerű bemutatása 

magyarul angolul. Az anyag kidolgozása egy erre összeállított csoporttal. 

március - április 

A pályázati anyag kidolgozása, egyeztetés a főbb érintettekkel 

május 

A pályázati anyag véglegesítése, fordítása angolra, elfogadása, benyújtása az IGCAT-nek.  

A kutatási eredmények igazolják, hogy van szakmai beágyazottsága a fenti elképzelésnek, és 

azt is, hogy a törekvést a vendéglátó szakma széles körben és lelkesen támogatja. 

A 44. ábrán a témához kapcsolódó első vizsgálati pontot láthatjuk. Azt mértük fel, hogy a 

közvélemény mennyire van tisztában azzal, hogy van egy ilyen civil kezdeményezés, amely 

arra irányul, hogy Baranya megye és Pécs legyen Európa Gasztronómiai régiója 2024-ben. Az 

eredmények alapján a válaszok aránya nagyjából azonos, 50,5%-a a kitöltőknek tisztában van 

ezzel a kezdeményezéssel, 49,5% pedig még nem hallott róla. Ennek ellenére azon válaszadók 

többsége is nagyon pozitívan áll a kérdéshez, akik eddig még nem hallottak róla.  

Ehhez kapcsolódóan a következő kérdésünk az volt, hogy Baranya megye, és így Pécs méltó 

lenne-e erre a címre. A megkérdezettek 89,8%-a úgy véli, hogy egyértelműen megérdemli a 

megye ez a címet, s mindössze 10,2% szerint nem érdemelheti meg Baranya megye. (45. ábra) 
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44. ábra: „Tud-e arról, hogy van egy civil kezdeményezés, amely szeretné elérni, hogy 2024-

ben Baranya és Pécs legyen Európa Gasztronómiai Régiója?” (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

45. ábra: „Ön szerint méltó lenne-e Baranya megye erre a címre?” (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 46. ábrán láthatjuk a kitöltők véleményét arról, hogy amennyiben Baranya megye és Pécs 

elnyerné az Európa Gasztronómiai Régiója címet 2024-ben, akkor ez a cím milyen változást 

hoz a helyi termékek termelésében, ismertségükben és népszerűsítésükben. Az eredmények 

pozitívnak bizonyulnak, ugyanis a kitöltők 82,4%-a úgy gondolja, hogy jelentős mértékű 

pozitív változást eredményezhet a cím, és új lendületet hozhat Baranya megye és Pécs számára. 

További 17,6% szerint nem hoz változást, és a megkérdezettek közül senki nem gondolja azt, 

hogy ez még rosszabb helyzetet eredményezhet.  
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46. ábra: „Ön szerint egy ilyen cím milyen változást hozhat a helyi termékek termelésében, 

ismertségük növekedésében és népszerűsítésükben?” (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdéssel azt szerettük volna felmérni, hogy a kitöltők szerint ennek a címnek a 

megszerzésével Baranya megye, és ezzel Pécs bekerülhet-e a turizmus szempontjából az 

elsődleges turisztikai fogadóterületek közé. A válaszadók háromnegyede (76,4%) igennel 

választ, míg mindössze 23,6% szerint nincsen erre esély. (47. ábra) Hozzá kell tenni, hogy 

2019-ben Pécs a 26. volt a fogadóterületek listáján, Baranya megye pedig 12. a kereskedelmi 

szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számában a megyék között. 

47. ábra: „Véleménye szerint egy ilyen cím és az arra történő felkészülés révén Baranya és Pécs 

bekerülhet a turizmus szempontjából elsődleges turisztikai fogadóterületek közé 

Magyarországon?” (n=203) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A 48. ábrán azt mértük fel, hogy a kitöltők szerint egy ilyen egy- illetve több éves programra 

szükséges-e közpénzt áldozni. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a megkérdezettek 

82,7%-a szerint igen, szükséges, 17,3% szerint pedig nem, nem szükséges.  

48. ábra: „Véleménye szerint egy ilyen egy- illetve több éves programra kell-e közpénzt 

áldozni?” (n=202) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A programhoz kapcsolódó következő kérdés arra irányult, hogy egy ilyen átfogó programot 

létre lehet-e hozni kizárólag civil és vállalkozói összefogásból. A megkérdezettek 73,9%-a 

szerint erre civil és vállalkozói összefogásból nincsen lehetőség. Mindössze 26,1% gondolja 

úgy, hogy ezt meg lehetne valósítani így is. (49. ábra) 

49. ábra: „Véleménye szerint egy ilyen átfogó program létrehozható csupán civil és vállalkozói 

összefogásból?” (n=203) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A válaszadóknak azt kellett eldönteniük a következő kérdésnél, hogy szerintük meg lehet-e 

valósítani egy ilyen programhoz három év alatt a felkészülést úgy, hogy a megye 

gasztronómiája felkészüljön a sikeres szereplése, s megfelelőképpen be tudja mutatni 

gasztronómiai értékeit. A kitöltők 82,4%-a szerint ez megvalósítható három év alatt, míg 17,6% 

szerint három év kevés erre a felkészülésre. (50. ábra) 

50. ábra: „Véleménye szerint 3 év felkészülés elegendő-e, hogy a megye gasztronómiája 

felkészüljön a sikeres szereplésre, gasztronómiai értékeink bemutatására?” (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Megkérdeztük a válaszadókat, hogy ők mivel tudnának hozzájárulni az Európa Gasztronómiai 

Régió 2024 program sikeréhez, a következő válaszok érkeztek: a legtöbben ötleteléssel, 

kezdeményezéssel (32,5%) és rendezvényszervezéssel (25,5%) tudnák támogatni a programot. 

Ezeken kívül volt, aki különféle önkéntes munkákkal (19,1%), pénzadománnyal (5,7%), 

helyszín biztosításával (0,3%) tudnának segíteni. 16,9%-uk nem kíván semmilyen formában 

hozzájárulni a program sikeréhez. (51. ábra) 
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51. ábra: „Ön miként tudna hozzájárulni a program sikeréhez?” (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő nyolc ábrán azt vizsgáltuk meg, hogy a kitöltők szerint melyik szervezeteknek 

kellene anyagi hozzájárulással támogatni a Baranya megye és Pécs Európa Gasztronómiai 

Régiója 2024 program megszervezését és lebonyolítását.  

Az 52. ábráról leolvashatjuk, hogy a megkérdezettek 90,8%-a szerint a Baranya Megyei 

Önkormányzatnak jelentősen hozzá kellene járulnia anyagilag a program megszervezéséhez és 

lebonyolításához. Mindössze 9,2% gondolja úgy, hogy erre nem lenne szükség.  

52. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához a Baranya Megyei Önkormányzattól (n=195) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az 53. ábrán arról láthatunk adatokat, hogy a kitöltők 84,7%-a szerint Pécs Város 

Önkormányzatának is jelentős anyagi támogatással kéne hozzájárulnia az Európa 
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Gasztronómiai Régió 22024 programhoz, s mindössze 15,3%-a a válaszadóknak véli úgy, hogy 

erre nem lenne szükség.  

53. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához Pécs Város Önkormányzatától (n=183) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 90,5%-a szerint a Magyar Turisztikai Ügynökségnek mindenképpen jelentős 

anyagi hozzájárulást kéne nyújtania a program megszervezéséhez és lebonyolításához, 9,5% 

szerint viszont erre nem lenne szükség. (54. ábra) 

54. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (n=201) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az 55. ábra adatai alapján kiderül, hogy a válaszadók háromnegyede szerint az 

Agrárminisztériumnak is támogatnia kéne a program szervezését és lebonyolítását, viszont a 

kitöltők negyede szerint ez nem lenne szükséges.  
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55. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához az Agrárminisztériumtól (n=176) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A program megszervezéséhez és lebonyolításához a kitöltők szerint a hazai 

nagyvállalkozásoknak is jelentős anyagi hozzájárulást kellene nyújtaniuk, mivel a 

megkérdezettek 82,7%-a igennel válaszolt. (56. ábra)  

56. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához a nagyvállalkozásoktól (n=191) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kérdőívben felmértük azt is, hogy a nagyvállalatokon kívül a kitöltők szerint a 

kisvállalatoknak is jelentős anyagi hozzájárulást kellene-e nyújtaniuk az Európa Gasztronómiai 

Régiója 2024 programhoz, de azt az eredményt kaptuk, hogy a kitöltők mindössze 48,7%-a véli 

úgy, hogy szükség lenne a hozzájárulásukra. További 51,3% gondolja azt, hogy az ő 

támogatásukra nem lenne szükség a programhoz. (57. ábra)  
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57. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához a kisvállalkozásoktól (n=158) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az 58. ábrán a kitöltők véleményét láthatjuk arról, hogy szerintük a civil szervezeteknek 

szükséges lenne-e anyagi hozzájárulást nyújtani a program megszervezéséhez és 

lebonyolításához. A megkérdezettek 52,6%-a úgy gondolja, hogy igen, szükséges lenne, míg 

47,4%-uk úgy gondolja, hogy nem, nem lenne szükséges.  

58. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához a civil szervezetektől (n=154) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 59. ábrán arról láthatunk információkat, hogy a kitöltők szerint az állampolgároknak 

szükséges-e hozzájárulni anyagilag ahhoz, hogy megszervezhessék és lebonyolíthassák a 

programot. A megkérdezettek 31,3% szerint hozzá kéne járulniuk nekik is anyagilag, 68,7% 

szerint viszont nem.  

48,7%

51,3%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

Igen Nem

Ön mely szervezetektől várna jelentős anyagi 
hozzájárulást a Baranya és Pécs Európa 
Gasztronómiai Régiója 2024 program 

megszervezéséhez és lebonyolításához? 
Kisvállalkozások 

52,6%

47,4%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

Igen Nem

Ön mely szervezetektől várna jelentős anyagi 
hozzájárulást a Baranya és Pécs Európa 
Gasztronómiai Régiója 2024 program 

megszervezéséhez és lebonyolításához?
Civil szervezetek  



60 

 

59. ábra: Anyagi hozzájárulás mértéke a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

program megszervezéséhez és lebonyolításához az állampolgároktól (n=150) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a kitöltők szerint Baranya Megye 

Önkormányzatának, Pécs Város Önkormányzatának, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, az 

Agrárminisztériumnak és a nagyvállalatoknak egyértelműen hozzá kéne járulni anyagilag a 

program megszervezéséhez és lebonyolításához, a civil szervezetek hozzájárulásának nem 

teljes az egyetértés, és a kisvállalatok és az állampolgárok részéről pedig nem szükséges anyagi 

támogatást nyújtani. 

A következőkben azt mértük fel, hogy a kitöltők szerint mely területek fejlesztési kiemelten 

fontos abban az esetben, ha Baranya megye és Pécs elnyeri az Európa Gasztronómiai Régiója 

2024 címet. A válaszokat egy 1-től 5-ig terjedő skálán tudták megadni a megkérdezettek, ahol 

az 1-es skála azt jelentette, hogy az adott állítással egyáltalán nem ért egyet a kitöltő, az 5-ös 

skála pedig az jelentette, hogy teljes mértékben egyetért. A megkérdezetteknek lehetőségük 

volt egy 0-s választ is megjelölni, ha nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.  

A 60. ábráról azt olvashatjuk le, hogy a melegkonyhás vendéglátó egységek fejlesztése 

mennyire fontos abban az esetben, ha Baranya megye és Pécs elnyeri az Európa Gasztronómiai 

Régiója 2024 címet.  A kitöltők 45,6%-a teljes mértékben egyetért abban, hogy a melegkonyhás 

vendéglátó egységek fejlesztése kiemelten fontos, 36,9% inkább egyetért, 14,6% választotta a 

kényelmi középértéket és 1,9% inkább nem ért egyet az állítással. 1% választotta a 0-s skálát, 

miszerint nem tud vagy nem akar válaszolni 
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60. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a melegkonyhás 

vendéglátó egységek fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 61. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a kitöltők szerint kiemelten fontos-e az utcai 

vendéglátás fejlesztési az EGR 2024 cím elnyerése esetén.  A megkérdezettek 34%-a teljes 

mértékben egyetért az állítással, 31,6% egyetért vele, 24,3% a kényelmi középértéket 

választotta, 7,3% inkább nem ért egyet az állítással, 1,9% pedig egyáltalán nem ért egyet vele. 

A megkérdezettek 1 %-a nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

61. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén az utcai vendéglátás 

fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A helyi termék-előállítás minőségi fejlesztése a kitöltők 62,1%-a szerint kiemelten fontos az 

EGR 2024 cím elnyerése esetében. További 25,7% gondolja úgy, hogy inkább fontos, 8,7% 
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választotta a kényelmi középértéket és 2,4% pedig a 2-es skálát. 1% nem tudta vagy nem akarta 

eldönteni, hogy fontosnak tartja-e. (62. ábra) 

62. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a helyi termék-előállítási 

minőségi fejlesztésében kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 60,2%-a úgy gondolja, hogy a gasztrofesztiválok fejlesztése kiemelten 

fontos abban az esetben, ha Baranya megye és ezzel Pécs elnyeri az EGR címet 2024-ben. Ezen 

kívül 30,6% választotta a 4-es, 6,3% a 3-as, 1-1% a 2-es és 1-es skálát. 1% pedig nem akart 

vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. (63. ábra) 

63. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a gasztrofesztiválok 

fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A borászatok kínálatának minőségi fejlesztésével a kitöltők 34,1%-a teljes mértékben egyetért. 

Ezen kívül a megkérdezettek 30,2%-a inkább egyetért a terület fejlesztésével, 24,9% a kényelmi 
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középértéket választotta, 8,8% pedig inkább nem ért egyet. 2%-uk nem tudta vagy nem akarta 

eldönteni, hogy egyetért-e az állítással. (64. ábra) 

64. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a borászatok kínálatának 

minőségi fejlesztése kiemelten fontos (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A válaszadók 40,7%-a úgy gondolja, hogy a borturizmus fejlesztése kiemelten fontos abban az 

esetben, ha Baranya megye és ezzel Pécs elnyeri az EGR címet 2024-ben. Ezen kívül 25,5% 

választotta a 4-es, 624,5% a 3-as, 7,4% a 2-es és 1% az 1-es skálát. 1% pedig nem akart vagy 

nem tudott válaszolni a kérdésre. (65. ábra) 

65. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a borturizmus fejlesztése 

kiemelten fontos (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 66. ábra azt mutatja be, hogy a kitöltők szerint a kitöltők szerint kiemelten fontos-e a 

szálláshelyek fejlesztési az EGR 2024 cím elnyerése esetén.  A megkérdezettek 45,6%-a teljes 

mértékben egyetért az állítással, 39,3% egyetért vele, 10,2% a kényelmi középértéket 
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választotta, 2,9% pedig inkább nem ért egyet az állítással. A megkérdezettek 1,9 %-a nem tudott 

vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

66. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a szálláshelyek 

fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 67. ábráról azt olvashatjuk le, hogy az élelmiszer alapanyag-ellátás fejlesztése mennyire 

fontos abban az esetben, ha Baranya megye és Pécs elnyeri az Európa Gasztronómiai Régiója 

2024 címet.  A kitöltők 39,8%-a teljes mértékben egyetért abban, hogy az élelmiszer alapanyag-

ellátás fejlesztése kiemelten fontos, 28,6% inkább egyetért, 22,3% választotta a kényelmi 

középértéket, 7,3% inkább nem ért egyet az állítással, 1% pedig egyáltalán nem ért egyet. 1% 

választotta a 0-s skálát, miszerint nem tud vagy nem akar válaszolni. 

67. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén az élelmiszer alapanyag-

ellátás fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A különböző szereplők közötti együttműködés fejlesztése a kitöltők 57,8%-a szerint kiemelten 

fontos az EGR 2024 cím elnyerése esetében. További 28,6% gondolja úgy, hogy inkább fontos, 

10,7% választotta a kényelmi középértéket és 1,9% pedig a 2-es skálát. 1% nem tudta vagy nem 

akarta eldönteni, hogy fontosnak tartja-e. (68. ábra) 

68. ábra: Az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 cím elnyerése esetén a különböző szereplők 

közötti együttműködés fejlesztése kiemelten fontos (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő 11 állítás értékelésekor a kitöltőknek el kellett dönteniük, hogy mennyire értenek 

egyet adott állítással. Az állítás minden esetben arra irányult, hogy az EGR 2024 cím elnyerése 

milyen hatásokat váltana ki a régióban.  

A 69. ábrán láthatjuk, hogy miként vélekednek arról a válaszadók, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerése lendületet adna a baranyai vendéglátás fejlődésének. A megkérdezettek 67%-a teljes 

mértékben egyetért az állítással, 21,4% inkább egyetért és mindössze 5,3% gondolja úgy, hogy 

nem igazán adna lendületet a baranyai vendéglátásnak a cím elnyerése. A válaszadók 6,3%-a 

nem szeretett volna vagy nem tudott válaszolni a kérdésre.  
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69. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése lendületet adna a baranyai vendéglátás fejlődésének 

(n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 61,5%-a teljes mértékben egyetért azzal az állítással, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerése jelentős pozitív hatást gyakorolna a térség turizmusára. További 24,4% inkább 

egyetért az állítással, 6,8% szerint nem biztos, hogy pozitív hatása a cím elnyerésének. 6,8%-

uk nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. (70. ábra) 

70. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése jelentős pozitív hatást gyakorolna a térség turizmusára 

(n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 71. ábra mutatja be, hogy a kitöltők szerint mennyiben lenne pozitív hatása az élelmiszer 

alapanyagok gyártására az Európa Gasztronómiai régiója 2024 cím elnyerése a régióban. A 

megkérdezettek többsége (84%) teljes mértékben egyetért az állítással (43,2%) vagy inkább 
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egyetért vele. Mindössze 9,7% szerint nem biztos ez a pozitív hatás, 6,3% pedig nem tudott 

vagy nem akart választ adni a kérdésre.  

71. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése pozitívan hatna az élelmiszer alapanyagok gyártására 

(n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő állításnál is hasonlóan magas volt az egyetértés aránya a kitöltők körében. Azt 

kellett eldönteniük, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy a cím elnyerésével felértékelődne 

a gasztronómiai örökségünk. A válaszadók több, mint fele (51,5%) teljes mértékben egyetértett 

az állítással, 32,5% inkább egyetértett, s csak 9,2% gondolja úgy, hogy nem biztos, hogy 

felértékelődne gasztronómiai örökségünk. Ennél az állításnál is volt 6,8% aki nem tudott vagy 

nem akart válaszolni a kérdésre.  

72. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése felértékelné gasztronómiai örökségünket (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A 73. ábrán látható állítás szerint az EGR 2024 cím elnyerésével nemzetközi láthatóságot 

tudnánk biztosítani az új turisztikai térségben. A kitöltők fele teljes mértékben egyetért ezzel 

az állítással, 33% inkább egyetért, és hasonlóan gondolja, 9,2% pedig inkább nem ért egyet. 

7,8%-a a kitöltőknek nem kívánta értékelni az állítást.  

73. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése nemzetközi láthatóságot biztosítana az új turisztikai 

térségnek (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 74. ábrán láthatjuk, hogy miként vélekednek arról a válaszadók, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerése elősegíteni a helyi gasztronómiai rendezvények megújulását és minőségi fejlődését. 

A megkérdezettek 63,6%-a teljes mértékben egyetért az állítással, 25,7% inkább egyetért és 

mindössze 3,9% gondolja úgy, hogy nem igazán segítené elő a rendezvények megújulását és 

fejlődését a cím elnyerése. A válaszadók 6,8%-a nem szeretett volna vagy nem tudott válaszolni 

a kérdésre.  
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74. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése elősegítené, hogy a helyi gasztronómiai rendezvények 

megújuljanak és minőségükben fejlődjenek (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 51,9%-a teljes mértékben egyetért azzal az állítással, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerése erősítené az összefogást és az együttműködési hajlandóságot a megyében a 

különböző szektorok és szereplők között. További 32,5% inkább egyetért az állítással, 5,3% 

szerint nem biztos, hogy pozitív hatása a cím elnyerésének, 0,5% szerint pedig egyáltalán nem 

ért egyet az állítással. 9,7%-uk nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. (76. ábra) 

75. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése erősítené az összefogást és az együttműködési 

hajlandóságot a megyében a különböző szektorok és szereplők között (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő állításnál is hasonlóan magas volt az egyetértés aránya a kitöltők körében. Azt 

kellett eldönteniük, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy a cím elnyerésével felértékelődne 

az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás iránti igény. A válaszadók közel fele (44,4%) 

teljes mértékben egyetértett az állítással, 34,6% inkább egyetértett, 14,6% gondolja úgy, hogy 

nem biztos, hogy felértékelődne az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás iránti 

igény, 1,5% pedig egyáltalán nem ért egyet az állítással. Ennél az állításnál is volt 4,9% aki 

nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.  

76. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése felértékelné az egészséges életmód, az egészséges 

táplálkozás iránti igényt (n=205) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 55,3%-a teljes mértékben egyetért azzal az állítással, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerésével a kevésbé ismert területek értékei is reflektorfénybe kerülnének megyénkben. 

További 31,1% inkább egyetért az állítással, 7,8% szerint nem biztos, hogy pozitív hatása a cím 

elnyerésének. 5,3%-uk nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. (77. ábra) 
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77. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerésével a kevésbé ismert területek értékei is reflektorfénybe 

kerülnének a megyében (n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 78. ábrán látható állítás szerint az EGR 2024 cím elnyerése segítené a nemzedékek közötti 

összefogást és tudásátadást. A kitöltők 32,5%-a teljes mértékben egyetért ezzel az állítással, 

45,6% inkább egyetért, és hasonlóan gondolja, 11,2% inkább nem és 2,9% egyáltalán nem ért 

egyet. 7,8%-a a kitöltőknek nem kívánta értékelni az állítást.  

78. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerése segíteni a nemzedékek közötti összefogást és tudásátadást 

(n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A 79. ábrán láthatjuk, hogy miként vélekednek arról a válaszadók, hogy az EGR 2024 cím 

elnyerésével jelentősen fejlődne Baranya megye vendéglátása. A megkérdezettek 62,1%-a 

teljes mértékben egyetért az állítással, 25,2% inkább egyetért és mindössze 4,9% gondolja úgy, 

hogy nem igazán fejlődne Baranya megye vendéglátása a cím elnyerésével. A válaszadók 7,3%-

a nem szeretett volna vagy nem tudott válaszolni a kérdésre.  

79. ábra: Az EGR 2024 cím elnyerésével jelentősen fejlődne Baranya megye vendéglátása 

(n=206) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kérdőív utolsó kérdésében azt vizsgáltuk meg, hogy a kitöltők közül mennyien hallottak róla 

és ismerik a Pécs-Villányi turisztikai térséget. A megkérdezettek 51,5%-a már hallott a 

térségről, míg 48,5% még nem találkozott a fogalommal. (80. ábra)  

80. ábra: „Hallott-e arról, hogy régiónkban is létrejött egy turisztikai térség, Pécs-Villányi 

megnevezéssel?” (n=204) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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BARANYA MEGYE ÉS PÉCS – EURÓPA GASZTRONÓMIAI RÉGIÓJA 2024 
kérdéseivel kapcsolatos válaszok összehasonlító elemzése  
 

A kérdőíves kutatás párhuzamosan zajlott a turisztikai vállalkozások és a vendéglátásban 

tevékenykedő vállalkozások között. Volt pár kérdés azonban, ami mindkét felmérésben 

szerepelt. Ezek közül az EGR 2024-re vonatkozók esetében elvégeztük az összehasonlító 

elemzéseket is, melyeket ezen tanulmányban mutatunk be.  

Az első kérdésblokkban összesen hat eldöntendő kérdést tettünk fel a turizmusban és a 

vendéglátásban dolgozó válaszadóknak a Baranya megye és Pécs Európa Gasztronómiai 

Régiója 2024 kezdeményezésről. A kérdések többségénél hasonló volt az egyetértés és nem 

egyetértés aránya a turizmusban és a vendéglátásban dolgozók között. Az egyes kérdésekre 

adott igen-nem válaszok aránya az 1. táblázatban látható.  

A kérdéssorral azt szerettük volna felmérni, hogy a megkérdezettek miként viszonyulnak ahhoz 

a kezdeményezéshez és annak összes vonzatához, hogy Baranya megye és ezzel Pécs legyen 

2024-ben Európa Gasztronómiai Régiója. A kérdéseket tekintve megvizsgáltuk a program 

ismertségét és támogatottságát, illetve tettünk fel az anyagi hozzájárulásra és a felkészülési 

időre vonatkozó kérdéseket is.  

A turizmusban dolgozók esetében a megkérdezettek 64%-a ismeri a civil kezdeményezést, ami 

Baranya megyét és Pécset szeretné Európa Gasztronómiai Régiójává emelni 2024-ben, míg a 

vendéglátásban dolgozók esetében ez az arány némiképp alacsonyabb, mindössze 50,5% hallott 

a kezdeményezésről. A relatíve alacsony ismertség ellenére a kezdeményezéshez nagyon 

pozitívan viszonyulnak az ágazatban érintett szakemberek. A táblázatból jól láthatjuk, hogy a 

turizmusban és vendéglátásban dolgozók közül is közel 90% mindkét csoportban úgy gondolja, 

hogy Baranya megye és Pécs méltó lenne az EGR cím elnyerésére, és ezzel együtt akár be is 

kerülhetnének a turizmus szempontjából elsődleges turisztikai fogadóterületek (74,9% és 

76,4%) közé Magyarországon.  

A két csoport kitöltői hasonlóan egyetértenek abban, hogy egy ilyen többéves programra 

szükséges közpénzt áldozni (a turizmusban dolgozók 90,9%; a vendéglátásban dolgozók 

82,7%), viszont úgy gondolják, hogy egy ilyen átfogó programot nem lehet csupán civil és 

vállalkozói összefogásból (75,4% és 73,9% a „Nem” válasz aránya a turizmusban és a 

vendéglátásban dolgozók körében) megvalósítani.  
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A kérdésblokk utolsó kérdésénél csak minimális, körülbelül 5%-os eltérés tapasztalható a 

turizmusban és a vendéglátásban dolgozók válaszai között. A kérdés arra irányult, hogy a 

megkérdezettek szerint elég-e 3 év felkészülési idő arra, hogy Baranya megye gasztronómiája 

felkészüljön a sikeres szereplésre, s teljes körűen bemutatásra kerülhessenek a megye 

gasztronómiai értékei. A turizmusban dolgozók 87,9%-a szerint, a vendéglátásban dolgozók 

82,4%-a szerint elég lenne 3 év a felkészülésre.  

1. táblázat: Felmérés a Baranya megye és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 

kezdeményezésről 

Baranya megye és Pécs - 

Európa Gasztronómiai Régiója 
2024 

Turizmusban dolgozók Vendéglátásban dolgozók 

Igen Nem Igen Nem 

Tud-e arról, hogy van egy civil 

kezdeményezés, amely szeretné 

elérni, hogy 2024-ben Baranya 

és Pécs legyen Európa 

Gasztronómiai Régiója? 

64,0% 36,0% 50,5% 49,5% 

Ön szerint méltó lenne-e 

Baranya megye erre a címre? 
92,0% 8,0% 89,8% 10,2% 

Véleménye szerint egy ilyen cím 

és az arra történő felkészülés 

révén Baranya és Pécs 

bekerülhet a turizmus 

szempontjából elsődleges 

turisztikai fogadóterületek közé 

Magyarországon?  

74,9% 25,1% 76,4% 23,6% 

Véleménye szerint egy ilyen 

egy- illetve több éves programra 

kell-e közpénzt áldozni? 

90,9% 9,1% 82,7% 17,3% 

Véleménye szerint egy ilyen 

átfogó program létrehozható 
24,6% 75,4% 26,1% 73,9% 
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csupán civil és vállalkozói 

összefogásból? 

Véleménye szerint 3 év 

felkészülés elegendő-e, hogy a 

megye gasztronómiája 

felkészüljön a sikeres 

szereplésre, gasztronómiai 

értékeink bemutatására? 

87,9% 12,1% 82,4% 17,6% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A második kérdésblokkban összesen 8 eldöntendő kérdést tettünk fel a turizmusban és 

vendéglátásban dolgozó válaszadóknak arról, hogy szerintük melyik szervezetnek kellene 

jelentős anyagi hozzájárulást nyújtania az Európa Gasztronómiai Régiója 2024 program 

megszervezéséhez és lebonyolításához. A kérdések többségénél hasonló volt az „Igen” és a 

„Nem” válaszok aránya a turizmusban és a vendéglátásban dolgozók között, kivételt képez ez 

alól a kisvállalkozásokra, a civil szervezetekre, illetve az állampolgárokra adott válaszok. Az 

egyes kérdésekre adott igen-nem válaszok aránya az 2. táblázatban látható. 

A következő nyolc szervezet esetében vizsgáltuk meg, hogy szükséges-e anyagi hozzájárulást 

biztosítaniuk egy ilyen átfogó program megszervezésére és lebonyolítására: Baranya Megyei 

Önkormányzat, Pécs Város Önkormányzata, Magyar Turisztikai Ügynökség, 

Agrárminisztérium, Nagyvállalkozások, Kisvállalkozások, Civil szervezetek, Állampolgárok.  

A kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy a legmagasabb arányban a turizmusban 

dolgozókat tekintve a Magyar Turisztikai Ügynökség (93,8%) kapta az „Igen” válaszokat, míg 

a vendéglátásban dolgozókat tekintve pedig a Baranya Megyei Önkormányzat (90,8%). Ezen 

kívül a turizmusban dolgozók háromnegyede „Igen” válasszal jelölte meg Pécs Város 

Önkormányzatát (91,3%), a Baranya Megyei Önkormányzatot (92%), az Agrárminisztériumot 

(80,1%), illetve a Nagyvállalkozásokat (88,4%). A vendéglátásban dolgozók körében a legtöbb 

„Igen” választ kapták: Pécs Város Önkormányzata (84,7%), a Magyar Turisztikai Ügynökség 

(90,5%), az Agrárminisztérium (75%), illetve a nagyvállalkozások (82,7%).  

A megkérdezett turizmusban és vendéglátásban foglalkoztatott egyének szerint legkevésbé az 

állampolgároktól (39% és 31,3%) várható el anyagi hozzájárulás a program megszervezéséhez 

és lebonyolításához. A turizmusban dolgozók tekintetében erre az egy válaszra érkezett 50%-
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nál alacsonyabb válaszadási arány, míg a vendéglátásban dolgozóknál a kisvállalkozásokra 

(48,7%) is elmondható ez.  

A turizmusban és vendéglátásban dolgozók válaszait összehasonlítva, az alábbi 

következtetéseket vonhatjuk le: az esetek többségében a két csoport hasonlóan vélekedett arról, 

hogy mely szervezetektől lenne elvárható anyagi támogatás az EGR 2024 programhoz. Egyet 

nem értés a következő szervezetek esetében tűnt fel (ahol közel 10%-os eltérés tapasztalható az 

„Igen”-re adott válaszokban): kisvállalkozások (15,4%-os eltérés), civil szervezetek (7,9%-os 

eltérés) és állampolgárok (7,7%-os eltérés).  

2. táblázat: Különböző szervezetek anyagi hozzájárulásának szükségessége az Európa 

Gasztronómiai Régiója 2024 program megszervezéséhez és lebonyolításához 

Ön mely szervezetektől várna 

jelentős anyagi hozzájárulást a 
Baranya és Pécs Európa 

Gasztronómiai Régiója 2024 
program megszervezéséhez és 

lebonyolításához? 

Turizmusban dolgozók Vendéglátásban dolgozók 

Igen Nem Igen Nem 

Baranya Megyei Önkormányzat 92,0% 8,0% 90,8% 9,2% 

Pécs Város Önkormányzata 91,3% 8,6% 84,7% 15,3% 

Magyar Turisztikai Ügynökség 93,8% 6,2% 90,5% 9,5% 

Agrárminisztérium 80,1% 19,9% 75,0% 25,0% 

Nagyvállalkozások 88,4% 11,6% 82,7% 17,3% 

Kisvállalkozások 64,1% 35,9% 48,7% 51,3% 

Civil szervezetek 60,5% 39,5% 52,6% 47,4% 

Állampolgárok 39,0% 61,0% 31,3% 68,7% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A harmadik kérdésblokkban a megkérdezetteknek 15, a turizmusban kiemelt jelentőségű 

területről kellett eldönteniük, hogy az EGR 2024 cím elnyerése esetében fontos-e a fejlesztésük. 

A kérdéseknél a kitöltőknek egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett eldönteniük, hogy mennyire 

fontos adott terület fejlesztése/ mennyire értenek egyet adott terület fejlesztésével. Az 1-es skála 

a teljes egyet nem értést jelentette, míg az 5-ös skála a teljes mértékben való egyetértést. Ezen 
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felül a válaszadóknak lehetőségük volt egy 0-s skála megjelölésére is, abban az esetben, ha nem 

tudnak, vagy nem akarnak válaszolni a kérdésre. Ennek tekintetében a kérdésekre adott 

válaszok arányát az 81. ábra mutatja be.  

Az alábbi területek fejlesztésének fontosságát vizsgáltuk meg a kérdőívünkben, melyet a 

vendéglátásban dolgozók töltöttek ki: a különböző szereplők közötti együttműködés fejlesztése, 

az élelmiszer alapanyag-ellátás, a szálláshelyek, a borturizmus, a borászatok kínálatának 

minőségi fejlesztése, a gasztrofesztiválok, a helyi termék-előállítási minőségi fejlesztése, az 

utcai vendéglátás, illetve a melegkonyhás vendéglátó egységek.  

A kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy a legmagasabb arányban a helyi termék-előállítás 

minőségi fejlesztését (62,1%), a gasztrofesztiválok fejlesztését (60,2%), illetve a különböző 

szereplők közötti együttműködés fejlesztését (57,8%) tartják kiemelkedően fontosnak a 

vendéglátás területén dolgozó válaszadók.  

Az ábráról leolvashatjuk azt is, hogy mindegyik fejlesztési terület esetében kiemelkedően 

magas válaszadási arányt kapott a felső két skála, tehát kivétel nélkül teljes mértékben 

egyetértenek, vagy inkább egyetértenek adott terület fejlesztésével a megkérdezettek. 

Általánosságban elmondható tehát, hogy a 4-es és 5-ös skála a területek mindegyikén legalább 

kétharmados válaszadási aránnyal szerepelt. Az „egyáltalán nem ért egyet” és az inkább nem 

ért egyet” válaszok aránya egyik esetben sem éri el a 10%-ot.  
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81.  ábra: A különböző területek fejlesztésének fontossága az Európa Gasztronómiai Régiója 
2024 cím elnyerése esetén a vendéglátásban dolgozók véleménye alapján 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Jelen kutatásunk előzményeként, a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával 

összegző anyag készült a turizmus jövőjéről (Csapó- Törőcsik 2020) és a vendéglátás jövőjéről 

(Gonda et al. 2020). Jelen kutatásunk értelmezhető az előzőek folytatásaként is, mikor is az 

érintett ágazat szakemberei véleményét ismerhettük meg. Megítélésünk szerint fontos, hogy a 

vendéglátás jövőbeni kihívásait és trendjeit ne csak szekunder forrásokon alapulva, hanem a 

gyakorlat legfontosabb szereplőit primer módszerrel (kérdőíves megkérdezés) tudjuk felmérni, 

így pontos képet kaphatunk a megkérdezett 200 érintett vállalkozó véleményéről attitűdjeiről a 

jövő vendéglátása kapcsán. Ennek megfelelően a GINOP-5.3.5-18-2019-00104 projekt 

keretében a 2020 őszén végzett kérdőíves kutatással összesen 22 kérdéscsoport mentén 

kérdeztünk rá az adott vállalat profiljára, illetve a vendéglátást napjainkban és a jövőben 

leginkább befolyásoló területekre.   

Összefoglalásként elmondható, hogy a kérdőívet kitöltők leginkább alkalmazotti, 

vendéglátásban érintett cég vezetői vagy tulajdonosi minőségben szerepelnek; tevékenységüket 

tekintve főleg a melegkonyhás vendéglátóhelyek, kávézók üzemeltetésével és 

rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek vettek részt a kutatásban; alapítás tekintetében 

megoszlik a kép; foglalkoztatást tekintve pedig főként a maximum 9 főt foglalkoztató 

mikrovállalkozások szerepelnek a tanulmányban. Emellett a megkérdezett cégek többsége több 

éves múltra tekint vissza, stabil piaci szereplőnek tekinthető.  

A régióban érintett vállalkozások munkaerőpiaci helyzetéről elmondható, hogy a vállalkozások 

nagyjából 45%-a küzd munkaerő-problémákkal, melyekből a legjelentősebbek a szakképzett 

munkaerő hiánya, a munkavállalók motiváltságának és elhivatottságának hiánya és a gyors 

fluktuáció. A cégek háromnegyede teljes mértékben vagy inkább elégedett a munkavállalói 

szakmai tudásával. A vállalkozások számára a legfontosabb értékek a munkaerőpiacon a 

megbízhatóság, a szakképzettség és a jó munkabírás. A felmérésben részt vevő cégek 

optimisták a jövő vonatkozásában, mert 60 %-uk tervez foglalkoztatotti létszámbővítést a 

következő években.  

A vendéglátásra ható trendek tekintetében elmondhatjuk, hogy az ételallergiát, étel-

intoleranciát, különféle diétákat figyelembe vevő ételek jelenlétének igénye a vendéglátóhelyek 

kínálatában és a közösségi média szerepének erősödése a gasztronómiai marketing területén a 

kitöltők szerint meghatározó kérdései lehetnek a hazai vendéglátásnak. Ezeken kívül az összes 
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felsorakoztatott trend érinteni fogja a hazai vendéglátást, s kisebb vagy nagyobb mértékű hatása 

is lesz rá.  

Egyértelműen pozitív visszajelzést kaptunk azzal a civil kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy 

2024-ben Baranya és Pécs legyen Európa Gasztronómiai Régiója. A megkérdezettek fele még 

nem hallott erről a kezdeményezésről, de ettől függetlenül a vendéglátásban dolgozó 

szakemberek nagyon pozitívan minősítik a kezdeményezést, és számos, a vendéglátást is érintő 

terület fejlődését várják tőle.  

Ahogy a kutatási jelentés elején is leírtuk, a felmérésünk nem reprezentatív, azonban a 200-nál 

is nagyobb mintavétel és megkérdezés, a jelen tanulmány elemző fejezeteiben bemutatott 

eredmények véleményünk szerint megfelelő tudományos-szakmai alapot nyújtanak nemcsak 

egy kutatási jelentés elkészítésére, hanem további publikációk készítésére és jövőbeni kutatások 

inspirálására is. Úgy érezzük, hogy az itt közölt eredmények fontos információkkal szolgálnak 

a régiós, megyei és helyi döntéshozók számára is a vendéglátás további fejlesztése kapcsán a 

2020. utáni időszak elkövetkező turizmusfejlesztési kihívásai terén.  
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