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1. Bevezetés  

Csapó J. 
 

Az 1950-es évek óta a világgazdaság új súlypontjainak egyike a szolgáltatás szektor 

nemzetgazdaságokon belüli látványos növekedése, azon belül pedig a turizmus 

szerepének folyamatos erősödése (Hall 2004, Lew et al. 2008, Michalkó 2010). 

Napjainkra a turisztikai világpiac egy összefüggő, interdependens rendszert alkot, 

melyben a keresleti és a kínálati oldal térben és időben is jelentős változásokon ment 

keresztül, mind a mennyiségi, mind a minőségi összetevőket tekintve. Még mindig 

újabb és újabb területek kapcsolódnak be a nemzetközi és a belföldi turizmusba 

egyaránt, a kiéleződő versenyben pedig csak az az attrakció, desztináció vagy 

turisztikai szereplő maradhat talpon, amely, és aki a színvonalbeli és mind magasabb 

minőségi elvárásoknak is megfelel (Törőcsik – Csapó 2018, Gonda et al. 2020). 

Érdemes továbbá kiemelni, hogy a turizmus regionális kötődése, a lokalitás 

jelenléte is igen lényeges tényező, mivel a mindenkori attrakciók túlnyomó többsége 

egy adott hely, térség, természeti táj vonzerőire alapozva jön létre (Aubert et al. 2007, 

Michalkó 2012). Azzal pedig, hogy egy térség, lokáció turisztikai kínálatára megfelelő 

infra- és szuprastruktúra kiépítése is megvalósul, az idegenforgalom a területi 

folyamatok alakítójává is válik, hiszen ezen folyamatok többek között hatnak a 

településszerkezetre, a foglalkoztatásra, a térségi kapcsolatok alakítására, a környezet 

formálására, illetve befolyásolják az életmódot, az életminőséget is (Puczkó – Rátz 

2005, Aubert et al. 2015, Bujdosó et al. 2015, Bujdosó 2016, Marton et al. 2016).  

A Covid-19 válság okozta drasztikus nemzetközi és belföldi turisztikai visszaesés 

előtti „utolsó békeévben”, azaz 2019-ben a nemzetközi turistaérkezések 

(határátlépéssel járó utazások) száma meghaladta az 1,5 milliárd érkezést, mellyel 

párhuzamosan a turisztikai költések volumene 2019-re 1700 milliárd USD értékre 

növekedett. A turizmus adta a globális GDP 10,3%-át, továbbá világszerte 330 millió 

embernek biztosított munkahelyet, megélhetést, ami az összes munkavállaló mintegy 

egytizede (UNWTO 2020). Ez az elképesztő fejlődés – 1950-ben még összesen 25 

millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak (!) – idővel természetesen maga után 

vonta a turizmus szabályozásának igényét is, hiszen az egyre inkább szembetűnő és 

mindennapjainkban is megélt jelenségek jelentős társadalmi-gazdasági vagy éppen a 

természetre, és tágabb értelemben a környezetre gyakorolt hatásokkal bírnak. A 

negatív hatások kiemelkedő példái közé tartozik a tömegturizmus (angol kifejezéssel: 

mass tourism) és a hosszú távú tervezést nélkülöző, környezetet romboló, kizárólag 

a gazdasági érdekekre alapuló turisztikai beruházások, fejlesztések sora. 
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Fentiek mellett a hazai viszonyok tekintetében természetesen kiemelendő, hogy 

Magyarország társadalmi-gazdasági életében, és nem utolsó sorban nemzetközi 

imázsában is komoly szerepet tölt be a turizmus (Papp-Váry 2019). 

Kiemelkedően fontos, hogy primer kutatással, elsődleges eredményeket produkálva 

is megismerhessük jelen esetben a dél-dunántúli régió turisztikai tevékenységekkel 

foglalkozó vállalkozóinak, munkavállalóinak véleményét is a témáról.  

Ennek megfelelően a GINOP-5.3.5-18-2019-00104 projekt keretében 2020 őszén 

kérdőíves felmérést végeztünk a Dél-Dunántúli Régió turizmushoz köthető cégeinek 

vezetői és munkatársai körében, melynek kapcsán a cégek működési kihívásaira és a 

hazai és nemzetközi turizmus jövőjével kapcsolatos véleményükre voltunk 

kíváncsiak. A kérdőív keretein belül összesen 20 kérdéscsoport mentén kérdeztünk 

rá az adott vállalat profiljára, illetve a turizmust napjainkban és a jövőben leginkább 

befolyásoló területekre. Jelen kötet 7. tanulmánya az általunk megkeresett 200 dél-

dunántúli turizmushoz köthető cég képviselőinek a kérdőívünkre adott válaszait 

dolgozza fel. A kutatásunkkal párhuzamosan zajlott a vendéglátásban érintett cégek 

felmérése, melyet egy másik kutató csoport végzett. Ennek a kutatásnak az 

eredményei is már döntő részt elérhetők (Nagy et al. 2021) 

Kötetünk tehát ezen bevezető gondolatokból kiindulva mutatja be a mai modern 

turizmus folyamatait és az azt befolyásoló trendeket és tendenciákat hazai és 

nemzetközi viszonylatban.  
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2. A turisztikai trendek csoportosítása 

Törőcsik M. – Csapó J. 
 

A turizmus trendjeit számos szempont alapján lehet csoportosítani, így beszélhetünk 

térbeli trendekről, fogyasztói trendekről vagy éppen a kínálat oldaláról felmerülő 

trendekről. Az utóbbi időszak fontos keresleti, fogyasztói trendje a turisztikai 

folyamatokban az élményközpontúság (Hudson 2003, Michalkó – Rátz 2005, Puczkó 

– Rátz 2011, Gonda 2016) és vele párhuzamosan a motiváció megváltozása. A turista 

mindinkább hasznosan (és felelősen) szeretné eltölteni a rekreációra, utazásra szánt 

szabadidejét, melynek kapcsán mind több élményre és egyben aktivitásra van 

szüksége. Az élményszerzés egyik legfontosabb területe pedig az aktivitásunk 

erősítése, az aktív turizmusban való részvétel lehet, melynek során egyrészt új 

dolgokat láthatunk, tapasztalhatunk, másrészt saját magunkat is jobban 

megismerhetjük testünk és lelkünk – bizonyos fokú – edzésének folyamán (Csapó 

2016, Marton 2015).  
A turisztikai trendek utóbbi években végbement változásai következtében tehát 

mind szélesebb rétegek igényelnek a megszokottól különböző rekreációs 

szolgáltatásokat, mint amit például a hagyományos tengerparti üdülések kéthetes 

strandolásai nyújtanak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a XXI. században a 

turizmus motivációi között megjelenő élményszerzés egyre fontosabbá válik, 

azonban a realitást képviselve hozzátesszük, hogy abszolút értékben a 

tömegturizmus bázisa csak igen kismértékben veszít részesedéséből, általános 

tendencia inkább a diverzifikált szolgáltatások megjelenése a hagyományos 

tömegturizmus bázissal rendelkező területeken (Raffay 2016, Törőcsik – Csapó 2018, 

Gonda 2017, Gonda et al. 2018). 
Leginkább a jólétben felnövő generáció vár el mind több élményt egy nyaralástól, 

de az idősebb korosztályok igényszintje is folyvást nő. Mindezek következtében 

beszélhetünk egy újabb 3S-es csoport megjelenéséről, mely a sportot (sport), a 

látnivalókat (spectacle) és a megelégedettséget (satisfaction) foglalja magában. Ez 

utóbbi kategória már jelzi, hogy az alternatív turizmus válfajai – kulturális-, örökség-

, etnikai-, falusi- és kalandturizmus – kerülnek előtérbe (Lengyel 2004, Raffay et al. 

2016).  
A turizmus legújabb trendjeinek egy része a társadalmi, demográfiai változásokhoz 

köthető. Eszerint a szeniorok részarányának rohamos növekedése, a 

családstruktúrában bekövetkező változások, az iskolai végzettség általános 
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szintjének növekedése, és a tudás és ismeretek iránti igény emelkedése egyforma 

mértékben befolyásolja pozitív irányba az aktív turizmus iránt érdeklődők és az 

abban résztvevők számát. Megjegyezzük azonban, hogy ezek a pozitív folyamatok 

leginkább a fejlett világ országainak népességét jellemzik, akik persze eleve küldő 

(bár sok esetben egyben fogadó) országokként szerepelnek a nemzetközi 

turizmusban.  
Fentiekkel párhuzamosan, a legújabb turisztikai trendek kapcsán az 

egészségtudatosság jelenléte és folyamatos erősödése talán az, ami legjobban köthető az 

aktív turizmushoz, természetesen az egészségturizmus dominanciája mellett 

(Michalkó 2002, 2003). Érdemes persze azon vitatkoznunk, hogy menyire egészséges 

egy 90 fokos sziklafalat megmászni, de alapvetően a mindennapi értelemben vett 

aktív turisztikai formák kapcsán az egyik legfontosabb motiváció az egészségünk 

megőrzése, fittségünk erősítése az aktív turizmus segítségével (is).  
A globális turisztikai trendeket elemzők döntő többsége – egészen a COVID-19 

okozta helyzet kialakulásáig – egyetért azzal, hogy napjaink turizmusa új típusú 

növekedésen és átalakuláson megy keresztül, melynek alapvető tényezőit a 

társadalmi, gazdasági, demográfiai, politikai és technológiai változások generálják 

(Aubert et al. 2018).  
A kötet kapcsán feldolgozott nemzetközi trendeket három fő csoportra bontottuk, 

mégpedig térbeli trendekre, keresleti/fogyasztói trendekre és a digitális technológiai 

forradalom trendjeire (1. táblázat) (Törőcsik – Csapó 2018). Tanulmányunk következő 

fejezetei a fenti csoportosításnak megfelelően tárgyalja a nemzetközi turizmus 

legfontosabb trendjeit.  
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1. táblázat: A globális turisztikai trendek a fogyasztói szokások változásának 

függvényében  

Térbeli trendek A terrorizmus ellenére tovább növekszik a globális 

turizmus  

Térségi átrendeződések: A biztonsági kérdések 

desztinációk közti fluktuációt eredményeznek – 

biztonságos térségek előtérbe helyezése 

Ázsia növekedése és előretörése folyamatos és erőteljes 

A turizmus szerepének erősödése a fejlődő országok 

tekintetében (kiutazó, beutazó turizmus egyaránt) 

A klímaváltozás hatásai 

Keresleti trendek A kínai turisták költési szokásainak átalakulása – őrült 

költőkből érett turistákká kezdenek válni 

A sharing economy erősödése/jelenléte – azonban pl. 

csak 3%-a a globális szállásadásnak  

Az ezredfordulós generáció fogyasztási szokásai a 

turizmusban – autentikus élmények keresése  

A turisztikai brandek iránti elvárások tovább nőnek 

A szegmentáció erősítése, testreszabott szolgáltatások 

nyújtása iránti igény növekedése  

A digitális 

technológiai 

forradalom tovább 

erősödő szerepe 

A Google a saját platformján kívánja összekötni a 

keresletet a kínálattal 

Mobile-first fogyasztói élmények 

Az adatelemzések előretörése 

A technikai eszközök összeköttetésének biztosítása 

A virtuális realitás alkalmazásának kérdése – a 

klasszikus turizmus vége? 

A turizmus negatív hatásainak felerősödése 
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3. Fenntarthatóság a turizmusban és a felelős turizmus 

Raffay Z.  
 

3.1. A témakör elméleti hátterének bemutatása 

A fenntarthatóság talán az egyik leggyakrabban emlegetett fogalom a mai társadalmi-

gazdasági megatrendek közül. Maga a fenntartható fejlődés kifejezés nem nyúlik 

vissza a messzi távolba, az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottságának 1987. évi, 

„Közös jövőnk” című, Brundtland-jelentésként is idézett tanulmányában a 

következőképpen fogalmazták meg: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely 

kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét 

arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” A gazdasági fejlődésnek a társadalmi 

és környezeti egyensúly védelmével való összeegyeztetésére irányul. 

A klímaváltozás (sőt, ma már inkább klímaválságról beszélnek a kutatók és a 

politikusok) az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélyek egyike, amelyről nem 

túlzás azt állítani, hogy alapvetően befolyásolja, veszélyezteti az emberi 

civilizációjövőjét. A turizmus szerepe ebben a negatív folyamatban nem tűnik 

jelentősnek: CO2 tekintetében az ipar, illetve az energiatermelés (kiemelten a fosszilis 

energiahordozókat égető erőművek) a legnagyobb üvegházhatású gáz-kibocsátók, 

metán és nitrogén-oxidok tekintetében a mezőgazdaság a legnagyobb szennyező. A 

harmadik legnagyobb CO2 kibocsátó azonban az a közlekedési ágazat, amely 

tevékenység jelentős mértékben a szabadidős, illetve üzleti turisztikai célú utazási 

igényeket szolgálja ki. 

A világ hagyományosan és mindmáig legnagyobb turisztikai piacán, az Európai 

Unióban más a kép: az öreg kontinens fejlettebb országainak sokkal modernebb ipara 

(és a szennyező tevékenységek jellemzően harmadik világbeli országokba történő 

kiszervezése) miatt arányaiban itt az ipar sokkal kevésbé jelentős szennyező forrás, a 

közlekedés súlya a szennyezésen belül azonban meghaladja a világátlagot. 

A II. világháború utáni évtizedek a turizmus korábban soha nem tapasztalt 

szárnyalásának az évtizedei. Különböző műszaki és társadalmi-politikai okoknak 

köszönhetően az 1950-es 25 millióról 2019-re mintegy 1,5 milliárdra nőtt a nemzetközi 

turistaékezések száma – ez közel hatvanszoros növekedés! 

A Föld lakossága mindeközben alig több mint megháromszorozódott: az 1950-es 

évek 2,5 milliárdos értékéről 7,7 milliárdra emelkedett 2019-re. Az egy főre jutó 

jövedelmek is minden korábbinál nagyobb mértékben nőttek, összességében mintegy 

négyszeresre, egyenlőtlen eloszlásban a világ térségeiben: mintegy 4-5-szörös ez a 
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növekedés a turizmus hagyományos küldő piacain, és 5-6 szoros a feltörekvő 

piacokon (Kelet-Európa, Távol-Kelet és Közel-Kelet). Ha tehát a népességszám-

növekedés és az egyre magasabb jövedelmek együttes hatását nézzük, a világ 

lakosságának jövedelme és fogyasztása 10-15-szörös növekményt mutat az elmúlt 

hetven évben – ez áll szemben a turizmus csaknem hatvanszoros növekedésével, 

vagyis a világ fogyasztásán belül egyre hangsúlyosabb a turizmus, és ez igaz az 

erőforrások felhasználására és sajnos a szennyezőanyag-kibocsátásra is. 

A trendek azt valószínűsítik, hogy az erőforrásokat jobban igénybe vevő és a 

negatív hatásokat nagyobb valószínűséggel előidéző tömegturizmus tartósan velünk 

marad, annak ellenére, hogy arányaiban az alternatív, felelősségteljesebb turisztikai 

tevékenységekben részt vevő turisták száma nő gyorsabban. Trend manapság a 

„posztmodern” turista megjelenése és szerepének erősödése a turisztikai 

döntéshozatali folyamatokban és fogyasztásban. A posztmodern turista jól tájékozott, 

nem fogadja el a többiek véleményét és a számára felkínált történeteket, illetve 

tömegterméket, maga akarja összeállítani utazási programját, és aktívan rész kíván 

venni a programokban. A posztmodern turista fogyasztási döntéseire többek között 

az alábbiak jellemzők (Árva – Sipos 2011): 

 A tömegturizmus elutasítása, egyéni utazások választása 

 A turisták új élményeket keresnek, oda mennek, ahova mások nem (vagy csak egy 

szűk trendképző csoport ízlését követik) 

 Azokat a turisztikai szolgáltatásokat keresik, amelyek egyéniek és egyediek, 

ezeket kis-, közép- és nagyvállalatok egyaránt szolgáltathatják 

 A posztmodern turista elvárja a kézműves jelleget a szolgáltatásokban 

 A posztmodern turizmusban nem az ár, hanem a minőség és az egyediség számít 

A tömegturizmus elutasítása és a kis léptékű, kézműves jellegű termékek és 

szolgáltatások preferálása azt vetíti előre, hogy a fenntarthatóbb, felelősségteljesebb 

utazások súly,a aránya fog növekedni a következő években a turizmus ágazatban. Ezt 

az optimista várakozást ugyanakkor árnyalja, hogy az elkövetkező években a 

becslések szerint sok tízmillió „új” turista lép majd a piacara, elsősorban a BRIC 

országokból, és számukra a turizmus mint új jelenség valószínűleg a hedonista, 

élvezethabzsoló tömegturizmust fogja jelenteni, annak (túl)fogyasztásával és minden 

káros társadalmi/kulturális és környezeti hatásával. 

Azzal, hogy a turizmus tömegjelenséggé vált, nemcsak mindennapjainkat 

befolyásoló társadalmi és gazdasági tényező lett, hanem a környezetünkre erős hatást 

gyakorló faktor is. A turizmus volumene elérte azt a szintet, hogy ma már nem túlzás 

„totális turizmusról” beszélni, ahol (1) a Föld teljes felszínét turisztikai 

desztinációként értelmezhetjük, (2) a népesség legnagyobb része utazóként vagy a 
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fogadó területek lakosságaként érintett a turisztikai áramlásokban, (3) az államok, 

önkormányzatok, integrációk és az egyének is törekszenek erőforrásaik minél 

jelentősebb hányadát a turizmusban hasznosítani (Michalkó 2005, Aubert 2010). 

A hazai turisztikai terminológiában egyre gyakrabban használják az angol 

„overtourism” megfelelőjenként a „túlturizmus” kifejezést nem csak a politika és 

gazdaság szintjén (lásd pl. azuzlet.hu), de a tudományos szférában is (Csapó – 

Lőrincz 2020). 

Az emberiség ökológiai lábnyoma már az 1980-as évekre akkora lett, ami már 

meghaladja a Föld hosszú távú biokapacitását (Wackernagel – Rees 2001). 

Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek a turizmus korábban egyoldalúan hangsúlyozott 

pozitív hatásai mellett az ágazat generálta negatív hatásokra is. Egyes szerzők 

általánosan közelítve (Puczkó – Rátz 2005), mások egy-egy konkrét térség vizsgálata 

révén (Marton et al. 2016, Kovács 2017) állapítják meg, hogy a turizmus egyre 

nagyobb terhelést jelent a környezetre, mert elkerülhetetlen környezethasználattal jár. 

A legnagyobb környezeti károk a legnépszerűbb turisztikai desztinációkban 

jelentkeznek (Gonda 2017). A látogatások – amennyiben különleges értékek, 

természeti ritkaságok bemutatásáról van szó – gyakran a védett területek, nemzeti 

parkok felé irányulnak (Horváth – Rimóczi 2011). A környezeti terhelés gyakran 

nemcsak térben, hanem időben is koncentrált a szektorra jellemző szezonalitás miatt. 

A tömegturizmus zsúfoltságával és az azt kísérő közlekedési káosszal számos téren 

érzékelteti kellemetlen hatását és terheli, károsítja a környezetet. 

A környezet terhelésével, károsításával legtöbbször éppen azt az erőforrást 

terheljük, mely a turisztikai vonzerőt jelenti (Michalkó 2003, Magyar – Sulyok 2014). 

Csak megfelelő ellenőrzés és menedzsment esetében gyakorolhat a turizmus pozitív 

hatást, vagy legalábbis járhat negatív hatás nélkül a természetes környezetre. A válasz 

a kihívásokra a fenntartható turizmus lehet. Számos definíció szültetett már rá, a 

UNWTO is kidolgozta saját ezirányú definícióját, és ezt használja az Európai Unió is: 

„A fenntartható turizmus fejlesztése oly módon elégíti ki a mai turisták és 

vendégfogadó régiók igényeit, hogy egyben megóvja és fejleszti a jövő lehetőségeit. 

… gyakorlása az erőforrásokkal való gazdálkodás olyan formáit segíti elő, amelyek 

révén kielégíthetők a gazdasági, társadalmi és esztétikai igények, párhuzamosan a 

kulturális integritás, az alapvető ökológiai folyamatok, a biológiai sokféleség és az 

élővilág rendszereinek fenntartásával.” (UNEP–UNWTO 2005:11.). 

Az elmúlt két évtizedben számos olyan irányzat erősödött fel, amely a turizmus 

negatív hatásait csökkenteni, pozitív hatásait pedig optimalizálni kívánja. Egyaránt a 

kutatások fókuszába került a turizmus és területfejlesztés (Aubert et al. 2007, Dávid 

et al. 2010), a turizmus és fenntarthatóság (Csapó 2013a, 2013b), valamint a 
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felelősségteljes turizmus kérdésköre (Ashley et al. 2001, Csapó 2015). A környezetet 

kímélő utazási formák közül az ökoturizmus (amely értelmezhető termékként – a 

környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan 

természeti területeken –, de hozzáállásként is – az utazások negatív környezeti 

hatásainak minimalizálása és a pozitív környezeti hatások maximalizálása) az, 

amelyik a leginkább megfelel a felelősségteljes turizmus követelményeinek (Dombay 

– Magyari-Sáska 2010), ugyanakkor nem ez az egyetlen felelősségteljes turisztikai 

tevékenység.  

A felelősségteljes szó nem csupán a környezetre és a környezetvédelemre 

vonatkoztatható, létezik társadalmi felelősségvállalás, amely értelmezhető a turizmus 

kínálati oldaláról, a turisztikai vállalkozások részéről (közkeletű angol rövidítésével: 

CSR, vagyis corporate social responsibility, vállalati társadalmi felelősségvállalás), de 

az utazók részéről is egyre inkább megfigyelhető a (környezet)tudatos fogyasztási és 

utazási attitűd. Ez a szintén CSR mozaikszóval jelölt jelenség (ezúttal consumer social 

responsibility, fogyasztói társadalmi felelősségvállalás) ma még kevésbé 

tanulmányozott terület a turizmusban, empirikus kutatások azonban vizsgálták a 

fogyasztók felelősségteljes magatartását, környezettudatosságát utazásaik alatt 

(Csapó et al. 2018). 

A felelősségteljes magatartás alapelveit a turizmusban a UNWTO által 1999-ben 

elfogadott dokumentum, a Turizmus Globális Etikai Kódexe tömören összefoglalja, 

mind a turizmus kínálati (szolgáltatói), mind a keresleti oldalára (a turistákra) 

vonatkozóan1. Az összesen 10 cikkelyből a 3. cikkely címében is ezt hordozza 

(Turizmus: a fenntartható fejlődés tényezője), de a 4. Cikkely (Turizmus: az emberiség 

kulturális örökségének felhasználója és megőrzője) is tartalmaz fenntarthatóságra 

vonatkozó utalásokat. 

Ezek az (aktualitásuktól az elmúlt két évtized során mit sem vesztett) alapelvek a 

következők: 

 A turizmus fejlődésének valamennyi szereplője köteles védeni a természeti 

környezetet az egészséges, folyamatos és fenntartható, a jelen és a jövő 

generációk szükségleteinek és törekvéseinek megfelelő gazdasági növekedés 

elérése érdekében. 

 A nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak első helyen kell kezelniük és 

ösztönözniük kell a ritka és drága források – különösen a víz és az energia – 

megőrzését célzó turisztikai fejlesztéseket, valamint a hulladéktermelés 

minimalizálását. 

 A turistarohamokat, különösen azokat, amelyek a fizetett szabadság és az iskolai 

                                                           
1 https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism 
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szünidő miatt következnek be, igyekezni kell időben és térben szétteríteni és 

keresni kell a szünidők és szabadságok kevésbé koncentrált eloszlását annak 

érdekében, hogy csökkenjen a turisztikai tevékenységnek a környezetre 

gyakorolt nyomása és viszont növekedjen e tevékenységnek a turisztikai 

iparágra és a helyi gazdaságra kifejtett pozitív hatása. 

 A turisztikai infrastruktúrát úgy kell megtervezni és a turisztikai 

tevékenységeket úgy kell programozni, hogy védjük az ökoszisztémákból és 

biodiverzitásból összetevődő természeti örökséget és hogy megóvjuk az élővilág 

veszélyeztetett fajait; a turisztikai fejlesztések szereplőinek, különösen a 

turisztikai szakembereknek, egyetértésre kell jutniuk tevékenységük bizonyos 

korlátozásait illetően, amikor kifejezetten érzékeny területeken működnek: 

sivatagokban, sarkvidékeken, magashegységekben, tenger- vagy óceánpartokon, 

trópusi erdőkben vagy mocsarakban, amelyek kedveznek a természeti 

erőforrások létrejöttének, vagy védett területeken. 

 A természeti turizmust és az ökoturizmust a turizmus olyan fajtáinak tekintjük, 

amelyek különösen hozzájárulnak a turizmus rangjának növeléséhez, feltéve, 

hogy tiszteletben tartják a természeti örökséget és a helyi populációkat és 

megfelelnek a területek teherbíró-képességének.”  

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ENSZ 193 tagállama 2015 szeptemberében 

fogadta el az új integrált fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszert, az Agenda 

2030-at (hivatalos nevén: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development), amely a szegénység megszüntetéséhez, az egyenlőtlenségek 

leküzdéséhez, Földünk környezeti rendszerének megóvásához vázol fel 

elképzeléseket2. Az Agenda középpontjában a Fenntartható Fejlődési Célok 

(Sustainable Development Goals, SDG) állnak, minden nemzetre érvényesen és senkit 

nem kihagyva a célok megvalósulásából. Az Agenda összesen 17 célt, ezeken belül 

pedig összesen 169 részcélt és több mint 230 indikátort tartalmaz, amelyek a 

fenntartható fejlődés több aspektusát – a szegénység elleni küzdelmet, az 

egyenlőtlenségek és igazságtalanságok megszüntetését, valamint az éghajlatváltozás 

okozta kihívás kezelését – kívánják felmérni és 2030-ig folyamatosan monitorozni (1. 

ábra). 

  

                                                           
2 https://www.ksh.hu/sdg 
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1. ábra: Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai 

Forrás: https://www.ajbh.hu 

 

Az ENSZ turisztikai szervezete, a UNWTO létrehozta a Tourism for SDGS, vagyis 

a Turizmus a Fenntartható Fejlődési Célokért nevű platformját, mivel meggyőződése 

szerint a turizmus jelentős szerepet játszhat és kell, hogy játsszon a fenntartható 

megoldások elterjesztésében. A turizmus közvetve vagy közvetlenül az összes cél 

megvalósításában szerepet játszhat, elsősorban azonban a 8., a 12. és a 14. célkitűzések 

(tisztességes munka és gazdasági növekedés; felelős fogyasztás és termelés; illetve az 

óceánok és tengerek védelme) azok, amelyek terén a turizmus kiemelt fontossággal 

bír3. Ugyancsak fontos lehet a legelső cél, a szegénység felszámolása terén a turizmus 

hozzájárulása: az úgynevezett „pro-poor” turizmus lényege, hogy a turizmus 

fejlesztése, új termékek és szolgáltatások kialakítása során a részt vevő „szegény” 

vállalkozásokat és lakosokat is segítsék, jövedelemhez juttassák. Ez lehet közvetlen 

foglalkoztatás, a vállalkozási környezet javítása, vállalkozói kedv fokozása, közvetett 

közösségi bevételek elosztása stb. (Nagy – Piskóti 2015). 

A turisztikai szolgáltatók számára évtizedek óta létező (zöld szálloda, 

ökominősítési rendszerek) vagy újabb keletű (körforgásos gazdaság) megoldások 

állnak rendelkezésre tevékenységük fenntarthatóbbá tételére, környezeti 

lábnyomának csökkentésére.  

                                                           
3 https://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/tourism-and-sdgs/ 
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A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 1993-ban indította útjára  a környezet 

védelme érdekében a hazai szállodákat ösztönző tevékenységét, a „Zöld szálloda” 

kezdeményezést és díjat, arra a felismerésre alapozva, hogy a környezet védelme nem 

vezetői döntés, vagy utasítás alapján lehet eredményes, hanem ha a munkatársak 

széles körének szemléletébe beépül a környezettudatosság. Megalakult a Szövetség 

környezetvédelmi szekciója, és elkészült az a programcsomag amely az energia- és 

víz takarékosságtól kezdve, a hulladék kezelésén, mennyiségének csökkentésén és 

újrahasznosításán át a vendégek tájékoztatásáig részletes szempontokat tartalmazott, 

amelyek alapján a szállodák megalakíthatták saját környezetvédelmi teamjeiket, és 

ki-ki saját lehetőségeihez mérten elkezdhette a munkát4. 

A ma a szállodaszektorban leggyakrabban említett zöld intézkedések az alábbiak: 

 AA/AAA minősítésű, energia takarékos elektronikai eszközök vásárlása 

 elektromos autó töltő; parkban, kertben e-autóval közlekednek 

 napelemek telepítése; geotermikus energia használata 

 hulladék tömörítő használata; szelektív hulladékgyűjtés 

 víztakarékos csaptelepek, zuhanyfejek, kétállású WC öblítés 

 korszerű légtechnika, mely ablaknyitáskor lekapcsol 

 LED fényforrások, jelenlét érzékelővel 

 hazai termékek és környékbeli beszállítók előnyben részesítése 

 ECO label-lel rendelkező tisztítószerek 

 csatlakozás környezetvédelmi akciókhoz: „10 millió fa Magyarországért", 

„Te szedd", „Föld napja" 

 jótékonyság – rendezvények, iskolák, alapítványok, állatmenhelyek 

támogatása5. 

Az alkalmazott megoldások közül több nem csak a szállásadás ágazatban, hanem 

az egyéb turisztikai szolgáltatók számára is lehetőség (energia- és víztakarékosság, 

környezetbarát hulladékhasznosítási megoldások, csatlakozás környezetvédelmi 

akciókhoz és jótékonyság): a vendéglátóipari egységek, az utazási irodák, a 

közlekedési vállalkozások számára ezeken az általánosan alkalmazható 

megoldásokon kívül ráadásul számos specifikus megoldás áll rendelkezésre a 

turizmus lábnyomának csökkentésére (éttermek számára például a szerves hulladék 

komposztálása, utazási vállalkozások számára a járműflotta modernizálása és a 

fuvarszervezés optimalizálása stb.). A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 

minősítési rendszere szálláshelyek, gasztronómiai szolgáltatók és programok, 

                                                           
4 https://www.hah.hu 
5 https://turizmus.com 
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rendezvények minősítéséhez, ezáltal tevékenységük környezetbarátabbá tételéjhez 

ad hasznos tanácsokat és komplex szempontrendszert6. 

3.2. Egy reprezentatív kérdőíves felmérés eredményei 

A fogyasztók saját döntéseikkel nagyban hozzájárulhatnak a turizmus szektor 

zöldítéséhez, egyrészt vásárlási döntéseikkel (környezetbarát módon működő, 

minősített, aktív vállalati társadalmi felelősségvállalást tanúsító, jótékonysági 

akciókat szervező vagy azokban részt vevő, fair trade elveket valló és következetesen 

alkalmazó vállalkozások preferálása stb.), másrészt saját fogyasztói magatartásukkal 

utazásaik (és mindennapi életük) során. Ez utóbbi kérdést, a környezettudatosság 

megjelenését az utazók vásárlási és utazási döntéseiben 2018-ban egy EFOP projekt 

keretében 1085 fős (a 15-74 éves magyar lakosságra nem, korcsoportok és a lakóhely 

régiója alapján reprezentatív) online megkérdezéssel a magyar lakosság turizmussal 

kapcsolatos beállítódását kutató felmérés kapcsán vizsgálta a Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának turizmuskutató kollektívája  

(Csapó et al. 2018): a kutatás részét képezte a válaszadók környezettudatosságra és az 

ökoturizmus kínálata iránti fogékonyságára vonatkozó felmérés is. 

A kutatás során két kérdéscsoport irányult a válaszadók 

környezettudatosságának, a környezeti szempontok vásárlási és utazási 

döntéseikben való megjelenésének vizsgálatára. Az első kérdéscsoportban a 

válaszadóknak egyetértésük mértékét kellet kinyilvánítani összesen kilenc állítással 

kapcsolatban: 

 Utazási döntéseimben mindig figyelek a környezet védelmére 

 Hajlandó vagyok kényelmetlenséget is elviselni az utazás során, ha tudom, 

hogy ezzel a környezetet és a természetet védem 

 A lehető legkevesebbet közlekedek személygépkocsival 

 Hajlandó vagyok többet fizetni egy olyan szálláshelyért, amelyik 

fenntartható szemlélettel működik 

 Tudom, mit jelent a fenntartható fejlődés 

 Tudom, mit jelent az ökoturizmus 

 Utazások előtt gyűjtök információt arról a helyről, ahová utazom 

 Utazásom során alaposan megismerem azt a helyet, ahol vagyok 

 Részt veszek/vennék környezetvédő akcióban (békamentés, szemétszedés 

stb.) 

                                                           
6 https://www.gyeregyalog.hu 

https://www.gyeregyalog.hu/
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A válaszadók jelentős része (58%-a) fogalmazta meg, hogy utazási döntéseiben 

mindig odafigyel a környezet védelmére; egynegyedük számára ez a kérdés 

közömbös, 8%-uk számára kevésbé fontos és mindössze 5%-uk számára egyáltalán 

nem fontos. A környezet védelme iránti elkötelezettség a kor előre haladtával 

folyamatosan erősödik – ez nem tűnik biztatónak a turizmus fenntarthatóságának 

jövőjét illetően, de a fiatalabb hazai generációk környezettudatossága is elég erősnek 

mondható. 

A meglehetősen általános első kérdést olyanok követték, amelyek a környezetért 

tenni akarás konkrét lépéseire vonatkoztak. Nem meglepő módon itt már 

visszafogottabban jelezték egyetértésüket a válaszadók: akár kényelmetlenségek 

elviselését, akár a korlátozott személygépkocsi-használatot, az ökotudatos szálláshely 

felárának kifizetését, a környezetvédelmi akciókban való aktív részvételi 

hajlandóságot tekintjük, jelentősen kisebb azok aránya, akik ezek szellemében 

cselekszenek. A kérdés megítélésében igen szembetűnő a generációs különbség. A 

fiatalok kevésbé önfeláldozók a környezet- és természetvédelem támogatása 

érdekében, az idős korosztálynak jobb e tekintetben a hozzáállása. 

Igazi környezettudatosságra az vall, ha valaki felárat is hajlandó fizetni a 

bizonyítottan öko-szállásért és egyéb szolgáltatásért, ha valaki nemcsak elviseli, de 

akár értéknek is tekinti a kényelmi, de a környezetet erősen terhelő szolgáltatások 

hiányát. Legtöbben e kérdésnél is az állást nem foglalók vannak (3-as érték: 31%), 

biztató ugyanakkor, hogy akik a nemes ügy érdekében többet is hajlandóak fizetni, 

jelentősen többen vannak, mint akik nem. 

Az egyik legizgalmasabb, és a valódi ökoturistát az alkalmi zöldturistától 

elkülönítő ismérv a természet- és környezetvédelemért aktívan tenni akarás. A 

válaszadók mintegy harmada tartotta ezt magára nézve többé-kevésbé igaznak (36%, 

további közel harmaduk nem foglalt állást az ügyben. Akik bevallottan nem, vagy kis 

valószínűséggel vennének részt ilyen akciókban, a válaszadók újabb csaknem 

harmadát alkotják (32%). 

Az egyes kérdésekre adott válaszok megoszlása a 2. táblázatban követhető 

nyomon. 
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2. táblázat: A környezettudatosság megjelenését az utazók vásárlási és utazási 

döntéseiben, 2018 

Forrás: saját szerkesztés  

 

A második kérdésblokkban összesen 15 eldöntendő kérdést tettünk fel a 

válaszadók fogyasztási és utazási döntéseiben megjelenő környezettudatossággal 

kapcsolatban. A kérdések nagy részénél az „igen” válasz jelentette a környezethez 

való pozitív viszonyulást, egyetlen kérdés volt, ahol ez a válasz a környezettel 

szembeni valamelyes érzéketlenségre engedett következtetni („Nem érdekel az 

ökoturizmus”). Az egyes kérdésekre adott igen-nem és nem tudja/nem válaszolt 

válaszok aránya a 2. ábrán látható. 
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2. ábra: Környezettudatosság a vásárlási és utazási döntésekben (n=1085) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszokból kitűnik, hogy legmagasabb arányban a meglehetősen általános 

„Mindennapi életemben fontosnak tartom a környezet védelmét” kérdésre kaptunk 

pozitív választ. Kifejezetten magas elfogadottságot regisztráltunk további két kérdés 

esetében: „Vásárlásaimat tudatosan visszafogom, kerülöm a felesleges fogyasztást”; 

Szelektíven gyűjtöm a hulladékot”. Az összes többi kérdés esetében drasztikusan 

kevesebb igen válasszal találkozunk. Egyetlen kérdésre válaszoltak még a 

megkérdezettek 50%-ot meghaladó arányban igennel: 50,1% szívesen venne részt 

ökoturisztikai utazásban – igaz, egyharmaduk, 32,4% nem szívesen. Megközelítette 

az „igen” válaszok aránya az 50%-ot további két kérdés esetében („Vásárlási 

döntéseimben mindig figyelek a környezet védelmére, ellenőrzöm, hogy az adott 

termék környezetbarát-e”; „Nem használok egyszer használatos, eldobható 

termékeket”). Az összes többi válasz esetében a nemmel válaszolók aránya 

meghaladta az 50%-ot, sőt két kérdésnél a 60%-ot is. 
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A globális turisztikai trendek ismeretében egyelőre sajnos illúziónak tűnik a 

turizmus szektor környezeti hatásainak drasztikus csökkentése, már csak az egyre 

nagyobb számban útra kelő tömegek utazásaiból adódó környezeti hatások miatt is, 

ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség és szükség cselekvésre. Az utazások 

környezetbarátabbá tételében jelentős szerepet játszik a szolgáltatók működésének 

környezettudatosabb alapokra helyezése a kínálat szempontjából, a kereslet oldaláról 

pedig a turisták környezettudatosságának erősítése. Noha még kétségkívül a 

tömegturizmus kínálata és kereslete dominál a turizmus ágazaton belül, már egyre 

magasabb azok száma, akik tisztában vannak a turizmus környezetre gyakorolt 

negatív hatásaival, és utazásaik során törekednek ezeket minimalizálni, illetve 

elkerülni. A környezettudatos fogyasztói attitűdnek az erősödése várhatóan a 

turisztikai szolgáltatókat is a környezettudatosabb gyakorlat irányába fogja 

mozdítani, amely a turizmus hosszú távú fenntartható fejlesztése szempontjából 

rendkívül kívánatos lenne. 

A 2020-as évvel kezdődő globális járványügyi krízis, a COVID-19 válság hatására 

bekövetkeztek olyan változások a turizmus területén, amelyek a fenntarthatóság és a 

felelős turisztikai magatartás irányában hathatnak hosszabb távon. A turizmus 

fenntarthatóságát erősíthetik az alábbi folyamatok, fejlemények, változások, 

intézkedések: 

 Nemutazás vagy az utazás elhalasztása: bár számos más ok miatt is 

mondhatnak le emberek az utazásról (időhiány, társaság hiánya, 

nyelvtudás hiánya, félelem új helyzetektől stb.), a (nem csak a) magyar 

lakosság utazási kedvét elvevő tényezők közül messze legfontosabb a 

pénzhiány. A covid-19 járvány hatására jelentkező gazdasági recesszió, a 

munkahelyek elvesztése vagy egyáltalán az attól való félelem a 

diszkrecionális jövedelem csökkenéséhez és így az utazások 

elmaradásához vezethet. Mint minden bizonytalan helyzetben 

(márpedig a covid-19 járvány két tekintetben is bizonytalanságot szült: 

anyagi és egészségügyi téren) vannak, akik kivárnak, és a helyzet 

normalizálódásának függvényében döntenek az utazás későbbi 

időpontra tolásáról. A korábbi nagy visszaesésekből eddig mindig 

gyorsan magához tért a turizmus ágazat, az elhalasztott utak nagy részét 

minden bizonnyal most is szeretnék bepótolni a turisták.   

 Külföldre történő helyett hazai utazás: nem csupán Magyarországon, de 

számos más országban is jellemző és az állam által erősen támogatott 

forma. A belföldi turizmus a járvány kitörése előtt is jelentős volt, de a 

járvány hatására még többen döntenek az országhatárokon belül történő 
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utazás mellett. 2020-ban a magyarok mindössze 24 százalékának sikerült 

az eredeti elképzeléseinek megfelelően megvalósítani a tervezett 

vakációt, mintegy harmaduk azonban eredeti külföldi úti célját belföldire 

cserélte. Egy felmérés szerint a válaszadók több mint kétharmada 2020-

ban csak Magyarországon nyaralt7. Számos más európai országban is 

számítanak a belföldi turizmus élénkülésére, ami segíthet a turisztikai 

szolgáltatóknak a túlélésben89. Az államok belföldi turizmust 

népszerűsítő kampányokkal, Magyarországon ezen túlmenően a Szép-

kártya adózási feltételeinek kedvezőbbé tételével stb. segíthetnek ezen. A 

jelentősen rövidebb, repülést nem igénylő, akár tömegközlekedéssel, 

kiemelten vasúttal is abszolválható belföldi utak népszerűségének 

terjedése a környezeti fenntarthatóság szempontjából mindenképpen 

örömteli fejlemény. 

 Egyéni közlekedés választása a tömegközlekedés helyett és a repülés 

népszerűségének csökkenése: a járatok jelentős részének újraindítása 

után sok utazó tudatosan kerülni fogja a repülést és vállalja inkább a 

személygépkocsi használatát, így biztosítva a minimális kapcsolatot 

idegenekkel. Ez ugyan a környezet szempontjából nem feltétlenül jó hír, 

azonban a repülés népszerűségének csökkenése irányába hat egy másik 

trend, a Svédországból évekkel ezelőtt elindult Flygskam (angolul “flight 

shaming”, kb. repülni ciki) már az: e mozgalom elkötelezettjei 

karbonlábnyomukat többek között azzal igyekeznek tudatosan 

csökkenteni, hogy kifejezetten kerülik a repülést akár üzleti, akár 

magánjellegű útjaik során, és akkor is más megoldást (elsősorban 

személygépkocsit, illetve vonatot) választanak, ha ez plusz 

kényelmetlenséget és esetleg többletköltséget okoz nekik10. Jelen 

helyzetben a repülés kerülése inkább a járvány miatti félelemnek tudható 

be, de vélhetően a most vonatra és még inkább személygépkocsira váltó 

utazók egy része ki fog tartani akkor is e mellett, ha már újra szabadon 

repülhetnének. A légiközlekedési ágazatban alapvető átrendeződések, 

konszolidáció, hosszabb távon jelentős áremelkedés várható, és egyes 

európai országok gondolkodnak a rövid távú, legerősebben 

                                                           
7 https://uzletem.hu/biztositas/a-magyarok-tobb-mint-ketharmada-belfoldi-nyaralast-tervez 
8 https://www.wiwo.de/politik/ausland/trotz-krise-oesterreichische-ministerin-kann-sich-

ferientourismus-im-sommer-vorstellen/25753578.html 
9 https://bnn.de/nachrichten/suedwestecho/der-suedwest-tourismus-plant-den-urlaub-nach-

der-corona-krise 
10 https://roadster.hu/mit-jelent-a-flygskam/ 

https://uzletem.hu/biztositas/a-magyarok-tobb-mint-ketharmada-belfoldi-nyaralast-tervez
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környezetszennyező repülőutak betiltásában vagy mesterséges 

megdrágításában, ami, ha ismét a személygépkocsi-közlekedés felé 

terelheti az utazókat, nem feltétlenül üdvözlendő, ha azonban a 

vonatközlekedés javára történik az átrendeződés, azzal a környezet sokat 

nyerhet. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a turizmus korábban 

meglehetősen gyorsan állt talpra a válságokból, az emberek továbbra is 

utazni akarnak, ráadásul egyre többen vannak, akik ezt megtehetik, tehát 

a környezetszennyező repülés visszaszorulására vagy legalábbis 

növekedésének csökkenésére csak komoly kormányzati, illetve 

nemzetközi szervezetek részéről mutatkozó nyomás és intézkedések 

esetén van esély. A Flygskam mozgalom esetleges népszerűsödésével 

csökkenő utasszámot minden bizonnyal bőven kompenzálni fogják a 

legfeljebb szavakban vagy még úgy sem környezettudatos turisták, 

illetve az utazási piacra újonnan, elsősorban a Távol-Keletről belépő 

tömegek.) 

 Digitális megoldások terjedése: nem új trend a digitális megoldások 

alkalmazása a turizmus piacán, de határozott lökést adott neki a válság 

és az utazások ellehetetlenülése, úgy a magánjellegű, mint az üzleti utak 

esetében. Talán ezek a megoldások még szélesebb körben történő 

elterjedése jelentheti a legnagyobb előrelépést a fenntarthatóbb turizmus 

irányában. Az üzleti utak esetében sokan felismerhették az elmúlt 

hónapokban, hogy nem kell feltétlenül személyesen elrepülniük egy 

megbeszélésre, digitális megoldásokkal (Skype, Zoom) a találkozások 

jelentős része kiváltható. Azok a vállalatok és szervezetek, amik eddig 

nem éltek a technológia adta lehetőségekkel, a mostani hatások (és a 

költségcsökkentés kényszere) miatt valószínűleg az eddiginél 

elterjedtebben alkalmazzák a távkonferencia, digitális találkozók 

nyújtotta lehetőséget – és csökkentik ezzel jelentősen tevékenyégük 

karbonlábnyomát. 

 A virtuális turizmus nem új keletű jelenség, az egyre tökéletesebb AR 

(kiterjesztett valóság) és VR (virtuális valóság) megoldásokkal ma már 

otthonában, a számítógép és egy VR szemüveg segítségével is az 

eredetihez megszólalásig hasonló élményekhez juthat az, akit vonz ez a 

fajta virtuális utazás. A 2020 tavaszán történt hirtelen leállás után 

gyakorlatilag ez az egy lehetőség maradt számos látványosság 

„megtekintésére”, és erre viszonylag gyorsan reagáltak is a szolgáltatók, 

például a világ sok híres múzeuma tette ingyenesen elérhetővé vezetett 
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virtuális túráit. Kérdés azonban, hogy mennyire lesz tartós ezen túrák 

népszerűségének növekedése: Christian Laesser turizmus-professzor, az 

Universität St. Gallen oktatójának véleménye szerint a virtuális turizmus 

(Google Earth) csak átmeneti megoldást jelent, és a problémát nem 

orvosolja, mert az emberek, a turisták online nem tudják úgy átélni és 

élvezni az utazásokat, mint a tényleges utazások során11. 

Legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a VR túrák nem pótolják, hanem 

kiegészítik a valódi utazásokat, akár kedvcsinálóul szolgálhatnak és 

segíthetnek az utazási döntés meghozatalában. A digitális megoldások 

így elsősorban az üzleti utak területén járulhatnak hozzá egy 

fenntarthatóbb turizmus megvalósításához. 

 Utazási motivációk megváltozása: A járvány legerősebben a 

hagyományos tömegturizmust érintette (4S utazások, városnéző túrák, 

tömegrendezvényeken, például fesztiválokon való részével), 

ugyanakkor alternatív utazási formák, amelyeknél eleve kisebb utasszám 

és kevesebb fizikai kontaktus volt jellemző, népszerűsége növekedhet, 

sőt már növekedőben is van. Az olyan turisztikai termékek, ahol 

könnyebb megoldani a fizikai távolságtartást és az nem megy az élmény 

rovására, sőt javítja az utazás minőségét, várhatóan népszerűbbek, és az 

összes utazáson belül arányaikban jelentősebbek lesznek. Ilyenek a 

kerékpáros turizmus, az aktív turizmus egyéb formái (a szabadtéri 

tevékenységek esetében könnyebb az ajánlott minimális 1,5 méteres 

távolság betartása, a vírus pedig eleve nehezebben terjed, mint zárt 

térben), a falusi/vidéki turizmus, a gyógyturizmus, az ökoturizmus stb. 

A járvány kiváló lehetőség az utazások környezeti lábnyomának 

csökkentésére, a „zero waste tourism” és a „slow tourism” térhódítására. 

A hosszú bezártság után a természetközeli, autentikus élményeket 

keresik a turisták, Kínában például valósággal megrohanták a nemzeti 

parkokat, mihelyt enyhítettek az utazási korlátozásokon12. 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.nzz.ch/reisen/corona-tourismus-experte-zum-reisen-in-zeiten-des-virus-

ld.1549850 
12 https://index.hu/kulfold/2020/04/06/kina_nem_tanul_hatalmas_tomeg_a_parkokban/ 

https://index.hu/kulfold/2020/04/06/kina_nem_tanul_hatalmas_tomeg_a_parkokban/
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4. A válságok természetének és az arra adott turisztikai 

fogyasztói válaszoknak a vizsgálata SLR módszer alapján  

Végi Sz. 

 

4.1. Bevezetés, a kutatás célja, háttere 

A turizmus az elmúlt évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő szektora, 

munkahelyteremtő hatása mellett a gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja 

is egyben (Sönmez et al. 1999, Jóhannessona – Huijbensb 2010). A társadalmi-

gazdasági fejlődés, a fogyasztói szokásokban végbemenő változások, a technológia 

fejlődése, egyre nagyobb tömegek számára tette elérhetővé az utazást, ezzel 

megteremtve egy határok nélküli világot (Hall 2010).  

A legfrissebb adatok tanúsága szerint 2019-re a nemzetközi turistaérkezések 

(határátlépéssel járó utazások) száma meghaladta az 1,5 milliárd érkezést, mellyel 

párhuzamosan a turisztikai költések volumene 2019-re 1700 milliárd USD értékre 

növekedett. A turizmus adta a globális GDP 10,3%-át, továbbá világszerte 330 millió 

embernek biztosított munkahelyet, megélhetést, ami az összes munkavállaló mintegy 

egytizede (UNWTO 2020, WTTC 2020). Ez az elképesztő fejlődés – 1950-ben még 

összesen 25 millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak (!) – idővel természetesen 

maga után vonta a turizmus szabályozásának igényét is, hiszen az egyre 

szembetűnőbb és mindennapjainkban is megélt jelenségek jelentős társadalmi-

gazdasági vagy éppen a természetre, és tágabb értelemben a környezetre gyakorolt 

hatásokkal bírtak. A negatív hatások kiemelkedő példái közé tartozik a 

tömegturizmus (angol kifejezéssel: mass tourism) és a hosszú távú tervezést 

nélkülöző, környezetet romboló, kizárólag a gazdasági érdekekre alapuló turisztikai 

beruházások, fejlesztések sora. 

A turizmus a magyar gazdaságban is igen jelentős helyet foglal el, a bruttó hazai 

termékhez hozzáadott értéke évről évre rekordokat dönt. A KSH szatellit számla 

adatai alapján a turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a GDP 6,8%-a, a 

közvetett hatásokat is magába foglaló hozzájárulás pedig a GDP 10,7%-a. 2019-ben a 

vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken elérte a 12,8 milliót, míg a 

vendégéjszakák száma meghaladta a 31,2 milliót. A kereskedelmi szálláshelyek 

szállásdíj-bevétele 9,2 százalékkal, a szálláshelyi összbevétel 8,8 százalékkal nőtt 

2018-hoz viszonyítva (KSH 2019). 
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Azonban fontos kiemelni, hogy amennyire stabil növekedést mutató ágazatról 

beszélünk, annyira sérülékenyről is (Li et al. 2010, Hall 2010, Eugenio – Martina et al. 

2014). Egy globális gazdasági vagy természeti probléma, esetleg olyan társadalmi 

hatások, mint a terrorizmus, nagyon gyors és hirtelen változásokat, szinte azonnali 

visszaeséseket hozhatnak magukkal ebben a szektorban, igaz 2020-ig ezek jellemzően 

csak regionális hatással bírtak. Ráadásul az a fajta globális hipermobilitás, amiben az 

elmúlt évtizedekben élünk, nem csak a határokat számolta fel, de ezzel egy időben 

növelte a lokálisból globálissá fejlődő sokkhatások számát is (Hall 2010).  

Ezt az értelmezésünket támasztotta alá a 2020 tavaszától végbement, COVID-19 

vírus által kiváltott pandémia, amely addig soha nem látott visszaesést 

eredményezett a nemzetközi turizmusban, esetenként – és természetesen térben és 

időben változó mértékben – akár 100%-os visszaeséseket is produkálva. Éppen ezért 

kiemelten fontos, hogy a múltból tanulva megismerjük, s megértsük a válságok 

természetét, s az arra adott mikro- és makrogazdasági válaszokat, ezzel megteremtve 

annak lehetőségét, hogy minden újabb krízishelyzet felkészültebben érjen minket, 

mint a korábbiak. 

A tanulmány célja, hogy a szisztematikus irodalomkutatás módszertanának 

segítségével feltérképezze a turizmust érintő korábbi válságokat, s a válság típusának 

függvényében rendszerezze azoknak az utazási szokásokra gyakorolt hatását.  

4.2. Módszertan 

A szisztematikus irodalmi áttekintés egy olyan tudományos módszertannal készülő 

összefoglaló tanulmány, amely során  egy konkrét kutatói kérdésre keresve a választ 

összegyűjtjük, majd jól meghatározott kritériumok alapján értékeljük, s végül 

elemezzük az összes létező kutatási eredményt (Bettany – Saltikov 2012). Ezen 

módszer egyik legnagyobb előnye a hagyományos, narratív irodalmi áttekintéssel 

szemben, hogy az előre felállított szempontrendszert követve olyan módon 

készülnek, hogy bármikor reprodukálhatók, illetve mivel pontosan tartalmazzák a 

felhasznált irodalmak beazonosításához szükséges protokollt, így segítségükkel az 

elfogultságból eredő esetleges hibák is minimalizálhatók (Gough et al. 2012). Az 

online tudományos adatbázisok egyszerű és gyors hozzáférhetősége révén olyan 

mértékben megnőtt az elérhető tartalmak száma, hogy az már inkább megnehezíti, 

mintsem segíti a tudományos eredmények feldolgozását (Komlósi 2018). A Google 

Scholar keresője például több mint 1,5 millió találatot adott ki a „tourism AND crisis” 

keresési kifejezésre13. Ezzel szemben a szisztematikus irodalomkutatás (Systematic 

                                                           
13 2021. 10.20-ai lekérdezés alapján. 
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Literature Review – SLR) egy előre meghatározott módszertan alapján sokkal 

pontosabb és átláthatóbb eredményhez vezet. Ennek egyes lépéseit az 3. ábrán 

szemléltetjük.  

3. ábra: Szisztematikus irodalomkutatás módszerének lépései 

Forrás: saját szerkesztés Bettany – Saltikov (2012) alapján 

Amennyire stabilan növekvőnek mutatkozott a turisztikai világpiac az elmúlt 

évtizedekben, annyira mutatta meg sérülékenységét is a koronavírus-

világjárványnak köszönhetően. Egy regionális vagy globális gazdasági, természeti 

vagy egészségügyi válság, esetleg olyan társadalmi hatások, mint a terrorizmus, 

nagyon gyors és hirtelen (jellemzően regionális, de akár globális) változásokat, szinte 

azonnali visszaeséseket hozhatnak magukkal ebben a szektorban. Kutatásom 

fókuszában a turisztikai szektort érintő korábbi válságok, azok természete, s az ezekre 

válaszként adott fogyasztói döntések alakulása áll.  

A kutatói kérdés definiálását követően a kutatási stratégia (CIMO14) 

meghatározása következett, mely segítségével pontosan körülírtam az egyéneket, 

akiket vizsgáltam, az  eseményt, amely kapcsán vizsgáltam őket, s a 

mechanizmusokat, mely mentén eljutottam az általam keresett végeredményhez, 

jelen esetben a válságok hatására bekövetkezett utazási szokások változásához.  

                                                           
14 Kutatási stratégia, ahol az egyes betűk a következő kifejezések kezdőbetűit takarják: context 

(kontextus), intervention (intervenció), mechanisms (mechanizmus), outcomes (eredmény), 

https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Denyer-Tranfield-Producing-a-Systematic-

Review.pdf 
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Ezek után kiválasztottuk az elsődleges kulcsszavakat15, amelyekkel futtatást 

végeztünk az Academic Search Complete (EBSCO), a ScienceDirect (Elsevier) és a 

Web of Science (Clarivate Analytics) elektronikus adatbázisokban.  

Ezt követően a kapott eredményeket hivatkozottság alapján sorrendbe állítottuk, 

majd a címeket, kulcsszavakat és absztraktokat átolvasva a három legrelevánsabb és 

legtöbbet hivatkozott irodalom kulcsszavainak segítségével összeállítottuk a végleges 

kulcsszavak listáját. Ezen irodalmak közül a leghivatkozottabb tanulmány 

irodalomjegyzékében található, a kutatási kérdésünk szempontjából legrelevánsabb 

tudományos cikkek adták a kiegészítő keresés eredményét.     

Következő lépésként a korábban beazonosított kulcsszavak, illetve azok 

szinonimáinak segítségével megalkottuk a keresési lekérdezéseket, illetve 

meghatároztuk az elfogadás és elutasítás kritériumait, mely szerint a dokumentum 

nyelve kizárólag angol, típusa pedig folyóiratcikk lehet. A keresési lekérdezések 

során kiszűrésre került a szürke irodalom, viszont a téma szakértőivel való 

egyeztetést követően az ajánlott irodalmak révén a végső listába 4 darab konferencia-

tanulmány került beválogatásra. A publikáció évét tekintve nem állítottunk be szűrési 

feltételt, hisz az esemény évétől függetlenül szerettük volna minél több válság utazási 

szokásokra gyakorolt hatását górcső alá venni. A következő kutatási területekről 

kerültek bevonásra a tanulmányok: vendéglátás és turizmus, közgazdasági és üzleti, 

földrajz, szociológia. 

 

4.3. Eredmények  

A kutatásunk során, egyetértve Sönmez et al. (1992) értelmezésével, a szerzők azon 

válság-definícióját használtuk, amely azt mondja, hogy válságnak tekinthető minden 

olyan esemény, ami veszélyezteti az adott desztináció vagy turisztikai szereplő 

korábbi normális működését, jó hírnevében kárt téve csökkenti a térségbe érkező 

turisták számát, ezáltal gazdasági visszaesést okozva. A különböző típusú, jellegű és 

intenzitású válságok bekövetkeztét általában egy médiában való negatív megjelenési 

hullám követi, ami eltarthat akár a teljes felépülés végéig is. Ezt az időszakot szokták 

általában a turisztikai desztináció szemszögéből válság időszaknak nevezni. 

Az SLR módszer segítségével 81 olyan szabadon hozzáférhető tudományos 

közleményt sikerült beazonosítanunk, melyek fókuszában a turizmust érintő korábbi 

válságok, s azokra adott turisztikai fogyasztói válaszok állnak. 

                                                           
15 Elsődleges kulcsszavak: tourism AND crisis. 
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Következő lépésként a feldolgozandó tanulmányok kulcsszavait megtisztítottuk16, 

majd egy hálózatelemző alkalmazás segítségével felrajzoltuk a fő kulcsszavakat, a 

témákat, és azt, hogyan kapcsolódnak egymáshoz (lásd 4. ábra). Itt az egyes 

kulcsszavakat, kifejezéseket a hálózat csúcsai jelölik, a köztük lévő kapcsolatok pedig 

a közös előfordulás gyakoriságát mutatják. Ahogy az a kulcsszavak alapján előre 

jósolható, s amit a későbbi részletes elemzésünk is igazolt, a tanulmányok többsége 

valamilyen gazdasági vagy pénzügyi válsághoz köthető. 

4. ábra: Az SLR módszer segítségével beazonosított tanulmányok kulcsszavainak 

összefonódása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
16 A rövidítéseket, mint pl. GFC (global financial crisis) átírtuk annak szöveges megfelelőjére, 

a keresési kifejezések szavait aláhúzással kötöttük egymáshoz, hogy azok egy szóként 

legyenek értelmezve, s elemezve.  
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5. ábra: Publikációk eloszlása a megjelenés éve szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

Következő lépésként, a tanulmány egyik fontos eredménye kapcsán, a 

beazonosított tanulmányok tartalma alapján a válságokat négy kategóriába soroltuk, 

név szerint (1) gazdasági és pénzügyi válság, (2) politikai vonatkozású válság, (3) 

egészségügyi válság és (4) környezeti válság. Ezeket a 6. ábrán összegeztük, ahol a 

különböző méretű körök és benne lévő számok az általunk beazonosított, s 

felhasznált publikációk darabszámát mutatják. Érdekesség, hogy míg egyre több 

javaslat, stratégia lát napvilágot, amely a fenntartható fejlődést, a fenntartható 

turizmust helyezi a középpontba, addig nagyon kevés tanulmány van, ami a 

környezeti hatások következtében bekövetkezett válságokat elemezné. Ahogy az 

általunk készített ábrán látható, s ahogy azt a kulcsszóelemzést követően is sejthettük, 

a legtöbb szakirodalom a gazdasági és pénzügyi válság témában született, ezen belül 

is a 2008-as gazdasági világválsághoz köthetően, mely az összes általunk 

beazonosított tanulmány 60%-át teszi ki.  
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6. ábra: Válságok kategorizálása és a témában született publikációk gyakorisága 1990-

2020 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezen gondolatok mentén a korábban beazonosított és csoportosított válságokat 

további három kategóriába soroltuk. Azon válságokat, melyek az összes nemzetközi 

turistaérkezések számában egyértelműen kimutatható, szignifikáns visszaesést vagy 

stagnálást produkáltak, az első kategóriába soroltuk, s globális válságnak neveztük el, 

míg azokat, melyeknek csak az adott térségben volt hatása a turistaérkezések 

számára17, a második kategóriába helyeztük és regionális válságként hivatkozunk rá.  

A regionális válság tipikus példája a körülbelül 230 ezer ember életét követelő 

2004-es indiai-óceáni cunami, ami 6%-kal vetette vissza Indonéziában a nemzetközi 

                                                           
17 World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics adatai alapján: 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL
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turistaérkezések számát, amely csak 2007-ben indult ismét mérsékelt növekedésnek 

(World Bank 2019). 

A harmadik kategóriába kerültek azon válságok, melyek bár kihívás elé állították 

a turisztikai szektort, de mindent összevetve nem okoztak visszaesést a 

vendégérkezések számában sem globálisan, sem lokálisan. Ebbe a kategóriába esett 

például a madár és sertés influenzajárvány is.  

Ezen eredményeket a 7. ábrán szemléltettük, ahol az idősor ábrázolására használt 

vonaldiagram alá azon válságok nevei kerültek, melyeknek vagy globálisan, vagy 

lokálisan volt érezhető hatása a nemzetközi vendégérkezések számát tekintve.  

Azon válságokat, név szerint az öbölháborút, a szeptember 11-i 

terrortámadásokat, a SARS-járványt és a 2008-as gazdasági világválságot, amelyek 

globálisan éreztették hatásukat, félkövér szövegként jelenítettük meg. Míg azokat, 

melyeknek látszólag nem volt globális hatása az összes nemzetközi vendégérkezések 

alakulására, a vonaldiagram felett ábrázoltuk. Itt fontos kiemelni, hogy a különböző 

típusú krízishelyzetek összefonódása és időbeli eltolódása gyakori, így nem minden 

esetben lehetséges megállapítani egy-egy esemény felelősségét a visszaesés 

tekintetében.  

7. ábra: Nemzetközi turistaérkezések alakulása és a turizmust érintő válságok 

előfordulása 1990-2020 

Forrás: saját szerkesztés World Bank adatai alapján  
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Ezt követően a korábban meghatározott négy válságtípus mentén vizsgáltuk 

meg, hogy az egyes válság fajták milyen hatással voltak az utazási szokások 

változására.  

4.4. Gazdasági és pénzügyi válság  

A különböző típusú válságok számos módon befolyásolják a turisták utazási 

szokásainak változását, kezdve az úti cél kiválasztásától, az utazáshoz preferált 

közlekedési eszközökön át egészen addig, hogy milyen típusú szálláshelyen szállunk 

meg. Song et al. (2011) kutatásuk során azt találták, hogy a gazdasági és pénzügyi 

válságok idején a turisták általában olcsóbb szálláshelyeket keresnek, mint a válságot 

megelőzően. Ezzel szemben Messaritaki et al. (2018) kutatása szerint a gazdasági 

visszaeséseknek önmagában csekély, szinte alig mérhető hatása van a turisztikai 

költésre. 

A fenti eredmények jól mutatják, hogy az utazóközönség meglehetősen heterogén 

módon reagál a gazdasági és pénzügyi válságokra. Antonakakisa és szerzőtársai egy 

2015-ben publikált kutatásukban azt írják, hogy válságok idején a turisták 

megfontoltabb döntéseket hoznak és bár az utazásról sok esetben nem mondanak le, 

közelebbi úti célokat választanak az utazási irodák által szervezett távolabbi 

desztinációk helyett, ezáltal csökkentve az összes turisztikai költés összegét is.  

Eugenio – Martina et al. (2014) azt vizsgálták, hogy a 2008-as gazdasági 

világválság miként befolyásolta az Európai Unió országaiban élők turisztikai 

költéseit. Az eredmények azt mutatták, hogy a válaszadók 46,32%-a csökkentette a 

turizmushoz köthető kiadásait, mely döntés meghozatalában fontos szerepe volt a 

küldőország éghajlata mellett, annak gazdasági stabilitásának is.  

Egy 2015. évi kiadású tanulmányban Campos – Soria és szerzőtásai szintén az EU-

tagállamokban élők turisztikai fogyasztói szokásainak változásait vizsgálta. A 

szerzők azt találták, hogy a válaszadók 26,76%-a bár nem mondott le a nyaralásról a 

2008-as gazdasági világválság következtében, de csökkentette annak hosszát, míg 

21,84% olcsóbb szálláshelyet választott. A megkérdezettek 18,87%-a 

költséghatékonysági megfontolásból közelebbi úti célt választott magának, míg 

16,15% azt válaszolta, hogy az utazásai számát csökkentette, s ritkábban utazott a 

válságot megelőző évekhez képest. A felmérésben résztvevők 8,89%-a más 

időszakban utazott a korábbiakhoz képest, míg 7,48% olcsóbb közlekedési eszköz 

használatával próbálta csökkenteni a költségeit.  

Giannakis – Bruggeman (2015) kutatási eredményei azt mutatják, hogy a vidéki 

régiók sokkal ellenállóbbak a pénzügyi és gazdasági válságok tekintetében. Ezt 

támasztja alá Haughton – Khandker (2014) kutatása is, akik úgy találták, hogy a 2008-
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as gazdasági világválság Thaiföld esetében leginkább a Bangkokban élő fiatal 

felnőtteket érintette negatívan. Úgy vélik ennek magyarázata abban keresendő, hogy 

a válság okozta negatív hatások főként a városban élőket sújtották. Emellett kiemelik, 

hogy a sikeres kormányzati beavatkozásoknak valószínűsíthetően nagy része volt 

abban, hogy a válság negatív hatásai nem gyűrűztek tovább.  

Alegre et al. (2013) azt vizsgálták, hogy a munkanélküliségnek van-e szignifikáns 

hatása a háztartások utazásban való részvételére. Az eredmények azt mutatták, hogy 

abban az esetben van szignifikáns hatása, ha a fő kenyérkereső válik munkanélkülivé, 

mely esetén a részvétel esélye 17,8%-kal esett vissza. Az eredmények arra is 

rámutattak, hogy a költés tekintetében bármely családtag munkanélkülivé válása 

szignifikáns hatással bír. Míg a fő kenyérkereső munkanélkülivé válása 37,12%-os 

csökkenést hozott magával a turisztikai költés tekintetében, addig más családtag 

munkanélkülivé válása 11%-os visszaesést hozott. A tanulmány arra is rámutat, hogy 

azok a háztartások, ahol felsőfokú végzettsége van a fő kenyérkeresőnek 39,38%-kal 

többet költöttek, mint azok a háztartások, ahol ennél alacsonyabb végzettséggel 

rendelkezik a családfő. 

Bronner – de Hoog (2012) kutatásuk során azt találták, hogy az általuk online 

kérdőíves formában megkérdezettek 67%-a csökkentette a turizmushoz köthető 

kiadásait a 2008-as gazdasági világválság következtében. A kutatásban résztvevőket 

egy második körös lekérdezéssel is megkeresték, melynek eredménye azt mutatta, 

hogy a válaszadók 32%-a mást tett, mint amit korábban tervezett tenni. Azoknak a 

százalékos aránya, akik tervezték csökkenteni az utazásra szánt költségeiket, de végül 

nem tették, s nem tervezeték, de végül csökkentették, nagyon hasonló (15-17%). A 

válaszadók 48%-a nem csökkentett a nyaraláshoz köthető kiadásait a válságot 

megelőző évekhez képest, míg 30% volt azoknak az aránya, akik bár az utazásról nem 

mondtak le, de megfontoltabban döntöttek és kevesebbet költöttek. A válaszadók 

21%-a nem utazott. A nem utazók csoportját többnyire 1-2 gyermekes családok vagy 

gyermek nélküli párok alkották. Bár a jövedelem is szignifikáns pozitív korrelációt 

mutatatott Bronner – de Hoog (2012) kutatása során, de a korrelációs együttható 

csupán gyenge kapcsolatot jelzett (r=0,27). 

Callaghan – Tol (2013) kutatása azt az eredményt hozta, hogy a pár napos, 

rövidebb utazások esetében az utazók sokkal érzékenyebben reagálnak az árban 

bekövetkező változásra, így egy esetleges gazdasági és pénzügyi válság ezeket a 

típusú utakat nagyobb mértékben sújtja, mint a hosszabb, éves nyaralásokat.   
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4.5. Egészségügyi válság  

Az Ebolával kapcsolatos tájékozatlanság, s az ebből fakadó félelem nagyon súlyos 

hatással volt Afrika turizmusára, még olyan országok esetében is, ahol nem 

regisztráltak fertőzöttet (Maphanga – Henama 2019). Mindez jól mutatja a 

betegségektől való félelem ősi jellegét, s a kommunikáció és marketing fontosságát, 

akárcsak a korábbi válságok esetében.  

A 2003-as év első felében felbukkanó SARS vírus egyértelműen negatívan hatott a 

nemzetközi turizmusérkezések számára (World Bank 2019), melynek 

következményeként csökkent a repülős utazások aránya és felértékelődött a 

biztonság szerepe.   

Míg a korábbi, világjárványt nem okozó rokon koronavírus, a SARS 

következményeként 2003-ban 0,4%-os visszaesést regisztráltak (World Tourism 

Barometer 2019), addig az új koronavírus (Covid-19) a nemzetközi turistaérkezések 

számának tekintetében 2020-ban 74%-os visszaesést eredményezett 2019-hez képest 

(UNWTO 2020). Fontos kiemelni, hogy a világ eddig soha nem látott kihívásokkal néz 

szembe.  

Míg a korábbi krízishelyzetek során az utazó maga dönthette el, hogy egy általa 

veszélyesnek ítélt úti cél helyett más desztinációt választ (Sönmez et al. 1999), addig 

napjainkban ezt a világszinten bevezetett utazási korlátozások is szabályozzák, mely 

bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot hozva egyértelműen befolyásolja a 

fogyasztók turisztikai szokásainak változásait. Az idegenforgalom egyike a 

koronavírus-világjárvány által leginkább sújtott ágazatoknak. A járványt megelőzően 

az ágazatban a környezetszennyezés és a tömegturizmus általános tendenciának 

számított. A járvány viszont lehetőséget szolgáltatott arra, hogy a turizmus új, egy a 

korábbiaknál sokkal fenntarthatóbb irányt vegyen. Mivel a napjainkra a fejlett 

országok lakosai számára az utazás túlnyomórészt már alapszükségletnek számít, 

ezért a koronavírus-világjárvány során bevezetett utazási korlátozások 

következtében felértékelődtek a belföldi turisztikai desztinációk, hiszen sokszor, mint 

egyetlen lehetőség tudták biztosítani az akár csak egy éjszakára való kimozdulást. 

(Brzustewicz – Singh 2021, Kock et al. 2020). A világjárvány egyértelműen rámutatott 

az ágazata sérülékenységére, melynek legnagyobb elszenvedői a túlnyomórészt 

külföldi turizmusra épülő, belföldi turisztikai piaccal nem, vagy elenyésző arányban 

rendelkező nemzetek voltak. A koronavírus elleni vakcina forgalomba hozatala 

valamelyest javított ezen a helyzeten, de végleges megoldást a nemzetközi utazások 

tekintetében az utazási korlátozások teljes feloldása hozhat csak (Wen 2020, Brouder 

2020). Kuo (2021) kutatása szerint nem csak az utazások hossza rövidült le a járvány 
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következtében, hanem az utazás során megtett távolság is. Ez egyrészt az állandóan 

változó szabályozási környezetnek, s az ebből fakadó bizonytalanságnak tudható be, 

másrészt a megemelkedett ár és recesszió párosának eredménye (Chen et al. 2021, 

Sheongsoo et al. 2021).  

Bár azt feltételeznénk, hogy a járványt követően az egyéni utazásokat részesítik 

majd előnyben a turisták, ezzel szemben az eredmények azt mutatják, hogy akárcsak 

a SARS esetében, a COVID-19 sem volt hatással a csoportos utazások népszerűségére. 

Ennek legfőbb okát abban látják, hogy sokan a csoportos utazást a 

kiszámíthatatlanság miatt biztonságosabbnak tartják. Továbbá a külföldi utazásra 

való hajlandóságot nagyban befolyásolja, hogy az utazó mennyire biztonságosnak 

ítéli a küldő országot.  

Amennyiben biztonsági szempontból jó az adott ország megítélése, úgy 

valószínűbb, hogy az egyén belföldön fog utazni (Kuo 2021). Míg Hajibaba és 

szerzőtársai (2015) arra a következtetésre jutottak, hogy a válság-rezisztens turisták 

főként fiatal és kíváncsi kockázatvállalók, addig Sembada – Kalantari (2020) kutatása 

arra mutatott rá, hogy a 20. század második felére a turizmus globális társadalmi 

jelenséggé vált. Jelentősége mostanra annyira felértékelődött, hogy nagyban 

befolyásolja az emberek életminőségét. Ebből kifolyólag pedig a recesszió hatására 

sem tűnt el az utazási kedv, sőt a bezártság következtében, mely egyértelműen 

rányomta a bélyegét sokak életminőségére, még inkább megerősödött. 

4.6. Politikai vonatkozású válság  

Ahogy tanulmányunkban korábban jeleztük, a turisztikai szektor igen érzékenyen 

reagál mindennemű krízishelyzetre. A különböző katasztrófák természetüktől 

függetlenül kritikus helyzetbe sodorhatják az érintett térségeket, s annak lakóit. 

Azonban fontos kiemelni, hogy az ember által előidézett válsághelyzetek, mint 

például a terrorcselekmények, egészen más megítélés alá esnek, mint a környezeti 

katasztrófák.  

Sönmez et al. (1999) például úgy találták, hogy a középkorú és a tapasztalt utazók 

viszonylag kevésbé érzékenyek bárminemű válságra, kivételt képez ez alól a politikai 

bizonytalanság, s a terrorizmus veszélye. A turisták ugyanis az utazásaik során a 

nyaralás örömére szeretnének fókuszálni (Polat 2016).  

Így nem meglepő, hogy a terrorcselekmények elszaporodásának hatására 

Egyiptomban a nemzetközi vendégérkezések száma 2010 és 2016 között majdnem a 

harmadára esett vissza, ami csak 2017-től indult lassú növekedésnek, de még mindig 

nem érte el a 2010 előtti szintet (World Bank 2019).  
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Ez jól mutatja, hogy a terrorizmus milyen súlyos gondokat tud okozni a 

turizmusban, s ezáltal az érintett ország gazdaságában. A médiának szintén igen 

komoly szerepe van abban, hogy milyen egy adott ország, térség megítélése 

(Mcmullan 2017). A nemzetközi turistaérkezések számát leginkább két dolog veti 

vissza: egyrész a negatív média visszahang, másrészt pedig a barátok, ismerősök saját 

rossz tapasztalatai (Polat 2016).  

1985-ben 2 millió amerikai turista utazott külföldre, s közülük 162 esett áldozatául 

valamilyen terrorcselekménynek. Bár ez csupán 0,00057%-a az egy év alatt külföldre 

utazó amerikai turisták számának, mégis az ezt követő évben közel 2 millió amerikai 

változtatta meg a korábbi külföldre tervezett utazási terveit (Sönmez et al. 1999). 

Ebben valószínűleg nagy szerepe volt a negatív sajtóvisszhangnak is.  

A 90-es éveket számos háborús, illetve polgárháborús konfliktus jellemezte, mely 

szintén negatív hatással volt a nemzetközi turistaérkezések alakulására (Sönmez et al. 

1999). A statisztikai adatok egyértelműen azt mutatták, hogy a terrorfenyegetettség 

visszaveti a nemzetközi turistaérkezések számát, míg a veszély elmúltával újra 

növekedésnek indul.   

A 2001. szeptember 11-ei, mintegy háromezer ember életét követelő 

terrorcselekmények következményeként az Egyesült Államok GDP növekedése 0,5 

százalékkal csökkent az előző évhez képest, míg a munkanélküliségi ráta 0,11 

százalékkal nőtt (World Bank 2019). Ennek hatásaként a válság főként az ország 

belföldi turizmusát sújtotta. Bár a külföldi turisták száma is csökkent, a belföldi 

vendégérkezések számának csökkenése sokkal drasztikusabb volt. Ez egyértelműen 

rámutatott a belföldi turizmus fontosságára, s arra, hogy annak csökkenése milyen 

súlyos következményekkel járhat (Blake – Sinclair 2003).  

4.7. Környezeti válság  

Az éghajlatváltozás szélsőségesebb időjárási viszonyokhoz vezetett, és ezzel együtt 

fokozta a természeti katasztrófák számát és hatását is, mely számos kihívás elé állítja 

a turisztikai szektor résztvevőit. Elegendő csak az idei évben pusztító ausztrál 

bozóttüzekre gondolni (Schweinsberg et al. 2020).  

Míg 2018-ban 281 természeti katasztrófát regisztráltak világszinten, addig ez a 

szám 2019-re már 396-ra emelkedett. Összességében több mint 10.000 halálesetet 

okoztak ezek a természeti csapások és 60 millió ember életét változtatták meg 

gyökeresen egy év leforgása alatt. A gazdasági károk összege 2019-ben elérte a 130 

milliárd dollárt, s legnagyobb mértékben épp azon fejlődő országokat sújtotta, ahol a 

turizmusra való ráutaltság gazdasági szempontból a legmagasabb (Dahlesa – 

Susilowati 2015, Cred Crunch 2019). 
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Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az adott desztinációk önkormányzatai, 

turisztikai szereplői felkészüljenek a legrosszabbra, s legyen egy előre felépített 

forgatókönyvük válságkezelés esetére (Sönmez – Backman 1992, Ngowi 2010).  

Ugyanis amellett, hogy a természeti katasztrófákat a legtöbb esetben nem lehet 

előre látni, gyakran az adott desztináció jó hírneve mellett az infrastruktúrát is 

megrongálják, melynek újjáépítése sokszor anyagi korlátokba ütközik (Ritchei – 

Yiang 2019, Calgaro – Lloyd 2008).  

A kommunikációnak és marketingnek szintén kiemelt szereppel kell bírnia a 

regenerálódás időszakában (Zeng et al. 2005, Schweinsberg et al. 2020, Haque – 

Haque 2018). Ennek hiánya komoly hatással lehet az utazók döntéseire, aminek 

következtében a válság tovább gyűrűzhet (Ritchei – Yiang 2019, Winarya et al. 2018). 

4.8. Következtetések és javaslatok 

Míg a turisták szabadon, látszólag következmények nélkül dönthetnek úgy, hogy az 

általuk veszélyesnek ítélt desztinációk helyett inkább biztonságosabb úti célt 

választanak, addig sok veszélyesnek ítélt térség számára ez hatalmas kihívással és 

veszéllyel bír. Ebből kifolyólag ezen desztinációk számára kiemelten fontos, hogy az 

imázsuk újjáépítése és a fenntartható fejlődés érdekében a válságmenedzsment a 

mindennapjaik része legyen (Sönmez et al. 1999). 

Elmondható, hogy a válsághelyzetek negatív lecsapódása térbeli elhelyezkedéstől 

függetlenül érzékelhető, azonban a válságok okozta sokkok mélysége régiónként már 

eltérő lehet. Ennek oka többnyire a települések alkalmazkodásra, megújulásra való 

képességére, illetve a pozitív nemzetközi sajtóvisszhangra vezethető vissza 

(Giannakis – Bruggeman 2015, Cellini – Cuccia 2015).  

A válságok során bekövetkezett fogyasztói magatartásváltozásokban nagy 

eltérések mutatkoznak a válság típusa szerint. Ezen különbségeket a 8. ábrán 

összegeztük.   
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8. ábra: A különböző válságtípusokra adott fogyasztói válaszok, s azok lehetséges 

kezelésének összegzése 

Forrás: saját szerkesztés 

A gazdasági és pénzügyi válságok esetében a városi régiókkal szemben a vidéki 

régiók ellenállóbbnak tűnnek. Fontos kiemelni, hogy a turisztikai ágazat erős 

rugalmas ellenállási képességgel bír a többi ágazattal szemben, melynek 

köszönhetően sokkal gyorsabban is regenerálódik (Giannakis – Bruggeman 2015). 

Minden egyes válság rányomja a bélyegét a fogyasztói magatartásra, ugyanakkor az 

utazással, mint alapszükséglettel szemben egyre magasabb elvárásokat támasztunk.  

Ennek köszönhető, hogy a 2008-as gazdasági világválságot követően nem azoknak 

a szolgáltatóknak sikerült győztesként kilábalni a recesszióból, akik olcsó, akciós 

utakat kínáltak, hanem többnyire azoknak, akik az árak csökkentése helyett a kínált 

szolgáltatások számát és minőségét növelték (Messaritaki et al. 2018). A 2008-as 

gazdasági válság összességében csökkentette az utazási távolságokat és az utazási 

irodák által szervezett csoportos utak helyett az egyéni utazás került előtérbe. A 

fogyasztók megfontoltabbá váltak, melynek köszönhetően a költés is mérsékelt 
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visszaesést mutatott (Antonakakisa et al. 2015). Hajibaba és szerzőtársai (2015) arra a 

következtetésre jutottak, hogy valóban létezik a turistáknak egy olyan csoportja, akik 

ellenállóbbak a válságokkal szemben és az ő döntéseik megértése sok, fontos 

információval szolgálhat számunkra.  

A politikai válságok tekintetében mutatkozik a  legkevesebb tolerancia a 

fogyasztók részéről. Egy természeti katasztrófa sújtotta térség regenerálódása sokkal 

gyorsabban megy végbe, mint egy terrorcselekmény áldozatául esett desztinációé. 

Ezért ezekben a térségekben kiemelten fontos a válságkommunikáció és 

menedzsment (Sönmez et al. 1999). A betegségektől való félelem ősi jelleggel bír, 

ebből kifolyólag nagyon fontos a turisták edukációja egy-egy járvány kapcsán 

(Maphanga – Henama 2019). Itt is hangsúlyosan megjelenik a közösségi média 

szerepe, akárcsak egy környezeti válság esetében, ahol a kommunikáció hiánya 

erősen rányomhatja a bélyegét az adott turisztikai desztináció megítélésére 

(Schweinsberg et al. 2020). Természetesen, mint az élet legtöbb területén, a különböző 

válságok során bekövetkezett fogyasztói magatartásváltozásokban is fontos 

kulturális különbségek mutatkoznak.  

4.9. Összegzés 

A történelemből tudjuk, hogy a recessziók, krízisek, különböző válságok 

elkerülhetetlenek, időről időre felütik a fejüket. Általában elmondható az is, hogy a 

turisztikai ágazat komplexitásából adódóan nem lehet instant válaszokat adni ezekre 

a válsághelyzetekre. Így tehát nem véletlen, hogy a legtöbb általunk feldolgozott 

irodalmi forrás egy konkrét esettanulmányt mutatott be.  

Az, hogy az adott ország, térség milyen gyorsan tud alkalmazkodni a különböző 

válságok által előidézett, sokszor precedens nélküli helyzethez, nem csak a válság 

mértékétől, de más egyéb környezeti, politikai és társadalmi tényezőktől is függ.  

A válságok bármikor és bármilyen környezetben felüthetik a fejüket. Függetlenül 

a válsághelyzet körülményeitől, elsődleges cél kell, hogy legyen a lehető 

leghatékonyabb kezelésük, beleértve a kommunikációt és a marketing stratégiát is. 

Fontos, hogy megértsük és átlássuk a különböző válságok természetet, azok 

összefonódását és felismerjük a kihívások mellett a bennük rejlő lehetőségeket is.  
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5. A turizmus gazdasági hatásainak hazai trendjei 2000–2019 

között és a COVID-19 pandémia árnyékában 

Csapó J. 
 

A turizmus makrogazdasághoz való hozzájárulásának egyik alapvető tényezője a 

GDP-hez való hozzájárulás, melynek – a World Travel and Tourism Council legújabb 

iparági beszámolója alapján – mértéke hazánkban 2019-ben 8,3% volt (a világátlag 

10,3%). A turizmusban és vendéglátásban és az ezen ágazatokhoz szorosan köthető 

ágazatokban dolgozók száma 449,2 ezer fő volt, ami az összes foglalkoztatottak 

10,0%-át adja (ez az érték megfelel a világátlagnak). A nemzetközi turizmus által 

elköltött összeg szintén 2019-ben elérte a 2591 milliárd forintot, ami a teljes export 

értékének 6,4%-át teszi ki, ez az érték pedig a szolgáltatásexport 24%-a18. 

Az ágazaton belüli gazdasági teljesítményt 2000-től vizsgálva a kereskedelmi 

szálláshelyek forgalma tekintetében megállapítható, hogy annak mértéke a 

szálláshelyek vendégeinek száma tekintetében (belföldi és külföldi egyaránt) 2000 és 

2008 között folyamatos növekedést mutat, majd a gazdasági válság hatására 2008–

2010 között csökkenést tapasztaltunk, ami viszont 2011-től folyamatos növekedésbe 

váltott át. A vendégéjszakák forgalma összességében 2000–2005 között, majd egy 

ugrás után 2006–2008 között lényegében stagnált, aztán a válság generálta 2008-as 

visszaesés után kedvező értékű növekedést mutatott. A külföldiek által eltöltött 

vendégéjszakák tekintetében azonban 2000 és 2011 között egy folyamatosan hullámzó 

tendenciát látunk, ami szintén csak 2011-től mutat folyamatos növekedést, azt viszont 

egészen 2019-ig (9. ábra).  

A hazai kereskedelmi szálláshelyek 2019-ben 12,9 millió vendéget fogadtak, akik 

összesen 31,5 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ezen értékek mintegy felét a külföldi 

vendégek adják (6,2 millió vendég és 15,8 millió vendégéjszaka). Két fontos 

tanulságot lehet és kell levonnunk a fenti adatokból: az egyik, hogy hazánkban az 

átlagos vendégéjszaka szám még mindig nagyon alacsonynak mondható, 2,3-2,4 

vendégéjszaka/vendég, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy a külföldi vendégek 

mintegy 60%-a Budapestre koncentrálódik. Ez utóbbi tény hosszú időn keresztül 

előnye volt a fővárosnak, jelen helyzetben azonban a külföldi vendégek teljes 

elmaradása miatt egyelőre hátrányává válik. A területi koncentráció mellett fontos 

                                                           
18 https://wttc.org/Research/Economic-Impact 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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felhívni a figyelmet az időbeli koncentrációra is: a vendégforgalom hazánkban a nyári 

hónapokban dominál.  

9. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek forgalma Magyarországon (vendégek száma) 

2001–2019 között 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga002.html alapján 

saját szerkesztés 

 

Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma tekintetében azt látjuk, hogy 

2001-től a vendégéjszakák (belföldi, külföldi egyaránt) 2005-ig folyamatosan esnek, 

majd enyhe növekedés tapasztalható 2008-ig. Az ezt követő időszakban 2011-ig – a 

gazdasági válság hatásaként – továbbra is csökkennek az értékek (elérve a 2005-ös 

mélypontot), amelyek csak 2012 után állnak növekedési pályára. Lényegében ezt az 

ívet követi a vendégek számának változása is, hiszen 2013-tól folyamatos és tartós 

növekedést regisztrálhatunk a vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák 

tekintetében is egészen 2019-ig (10. ábra).  

  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Vendégek összesen Ebből: külföldi

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga002.html


57 

 

10. ábra: Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma Magyarországon 2001–

2019 között 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga016.html alapján 

saját szerkesztés 

 

A Magyarországra tett külföldi utazások száma és a hozzá kapcsolódó kiadások 

szintén csak 2011-2012-től mutatnak szignifikánsan növekvő értékeket. Az optimista 

nézőpontot árnyalja, azonban, hogy – ahogy azt már jeleztük – az átlagos tartózkodási 

idő továbbra sem haladja meg a 2,3 napot (2009-ben 2,4 volt). A magyar turisták által 

külföldre tett utazások száma 2008 után visszaesik, és lényegében csak 2014-től kezd 

ismét – 2019-ig folyamatosan – növekedni. A tartózkodási idő és a turisztikai költések 

pedig a 2011-es komoly visszaesés után (51,467 millió napról 43,886 millió napra) 

szintén folyamatos növekedést mutatott. 2019-re a hazánkban külföldiek által eltöltött 

napok száma 45 592 000 volt, amelynek során összesen 61 397 millió Ft került 

elköltésre. Az egy főre jutó napi költés a külföldi látgatók esetében 2019-ben 16 700 Ft 

volt19.  

Az is megfigyelhető, hogy Magyarországon a többnapos belföldi utazások száma 

2008 után erősen visszaesik, ami lényegében folyamatosan kitart 2019-ig az utazással 

elöltött idő tekintetében is. Ezzel ellentétben megállapítható, hogy mind az összes 

költések, mind pedig az egy főre jutó költések mértéke növekedett, bár ez utóbbi még 

2019-ben is csak 6 634 forint/fő volt, ami a külföldi vendégekhez viszonyítva 

egyharmadnyi összeget jelent20 (3. táblázat). 

 

                                                           
19 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt013.html 
20 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt009.html 
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3. táblázat: A többnapos belföldi utazások összefoglaló adatai (2008–2019) 

Időszak Összes utazás, 

ezer fő 

Utazással eltöltött 

idő, ezer nap 

Költés, 

millió Ft 

Egy utazó egy 

napjára jutó költés, 

Ft 

2008 21 494 86 584 290 898 3 360 

2009 17 735 72 319 236 818 3 275 

2010 17 974 72 463 247 632 3 417 

2011 18 798 75 191 263 186 3 500 

2012 17 118 70 668 265 797 3 761 

2013 14 377 60 935 263 536 4 325 

2014 14 854 61 415 294 592 4 797 

2015 15 253 61 975 307 407 4 960 

2016 14 425 58 967 308 911 5 239 

2017 14 374 57 908 328 802 5 678 

2018 14 386 60 296 347 421 5 762 

2019 14 249 59 280 393 243 6 634 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt009.html alapján 

saját szerkesztés 

 

Összességében megállapítható, hogy Magyarország turizmusát még mindig igen 

erős térbeli és időbeni koncentráció jellemzi. A hazánkba látogató és a belföldi turisták 

tekintetében is a fő desztinációk Budapest (Közép-Dunavidék) és a Balaton térsége, a 

szezonalitás mértéke pedig igen magas a nyári főszezon tekintetében. A két kiemelt 

úticél mellett továbbra is a Nyugat-Dunántúl régió látogatottsági mutatói 

emelkednek ki, ehhez képest azonban az összes többi turisztikai régió (Közép-

Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Tisza-tó) 

forgalma jóval kisebb az előbbiekhez képest (11-12. ábra). 

  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt009.html


59 

 

11. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma turisztikai régiónként 

(vendégek száma 2015–2019, ezer főben) 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga002.html alapján 

saját szerkesztés 

 

12. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma turisztikai régiónként 

(vendégéjszakák száma 2015–2019, ezer) 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga002.html alapján 

saját szerkesztés 

Magyarországon a COVID-19 miatt kialakult helyzet kapcsán a Kormány 2020. 

március 11-én vezette be a veszélyhelyzetet (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

veszélyhelyzet kihirdetéséről). Ennek a természetesen szükségszerű lépésnek a 
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turizmusra és vendéglátásra gyakorolt hatása addig soha nem látott, drasztikus 

visszaesést produkált hazánkban (és a veszélyhelyzet országonkénti kihirdetése 

nyomán természetesen a globális turisztikai piacon is), melyet szemléletesen jellemez 

a 2019. márciusi és 2020. márciusi kereskedelmi szálláshelyeinken regisztrált 

forgalom mértéke, amely 2019 tárgyhavában 857 514 fő, volt 2020 tárgyhavában pedig 

272 227 fő (valószínűsíthető, hogy ezek a turisták még március 11-éig érkeztek a 

szálláshelyekre).  

A KSH vonatkozó kimutatásai szerint 2020. márciusában a külföldiek által eltöltött 

vendégéjszakák száma 68%-kal, az általuk elköltött szállásdíj összege 65%-kal, a 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma pedig 58%-kal esett vissza 

az előző évi értékekhez képest21. 

A külföldi piac kiesésének szerepét szemlélteti a 13. ábra, amely a külföldiek 

részesedését mutatja a havi bruttó szállásdíj bevételből kereskedelmiszálláshely-

típusonként. Ezek az adatok alátámasztják a hazai turizmus külföldi piactól függő 

helyzetét, különös tekintettel a budapesti desztinációban mutatkozó meghatározó 

szerepére.  

Még szembetűnőbb ez a függőség az üzleti célú egyéb szálláshelyek tekintetében, 

amennyiben 2019-ben a külföldivendég-éjszakák aránya 47%-os volt ezen 

szálláshely-típusnál, Budapest és az e tekintetben legjelentősebb négy vidéki járás 

(Fonyódi, Hajdúszoboszlói, Keszthelyi, Siófoki) pedig összesen 76%-os részesedéssel 

bírt ezen a piacon22.  

 

 

                                                           
21 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html 
22 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html
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13. ábra: A külföldiek részesedése a havi bruttó szállásdíj bevételből 

kereskedelmiszálláshely-típusonként (%) 

Forrás: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html 

alapján saját szerkesztés 

Összességében tehát a COVID-19-re válaszként hozott hazai és világméretű 

óvintézkedések hatásaként Magyarországon az összes turizmushoz köthető 

ágazatban drasztikus visszaesés volt tapasztalható: a kereskedelmi szálláshelyeken és 

az üzleti célú egyéb szálláshelyek tekintetében, a vendéglátóhelyeken, a szórakoztató 

helyeken, a kiskereskedelemben (határmenti bevásárlóturizmus), az utaztatási 

piacon, a nemzetközi és regionális repülőterek forgalmában, illetve természetesen a 

határforgalomban is (eleve a szálláshelyek és a vendéglátó egységek hetekig zárva 

tartottak) (Csapó – Lőrincz 2020).  
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6. A jövő turizmusának értékelése egy hazai fogyasztói 

felmérés alapján  

Csapó J. – Törőcsik M. – Végi Sz.  

 

6.1. A kutatás célja, háttere 

A turizmus az elmúlt évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő szektora, 

munkahelyteremtő hatása mellett a gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja 

is egyben. A technológia fejlődése, a fapados repülés elterjedése egyre nagyobb 

tömegek számára tette elérhetővé az utazást, ezzel megteremtve egy határok nélküli 

világot. Ennek következményeként, míg 1950-ben a nemzetközi turistaérkezések 

száma csupán 25 millió fő volt, ez a szám 1975-re már 222 millió főre duzzadt (World 

Tourism Barometer 2019, UNWTO 2020, WTTC 2020). A turizmus a magyar 

gazdaságban is igen jelentős helyet foglal el, a bruttó hazai termékhez hozzáadott 

értéke évről évre rekordokat dönt.  

Azonban fontos kiemelni, hogy amennyire stabil növekedést mutató ágazatról 

beszélünk, az annyira sérülékeny is. Egy globális gazdasági vagy természeti probléma, 

esetleg olyan társadalmi hatások, mint a terrorizmus, nagyon gyors és hirtelen 

változásokat, szinte azonnali visszaeséseket hozhatnak magukkal ebben a 

szektorban. Ráadásul az a fajta globális hipermobilitás, amiben az elmúlt 

évtizedekben élünk, nem csak a határokat számolta fel, de ezzel egy időben növelte a 

lokálisból globálissá fejlődő sokkhatások számát is (Lew et al. 2008, Hall 2010). 

Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a múltból tanulva megismerjük, s megértsük a 

válságok természetét, s az arra adott mikro- és makrogazdasági válaszokat, ezzel 

megteremtve annak lehetőségét, hogy minden újabb krízishelyzet felkészültebben 

érjen minket, mint a korábbiak.  

2020 tavaszán komplex kutatást indítottunk azzal a céllal, hogy azt vizsgáljuk, milyen 

hatása van az új koronavírus (COVID-19) magyarországi megjelenésének a magyar 

fogyasztók magatartására. Kiemeljük, hogy magyarországi viszonylatban nincs 

átfogó tapasztalat egy világjárvány hatásáról a turizmusra, az ott tapasztalható 

vásárlói magatartás és a fogyasztás vonatkozásában. Mivel hazánkban a turizmus 

nemzetgazdasági szerepe kiemelkedő, a jelen kritikus helyzetben fontos ezt a 

területet megvizsgálni, hogy megértsük a turisztikai fogyasztás és vásárlás rövid- és 

középtávú átalakulását. 
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A kutatás célja a jelenleg kialakult helyzet (a fogyasztási szokások megváltozása a 

turizmusban) pontos megismerésével és a fogyasztói szokások várható változásának 

felmérésével előrejelzést adni a várható turisztikai fogyasztói magatartásról annak 

érdekében, hogy a piac változásait jobban megértve segítsük a turisztikai 

döntéshozást. 

Az előzmények kapcsán kijelenthető, hogy lassan kialakuló, magatartást módosító 

eseményekkel, folyamatokkal, bizonyos ideig tartó recesszióval, s ezekkel szoros 

összefüggésben a közösségi média hatásával vannak tapasztalataink. Ezért nagyon 

fontos kutatni ezeket a ma zajló jelenségeket, folyamatosan követni a lakosság 

reakcióit, ami komoly hatással van a termelő-, kereskedelmi, és szolgáltató cégekre. 

Az eredmények hosszú távon is felhasználhatók, esetleges későbbi, tömegeket érintő 

változások esetén azonnal segíthetik a prognózist.  

Kutatásaink alapján feltételezzük, hogy a jelenlegi helyzet három hullámban 

változtatja meg a lakosság általános és turisztikai fogyasztási és vásárlási szokásait.  

 Első hullám – a korlátozások és a veszélyérzet alapján az emberek 

felvásárlásokkal próbálnak alkalmazkodni. Kezelik a hiányérzetet és 

alkalmazkodnak az átalakuló családi körülményekhez - többek 

között az otthonról végzett munkához, tanuláshoz, az otthon 

tartózkodásból eredő többlet háztartási feladatokhoz és az alternatív 

testmozgási lehetőségéhez. Egyértelműen elhalasztják a turisztikai és 

vendéglátási célú fogyasztásaikat, mellyel párhuzamosan 

felértékelődnek a helyi értékek a turizmusban (közeli kiránduló 

helyek és rekreációs terek látogatása, helyi termelőktől történő 

vásárlás). 

 Második hullám – a gazdaságban kivédhetetlenül bekövetkező 

recesszió, ami máris kiemelten érinti a turizmusban és 

vendéglátásban vállalkozók alkalmazottait, vállalkozóit, ami részben 

a munka elvesztéséhez, részben jövedelemcsökkenéshez vezet, és 

ami közvetlenül befolyásolja a vásárlási szokásokat. Ez hasonló 

reakciókat válthat ki, mint amit a 2008-2012 közötti időszakban 

kutattunk, vagyis megjelenhet a szociális lecsúszás újabb időszaka. 

Ez a hullám hosszabb lefolyású, éveket is jelenthet. A korábbi 

hullámhoz mérten viszont erőteljesen megnőhet a virtuális turizmus 

fogyasztásának mértéke, ami újabb távlatokat nyithat a hazai 

turisztikai szolgáltatók bizonyos szegmenseinél. Emellett nagy súlyt 

kell fektetni a turizmus és biztonság kérdéskörének további 

kutatására is, különösen azért, mivel hazánk a turisztikai promóció 
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során az utóbbi években joggal emelte ki biztonságos desztináció 

mivoltát.  

 Harmadik hullám – a dematerializálódás felgyorsulása, vagyis a 

virtuális tér lehetőségeit szélesebb körben, gyorsabban kell és lehet 

kihasználni, mint az normál helyzetben bekövetkezett volna. 

Megszokássá, tartós magatartássá válhat a bezárkózás vagy a 

korlátozások feloldása után a túlfogyasztás vagy éppen megjelenhet 

a különböző szektorokban az alulfogyasztás. Ez különösen fontos 

kérdés lehet a turizmusban, tehát az, hogy a túlzott fogyasztás, az 

overtourism jelensége tovább folytatódik-e, vagy kialakulhat egy 

jóval felelősebb, fenntarthatóbb magatartás, felfogás a fogyasztóknál. 

Párhuzamosan felértékelődnek a helyi, a hazai, a termelői, az 

önellátás lehetőségét megmutató kínálati elemek, sőt, remélhetőleg a 

szolidaritást támogató megoldások is. Egyszerre lép tehát fel a 

regresszió és az innováció. 

6.2. Az online kutatás eredményei  

6.2.1. A minta bemutatása 

Az online kutatás eredményeinek prezentálásakor 1. hullámhoz tartozó turisztikai 

szokások változását vizsgáló 736 fős online megkérdezés eredményeit mutatjuk be. A 

megkérdezés terepmunkája 2020. április végétől június elejéig tartott. Az elemzés 

elején le kell szögezni, hogy kutatócsoport lehetőségei a COVID-19 okozta 

válsághelyzetben erősen limitáltak voltak, a felmérés nem számít reprezentatívnak, 

azonban a felmért sokaság elemszáma, nemre, korra, iskolázottságra, jövedelmi 

helyzetre és egyéb szociológiai tényezőkre vonatkoztatva véleményünk szerint 

elégségesnek bizonyul ahhoz, hogy bizonyos következtetések levonására alkalmas 

legyen. A mintából levont eredmények tehát pilot eredményeket közlésére alkalmas, 

a minta pilot jellegének meghatározó eleme, hogy a 736 válaszadó döntő többsége 

(76,8%) nő, illetve, hogy a felmérés területiségét vizsgálva a válaszadók nagy része 

köthető Budapesthez, Pest megyéhez és Baranya megyéhez. A demográfiai jellemzők 

további tényezőinek vizsgálata kapcsán leszögezhető, hogy azok alkalmasnak 

minősülnek szakmailag megalapozott elemzésekhez.  

A megkérdezettek főbb demográfiai jellemzőit a 4. táblázatban közöljük.  
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4. táblázat: Az online megkérdezésben résztvevők főbb demográfiai jellemzői (n=736) 

Forrás: saját kutatás 
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6.2.2. A kérdőív kérdéseire adott válaszok eredményeinek elsődleges elemzése 

Az online kérdőív válaszadóitól megkérdeztük, hogy terveztek-e belföldre vagy 

külföldre utazást 2020-ra a koronavírus megjelenése előtt. Az eredményeket a 14. ábra 

foglalja össze, melyből azt láthatjuk, hogy a válaszadók 54,2%-a tervezett belföldi és 

külföldi utazást is a 2020-as évre, míg 32,2% tervezett csak belföldre, 9% pedig csak 

külföldre. A válaszadók csupán 4,6%-a nem tervezett utazni. Ezekből az értékekből is 

egyértelműen látható, hogy az utazás milyen fontos szerepet tölt be a magyar 

lakosság körében. 

14. ábra: Tervezett utazások 2020-ra a koronavírus megjelenése előtt (n=736) 

Ön tervezett belföldre vagy külföldre utazást 2020-ra a koronavírus megjelenése előtt? (A 

tervezés nem jelent feltétlenül foglalást is!) 

Forrás: saját kutatás 

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek terveztek-e belföldi 

utazást, s amennyiben igen, mi volt az úti cél. A 736 fő megkérdezettből 636 fő tervezett 

belföldi utazást, ez 86%-ot jelent. Több választ is lehetett adni, az említett úti célok 

gyakoriságát az 5. táblázatban mutatjuk be.  
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5. táblázat: Belföldi úti célok (n=736) 

Ha tervezett belföldre, hova? Több válasz is adható. 

Belföldi úti cél Gyakoriság Belföldi úti cél Gyakoriság 

Balaton 239 Wellness szálloda 10 

Budapest 48 Egerszalók 9 

Hajdúszoboszló 47 Zempléni-hegység 9 

Hévíz 40 Bikal 8 

Eger 26 Visegrád 8 

Gyula 26 Keszthely 7 

Harkány 25 Tokaj 7 

Pécs 21 Alföld 6 

Szeged 21 Balatonfüred 6 

Zalakaros 21 Bükk 6 

Tisza-tó 19 Cserkeszőlő 6 

Sopron 18 Esztergom 6 

Mátra 17 Győr 6 

Nyíregyháza 17 Kőszeg 6 

Sárvár 16 Tihany 6 

Bükfürdő 15 Veszprém 6 

Siófok 14 Villány 6 

Debrecen 13 Dunántúl 5 

Gyógyfürdő 13 Északi-középhegység 5 

Őrség 13 Igal 5 

Velencei-tó 13 Makó 5 

Dunakanyar 11 Orfű 5 

Orosháza 10 Siklós 5 

Wellness szálloda 10 Szilvásvárad 5 

Forrás: saját kutatás 

Ezután az online kérdőív kitöltőinél a külföldi úti célokra kérdeztünk rá. A 736 fő 

megkérdezettből 465 fő tervezett külföldi utazást, ez 63%-ot jelent. Több válasz is adható 

volt, melyek gyakoriságát a 6. táblázat mutatja be.  
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6. táblázat: Külföldi úti célok (n=736) 

Ha tervezett külföldre, hova? Több válasz is adható. 

Külföldi úti cél Gyakoriság 

Horvátország 115 

Ausztria 80 

Olaszország 79 

Görögország 59 

Németország 45 

Románia 29 

Egyesült Királyság 28 

Spanyolország 27 

Amerikai Egyesült Államok 23 

Csehország 21 

Törökország 18 

Szlovénia 16 

Szlovákia 15 

Lengyelország 14 

Franciaország 14 

Hollandia 11 

Málta 10 

Portugália 10 

Norvégia 7 

Bosznia-Hercegovina 6 

Montenegró 6 

Bulgária 5 

Albánia 5 

Forrás: saját kutatás 

A kérdőívet kitöltőktől azt kérdeztük, amennyiben terveztek külföldi utazást, 

legjellemzőbben kivel utaztak volna. Mivel az első kérdés során 34 válaszadó azt a 

visszajelzést adta, hogy ők egyáltalán nem terveztek semmilyen utazást se belföldre, 

se külföldre, ezért ők ennél a kérdésnél kikerültek a mintából és a mintaszám 702-re 

módosult. Az eredményeket a 15. ábra mutatja. Ez alapján azt látjuk, hogy a 

válaszadók közül legtöbben, egész pontosan 34,8% családdal tervezte a külföldi útját, 

míg 21,4% a párjával, élettársával, házastársával. A válaszadók 21,1%-a nem tervezett 

külföldi utazást, 10% pedig a csoportos utat jelölte be a válaszlehetőségek közül. A 

kérdőívet kitöltők 8,5%-a barátokkal, kollégákkal tervezte az útját, míg 2,7% egyedül. Az 
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egyéb válaszadók 1,6%-ot tesznek ki, ami pontosan 11 főt takar, akik közül ketten 

tánccsoporttal, egy fő pedig csoportos út formájában, mint idegenvezető utazott volna. 

A többi válaszadó pedig egyedül, párral, családdal vagy kollégákkal közösen is tervezett 

utazást, így nem tudott csak 1-1 kategóriát megjelölni, ezért az egyéb 

válaszlehetőséget választották.  

15. ábra: Kivel utazott volna a válaszadó tervezett külföldi útjára (n=702) 

Ha tervezett külföldi utazást/utazásokat, kivel utazott volna legjellemzőbben (egy választ 

jelöljön, amelyik Önre a legjellemzőbb)? 

Forrás: saját kutatás 

 

Ezt követően belföldi utak esetében is feltettük ugyanazt a kérdést, mint az imént. 

Az a 34 válaszadó, aki semmilyen utazást nem tervezett, ismételten kikerült a 

mintából. Az eredményeket a 16. ábra mutatja. Ez alapján azt látjuk, hogy a 

válaszadók közül legtöbben, egész pontosan 49,4% családdal tervezte a belföldi útját, 

míg 29,9% a párjával, élettársával, házastársával. A válaszadók 11,4%-a barátokkal, 

kollégákkal utazott volna, 4% pedig nem tervezett belföldi utazást. A kérdőívet kitöltők 

közül egyedüli és csoportos utat is 2,1% tervezett. Az egyéb válaszadók 1%-ot tesznek ki, 

ami pontosan 7 főt takar, akik közül egy fő túravezetőként utazott volna, a többi 

válaszadó pedig párral, családdal vagy kollégákkal közösen is tervezett utazást, így nem 

tudott csak 1-1 kategóriát megjelölni, ezért az egyéb válaszlehetőséget választották. 
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16. ábra: Kivel utazott volna a válaszadó tervezett belföldi útjára (n=702) 

Ha tervezett belföldi utazást/utazásokat, kivel utazott volna legjellemzőbben (egy választ 

jelöljön, amelyik Önre a legjellemzőbb)? 

Forrás: saját kutatás 

 

Az online megkérdezés részvevőit arról kérdeztük, hogy volt-e már konkrét 

foglalásuk akár belföldi, akár külföldi út esetén. Mivel az első kérdés során 34 

válaszadó azt a visszajelzést adta, hogy ők egyáltalán nem terveztek utazni, ezért ők 

ennél a kérdésnél is kikerültek a mintából és a mintaszám 702-re módosult. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók 53,3%-ának volt már konkrét foglalása. 

A következő kérdés során arra kerestük a választ, hogy azok a megkérdezettek, 

akiknek volt már konkrét foglalása, akár belföldre, akár külföldre, mit tettek azzal. Az 

a 34 fő, aki nem tervezett utazni értelemszerűen ismét kikerült a mintából. Az 

eredmények a 17. ábrán láthatók, amiből az olvasható ki, hogy a válaszadók 34,5%-a 

optimistán áll a jövőhöz és semmit nem tett a már meglévő foglalásával, továbbra is azt 

tervezi, hogy elutazik. 30,5% felelt úgy, hogy elhalasztotta az utazását és a 

megkérdezettek 25,7%-a mondta le. A válaszadók 9,4% választotta az egyéb 

válaszadási lehetőséget, amiből legtöbben azt válaszolták, hogy egyelőre kivárnak, ezt 

követte szorosan a szállásadó által való visszamondás. Néhány válaszadó azt említette, 

hogy a külföldi utakat lemondták, míg a belföldiekre terveznek elmenni. Két válaszadó volt 

csupán, aki a belföldi utat halasztotta, s a külföldi tervez elmenni. Ezekben az esetekben 
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valószínűsíthetően a belföldi utazást követte volna időben a külföldi, amikorra is a 

helyzet rendeződését várják, ezért a külföldi utazást nem mondták le.  

17. ábra: Mi lett a külföldi/belföldi foglalások sorsa (n=702) 

Ha volt foglalása (foglalásai) (akár belföldi, akár külföldi út esetén), mit tett vele (velük)? 

Forrás: saját kutatás 

Azon válaszadókat, akik elhalasztották az utazásukat ennek miértjéről kérdeztük, 

melynek eredményei a 18. ábrán láthatók. 64,9% azt a választ adta, hogy saját maga 

jutott erre a döntésre, ezt követi a szállásadó kérésére/javaslatára 18,4%-kal. Az egyéb 

kategóriát 9,6% választotta, ahol az említések közt szerepelt a munkáltatói tiltás (14 

napos karantén miatt), törölt repülőjárat és elmaradt fesztivál is. A megkérdezettek csupán 

7%-a halasztotta el az utazását a „Ne mondd le, foglald át!” kampány hatására.    
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18. ábra: Utazás elhalasztásának okai (n=114) 

Leginkább minek a hatására halasztotta későbbre a foglalását (akár belföldi, akár külföldi út 

esetén)? Kérjük, egy választ jelöljön meg! 

 

Forrás: saját kutatás 

A következőkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mennyivel az utazás 

előtt foglalják le szállásaikat, akár belföldi, akár külföldi utazás esetén. Mivel az első 

kérdés során 34 válaszadó azt a visszajelzést adta, hogy ők egyáltalán nem terveztek 

utazni, ezért ők ennél a kérdésnél kikerültek a mintából és a mintaszám 702-re 

módosult. Az eredmények a 19. ábrán láthatóak, ami azt mutatja, hogy a válaszadók 

42,7%-a viszonylag kevéssel, csupán 1-3 hónappal az utazás előtt foglalja le a szállását. 

29,3% felelte azt, hogy 3-6 hónappal az utazás előtt foglal szállást, míg 17,1% legalább fél 

évvel előtte. A kérdőíves felmérésben résztvevők 7,3%-a adta azt a választ, hogy pár 

nappal az utazás előtt foglal, és mindössze 3,6% volt, aki nem szokott foglalni.  

 

  



74 

 

19. ábra: A válaszadók mennyivel az utazás előtt foglalják le szálláshelyeiket? (n=702) 

Jellemzően mennyi idővel az utazás előtt szokott szállást foglalni (akár belföldi, akár külföldi 

út esetén)? 

Forrás: saját kutatás 

Azon válaszadóktól, akik terveztek belföldi vagy külföldi utazást a 2020-as évre, 

azt kérdeztük, hogy 2019-ben hányszor vettek részt 1 napnál hosszabb belföldi 

utazáson. A megkérdezettek két legnagyobb csoportja 1 alkalommal (29,7%), illetve 2 

alkalommal (24,6%) utazott belföldön, de nem sokkal marad el (21,2%) a háromszor 

utazók aránya sem. 7% válaszolta azt, hogy 2019-ben egyáltalán nem utazott 

belföldön, míg 4,7% tíz alkalomnál is többször vett részt hazai turisztikai úton.  
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20. ábra: Egy napnál hosszabb belföldi utazások száma 2019-ben (n=702) 

Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb belföldi utazáson? Kérem, válasszon a 

legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy abban az esetben, ha konszolidálódik 

a helyzet nyár közepére hányszor terveznek belföldön egy napnál hosszabb ideig 

utazni, azon válaszadók, akik előzetesen is tervezték, hogy utazni fognak 2020-ban. 

Az eredményeket a 21. ábra mutatja, amiből látható, hogy 6,4 százalékponttal nőtt 

azoknak az aránya, akik nem terveznek belföldön utazni, míg azok aránya, akik csupán 

egy alkalommal 15,5 százalékponttal. A két alkalommal utazók aránya 3 százalékponttal 

nőtt, míg a három alkalommal belföldön utazni tervezők aránya 6,2 százalékponttal 

csökkent. Továbbra is maradt 1,3% az aránya azoknak, akik több mint 10 alkalommal 

terveznek utazni belföldön 2020-ban, abban az esetben, ha a helyzet nyár közepére 

konszolidálódik (Feltételezhetjük, hogy ők a munkájukból kifolyólag is utaznak). Az 

eredmények azt sugallják, hogy 2020-ban még sokan bizonytalanok az utazási 

döntéseik kapcsán, inkább kivárnak, vagy csak 1 utazást terveznek belföldre, azok 

száma pedig egy kivételével szintén csökkent 2019-hez képest, akik 2, vagy 3 utazást 

terveznek 2020-ra.  
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21. ábra: Egy napnál hosszabb időre tervezett belföldi utazások száma 2020-ban 

(n=702) 

Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére konszolidálódik a helyzet) hányszor fog részt 

venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson? Kérem, válasszon a legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Ezek után azt szerettük volna megtudni, amennyiben teljesen véget érne a járvány 

hány alkalommal terveznek 2021-ben egy napnál hosszabb belföldi utazáson részt 

venni azok, akik korábban terveztek belföldön vagy külföldön utazni a 2020-as évben. 

Az eredményeket a 22. ábrán látjuk, amiből az olvasható ki, hogy 2019-hez képest 4,6 

százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik nem terveznek utazni. Ez mutatja a 

legnagyobb változást az egy alkalommal és az öt alkalommal utazás mellett, míg előbbi 

1,7 százalékponttal csökkent, addig utóbbi 2,1 százalékponttal nőtt. Összességében 

azt láthatjuk, hogy a jövőre vonatkoztatva óvatosabbak lettek a válaszadók, amelyhez 

minden bizonnyal az egzisztenciális helyzet esetleges megváltozása, vagy az ettől 

való félelem, illetve – bár erre nem kérdeztünk rá – a biztonság iránti fokozottabb 

odafigyelés is szerepet játszhat. egyaránt szerepet játszhat. A megkérdezettek 3,6% 

felelte azt, hogy nem tudja.  
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22. ábra: Egy napnál hosszabb időre tervezett belföldi utazások száma 2021-ban 

(n=702) 

Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér már a járvány) hányszor fog részt 

venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson? Kérem, válasszon a legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Azon válaszadóktól, akik terveztek belföldi vagy külföldi utazást a 2020-as évre, 

azt kérdeztük, hogy 2019-ben hányszor vettek részt egy napnál hosszabb külföldi 

utazáson. Az eredményeket a 23. ábra mutatja, amiből az látható, hogy 29,1% azok 

aránya, akik nem vettek részt külföldi utazáson 2019-ben, ami pontosan megegyezik azok 

arányával, akik egy alkalommal utaztak egy napnál hosszabb időre külföldre. Ezt 

követi 18,9% a két alkalommal utazók, majd 11,4% a három alkalommal utazók aránya. A 

belföldi utazásokkal ellentétben a külföldi utazások esetén, ahogy nő az alkalmak 

száma, úgy csökken a válaszadók aránya is. Kivételt képez a 10 alkalomnál több 

külföldi utazáson résztvevők aránya, ahol azt feltételezzük, hogy egyes válaszadók a 

munkájukból kifolyólag is utaznak.  
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23. ábra: Egy napnál hosszabb külföldi utazások száma 2019-ben (n=702) 

Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb külföldi utazáson? Kérem, válasszon a 

legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy abban az esetben, ha konszolidálódik 

a helyzet nyár közepére hányszor terveznek külföldön egy napnál hosszabb ideig 

utazni, azon válaszadók, akik előzetesen is tervezték, hogy utazni fognak 2020-ban. 

Az eredményeket a 24. ábra mutatja, amiből látható, hogy a válaszadók többsége, 

egész pontosan 52,8%-a nem tervez egy napnál hosszabb külföldi utazást, ezt követik az 

egy alkalommal külföldre utazók 26,2%-kal, majd a két alkalommal egy napnál hosszabb 

időre külföldre utazók 12,7%-kal. Akárcsak az imént, most is az alkalmak számának 

növekedésével csökken a válaszadók aránya. 1,4% azt nyilatkozta, hogy nem tudja a 

választ. Eredményeinkből egyértelműen látható, hogy az utazási kedv a felmért 

időszakban komoly mértékben csökkent; a nemutazók aránya nőtt meg a leginkább, 

az egyszeri utazást tervezők aránya csak kicsit kevesebb (feltételezhetően annyira 

hiányzik nekik a külföldi őt, hogy egyet azért „bevállalnának”) és a kétszer, vagy 

annál többször utazók aránya is kimutathatóan kisebb 2020-ra vonatkoztatva. 
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24. ábra: Egy napnál hosszabb időre tervezett külföldi utazások száma 2020-ban 

(n=702) 

Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére konszolidálódik a helyzet) hányszor fog részt 

venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson? Kérem, válasszon a legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Ezek után arra voltunk kíváncsiak, amennyiben teljesen véget érne a járvány hány 

alkalommal terveznek 2021-ben egy napnál hosszabb külföldi utazáson részt venni 

azok, akik korábban terveztek belföldön vagy külföldön utazni a 2020-as évben. Az 

eredményeket a 25. ábra mutatja, amiből azt látjuk, hogy a válaszadók nagyon 

bizakodók a jövőt illetően. 2019-hez képest 10,3 százalékponttal, 2020-hoz képest 

pedig 34 százalékponttal csökkent azok aránya, akik nem terveznek külföldre egy napnál 

hosszabb ideig utazni. Ezt követi az egy alkalommal, majd a két alkalommal utazók aránya, 

előbbi 34,5%-kal, míg utóbbi 22,5%-kal. Mindezen értékek meghaladják a 2019-es 

adatokat, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy 2021-ben sokan be szeretnék 

pótolni a 2020-ban elmaradt utazásokat. A válaszadók 3,8% mondta azt, hogy nem 

tudja.  
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25. ábra: Egy napnál hosszabb időre tervezett külföldi utazások száma 2021-ban 

(n=702) 

Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér már a járvány) hányszor fog részt 

venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson? Kérem, válasszon a legördülő listából. 

Forrás: saját kutatás 

Arról kérdeztük az online kérdőívet kitöltőket, hogy 2019-ben mennyit költöttek 

szabadidős célú utazásra (nyaralás/pihenés) egy főre vetítve, illetve mennyit 

terveznek költeni az elkövetkezendő 2 évben. A 2019-es évre 687 értékelhető választ 

kaptunk, a 2020-as évre 686-at, míg a 2021-es évre 663-at. Az eredményeket a 26. ábra 

mutatja.  
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26. ábra: Turisztikai költések 2019/2020/2021 (n=736) 

Ön, vagy az Ön háztartása körülbelül mennyit költöttek/költenek szabadidős célú utazásra 

(nyaralás/pihenés) egy főre vetítve? Kérem, válaszát forintban értve, egész számmal adja meg. 

Forrás: saját kutatás 

Ezt követően arról kérdeztük az online felmérés résztvevőit, hogy szerintük 

mikorra normalizálódik a helyzet. Az eredményeket a 27. ábra és a 7. táblázat mutatja. 

Ebből az látszik, hogy sokan nagyon bizakodók és optimisták a jövőt illetően, s 

legtöbben, egész pontosan 13,1% már 2020 júliusára várják a helyzet normalizálódását. 

Ezt követi a 2020. augusztus és szeptember, előbbi 12,8%-kal, míg utóbbi 11,1%-kal. A 

következő dátum 2021. május, ami azt mutatja, hogy az emberek többnyire abban 

bíznak, úgy hiszik, hogy a meleg időjárás segítheti a vírus terjedésének 

visszaszorítását, ezáltal a helyzet normalizálódását.  
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27. ábra: Mikorra normalizálódik a helyzet (n=702) 

Ön mikorra várja a mostani helyzet normalizálódását? 

Forrás: saját kutatás 
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7. táblázat: Mikorra normalizálódik a helyzet? 

Dátum Gyakoriság Százalékos arány 

2020. július 92 13,1% 

2020. augusztus 90 12,8% 

2020. szeptember 78 11,1% 

2021. május 62 8,8% 

2021. március 57 8,1% 

2021. június 51 7,3% 

2021. január 42 6,0% 

2020. június 30 4,3% 

2020. december 29 4,1% 

2021. április 29 4,1% 

2020. október 22 3,1% 

2021. július 16 2,3% 

2020. november 15 2,1% 

2022. december 14 2,0% 

2021. február 12 1,7% 

2022. május 11 1,6% 

2021. augusztus 10 1,4% 

2022. június 8 1,1% 

2022. január 8 1,1% 

2021. december 6 0,9% 

2021. szeptember 6 0,9% 

2022. március 4 0,6% 

2022. augusztus 3 0,4% 

2020. május 2 0,3% 

2021. november 1 0,1% 

2021. október 1 0,1% 

2022. július 1 0,1% 

2022. április 1 0,1% 

2020. január 1 0,1% 

Forrás: saját kutatás 

Az utazási motivációk felmérése kapcsán arra kérdeztünk rá, hogy a 

megkérdezettek jellemzően milyen céllal utaztak a koronaválságot megelőző három 

évben, illetve milyen céllal terveznek utazni az azt követő egy évben. Az eredményeket 
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a 8. táblázat mutatja, amiből egyértelműen látható, hogy a legnagyobb visszaesést a 

koncert, sportesemény, kiállítás megtekintése produkálta 22,7 százalékponttal, míg a 

természetjárás, kirándulás és a rokonok, barátok látogatása 7,7 és 7,5 százalékponttal nőtt. 

Egyértelműen látható, hogy a potenciális turisták, kirándulók a bezártság hónapjai 

után jobban vágynak egyrészt az aktív szabadidő eltöltésére (kerékpározás, túrázás, 

szabadidős sportok), másrészt pedig a természeti értékek megtekintésére, a 

természeti környezetben töltött szabadidős tevékenységekre, mely tevékenységekkel 

a korábbi bezártság negatív érzéseit és a mozgásszegény életmódot kívánják 

feloldani. A legnagyobb visszaesést a vallási célú utazásoknál tapasztaltuk (-40%, igaz 

itt nagyon alacsony az elemszám), továbbá az üzleti utak motivációja is erősen 

lecsökkent (-18%) ami egyrészt a digitális technológia térnyerésére, másrészt pedig az 

utazás megdrágulására, kockázataira és a cégek megváltozott anyagi helyzetére is 

visszavezethető (ez utóbbi akár csak az aggódás, félelem is lehet, hogy meg fog 

változni a cég likviditása).  
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8. táblázat: Utazási célok a koronaválságot megelőző 3 és az azt követő 1 évben 

(n=736) 

Jellemzően milyen céllal utazott a koronaválság előtti 3 évben és jellemzően milyen céllal tervez 

utazni a koronaválságot követő 1 évben (mindent egybevetve, belföld-külföld, egynapos-

többnapos)? Jelölje be azt a hármat, amely leginkább jellemző volt Önre! 

Utazási cél Koronaválságot 

megelőző 3 évben 

Koronaválságot 

követő 1 évben 

Százalékos 

változás 

nyaralás, üdülés 573 551 -3,9% 

városnézés, körutazás 362 348 -3,9% 

természetjárás, kirándulás 309 333 +7,7% 

rekreáció, gyógyászati cél 

vagy wellness 

254 254 0% 

rokonok és barátok 

látogatása 

212 228 +7,5% 

koncert, sportesemény, 

kiállítás megtekintése 

84 65 -22,7% 

sportolás (pl. síelés, 

búvárkodás, hegymászás) 

56 60 +7,1% 

üzleti 55 45 -18,2% 

egyéb1 18 14 -22,3% 

vallási cél 10 6 -40% 

nem tervezek utazni  nem volt ilyen 

opció 

11 - 

Forrás: saját kutatás 

1Egyéb kategóriára adott válaszok: Egyéb koronaválságot megelőző 3 évben és az azt 

követő évben (ugyanazok a válaszok érkeztek): párommal találkoztam, konferencia, 

kiküldetés, esküvő, fellépés, sportverseny, saját nyaraló. 

Az online kérdőíves felmérésben résztvevőktől azt kérdeztük, hogy milyen online 

turisztikai szolgáltatásokat vett igénybe az elmúlt 3 évben, s a koronavírus kitörése 

óta. Az eredményeket a 9. táblázatban szemléltetjük, amiből az látszik, hogy 

legnagyobb mértékben, 36,4 százalékponttal a múzeum-, kiállítás virtuális meglátogatása 

nőtt, míg akadtak olyan online turisztikai szolgáltatások, amelyek népszerűsége a 

válság kitörése óta csökkent, ilyen például az útifilmek nézése, ami 7,8 százalékponttal 

esett vissza.   
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9. táblázat: Igénybe vett online turisztikai szolgáltatások az elmúlt 3 évben és a 

koronavírus kitörése óta (n=736) 

Milyen online turisztikai szolgáltatásokat vett igénybe az alábbiak közül az elmúlt 3 évben és 

a koronavírus kitörése óta? Többet is megjelölhet! 

Igénybe vett turisztikai 

szolgáltatások 

Az elmúlt 3 

évben 

Koronavírus 

kitörése óta 

Százalékos 

változás 

nem vettem igénybe 

ilyesmit 

380 396 +4,2% 

útifilmek nézése 244 225 -7,8% 

virtuális túrák 

valamilyen turisztikai 

helyszínen 

101 118 +16,8% 

múzeum-, kiállítás 

virtuális meglátogatása 

96 131 +36,4% 

online gasztronómiával 

kapcsolatos 

workshopok, 

webinarok 

54 57 +5,5% 

egyéb1 11 11 0% 

virtuális borkóstoló 10 13 +30% 

VR videókat néztem 

eszközzel (VR 

szemüveggel) 

5 6 +20%  

Forrás: saját kutatás 

1Egyéb kategóriára adott válaszok: koronaválságot megelőző 3 évben és az azt követő 

évben (ugyanazok a válaszok érkeztek): párommal találkoztam, konferencia, 

kiküldetés, esküvő, fellépés, sportverseny, saját nyaraló. 

Ezt követően azt kérdeztük a felmérésben résztvevőktől, hogy terveznek-e a 

fentiekhez hasonló online turisztikai szolgáltatásokat igénybe venni a koronaválság 

idején, amíg korlátozottak a lehetőségek utazás tekintetében. Az eredményeket a 28. 

ábra mutatja. A válaszadók többsége, 52,4%-a azt válaszolta, hogy nem tervez, mert az 

nem helyettesíti a valós részvételt, inkább megvárja, míg újra fizikailag is részt vehet 

ezeken a programokon.  
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28. ábra: Online turisztikai szolgáltatások igénybevétele koronaválság idején (n=702) 

Tervez-e igénybe venni a fentiekhez hasonló online turisztikai szolgáltatásokat a koronaválság 

idején, amíg korlátozottak a kijárási, utazási lehetőségei? Kérjük, jelölje meg azt az állítást, 

amely jelenleg a legjellemzőbb Önre! 

Forrás: saját kutatás 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a válság után tervez-e igénybe venni 

ilyen szolgáltatásokat a megkérdezett. Itt tovább nőtt azok tábora, akik nemmel 

válaszoltak, miszerint ez nem helyettesíti a valós részvételt. Az eredményeket a 29. ábrán 

szemléltetjük.  
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29. ábra: Online turisztikai szolgáltatások igénybevétele a koronaválság után (n=702) 

Tervez-e igénybe venni a fentiekhez hasonló online turisztikai szolgáltatásokat a koronaválság 

után, amíg korlátozottak a kijárási, utazási lehetőségei? Kérjük, jelölje meg azt az állítást, 

amely jelenleg a legjellemzőbb Önre! 

Forrás: saját kutatás 

A következő kérdések során arra voltunk kíváncsiak, hogy miként vélekednek a 

megkérdezettek a kialakult helyzetről. A kérdésekre igen vagy nem felelettel lehetett 

válaszolni, az eredmények a 30. ábrán láthatók. Ebből az látszik, hogy toronymagasan 

többségben vannak azok, akik egyetértenek az utazási korlátozások bevezetésével, viszont 

ezzel ellentétben nagyon kevesen vannak, akik rendelkeznek olyan eszközzel vagy tervezik 

annak vásárlását, ami a virtuális élményt élvezhetőbbé teszi. Ez összehangban van a 

korábbi kérdés eredményével, mely szerint a virtuális megoldások nem helyettesítik 

a valós élményt.  
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30. ábra: Az állításokra adott igen/nem válaszok aránya (n=702) 

Egyetért-e Ön az alábbi állításokkal? 

Forrás: saját kutatás 

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy az általunk megfogalmazott 

kijelentésekkel mennyire tud azonosulni a megkérdezett. 1-5 közötti skálán választhatott, 

ahol az 1 azt jelentette, hogy egyáltalán nem ért vele egyet, míg az 5 azt, hogy teljes 

mértékben egyetért vele. Az eredményeket a 31. ábra foglalja össze. Legmagasabb 

egyetértés azzal kapcsolatban volt, hogy a válaszadók rendszeresen tájékozódnak az 

utazásokat érintő korlátozásokról az országos sajtóban vagy a turisztikai szolgáltatók és 

célterületek oldalain, s ahogy a korábbi kérdésekre adott válaszokból várható volt, 

legkevésbé azzal értettek egyet, hogy a virtuális/digitális turizmus lehetőségei egyre 

inkább felkelti az érdeklődésüket ebben a megváltozott helyzetben. 
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31. ábra: Mennyire tud a megkérdezett azonosulni az állításokkal (1-5 skála) (n=736) 

Mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások? Kérjük, jelölje ezt ötfokozatú skálán, ahol az 1 

azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5 pedig, hogy teljes mértékben egyetért! 

 

Forrás: saját kutatás 

Majd arra kerestük a választ, hogy az online kérdőíves felmérésben résztvevők 

mennyire optimistán állnak a válságot követő időszakhoz. Az eredményeket a 32. és 33. 

ábra mutatja be. Legmagasabb egyetértés azzal kapcsolatban volt, hogy a válaszadók 

utazási döntéseit meghatározza, hogy mennyire biztonságos az adott ország, legkevésbé 

pedig azzal értettek egyet, hogy az utazások esetleges kockázatai miatt (sztrájkok, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

A virtuális/digitális turizmus lehetőségei

egyre inkább érdekelnek

A kijárási korlátozás/vészhelyzet miatt úgy

érzem, hogy fel fogom élni a tartalékaimat

A kijárási korlátozás/vészhelyzet alatt rossz

irányba fordult az anyagi helyzetem

Most a megszokottnál jobban érdekel a

főzés, próbálok új dolgokat tanulni

Hiányzik a vendéglátóhelyek (pl. éttermek)

látogatása, alig várom, hogy újra…

A kijárási korlátozás/veszélyhelyzet alatt

felértékelődött számomra a…

A kijárási korlátozás/vészhelyzet alatt

sivárabbnak érzem az életemet, mert le…

A kijárási korlátozás/vészhelyzet alatt

sokkal jobban meggondolom, hogy mire…

Most sokat főzök otthon, többet, mint

általában

A bezártság felerősítette bennem azt az

érzést, hogy az utazás fontos alakítója az…

Rendszeresen tájékozódom az utazásokat

érintő korlátozásokról az országos…

nem tudom / nem válaszolok 1 2 3 4 5
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természeti katasztrófa, terrorizmus, betegségek) szívesen választanák a virtuális turizmus 

lehetőségeit (pl. múzeumok, érdekes helyek virtuális bejárása).  

32-33. ábra: Mennyire tud a megkérdezett azonosulni az állításokkal (1-5 skála) 

(n=736) 

Tegyük fel, hogy véget ér a mostani veszélyhelyzet, és minden visszaáll a régi kerékvágásba. 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? Kérjük, ötfokozatú skálán jelezze ezt, ahol az 1 azt 

jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, míg az 5, hogy teljes mértékben egyetért! 

Forrás: saját kutatás 

4,3%

2,4%

6,0%

2,3%

4,3%

6,1%

4,5%

5,4%

2,7%

5,7%

7,9%

16,3%

3,3%

10,2%

7,6%

22,6%

6,4%

7,2%

10,9%

3,1%

9,2%

10,1%

8,3%

9,1%

6,0%

9,8%

7,2%

9,4%

7,9%

3,1%

28,1%

19,3%

25,0%

22,7%

24,0%

12,1%

25,3%

20,7%

21,6%

20,0%

26,5%

28,5%

31,5%

31,8%

32,1%

32,7%

34,0%

34,9%

35,5%

56,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Utazásaim alatt hajlandó vagyok többet

költeni, ha tudom, hogy biztonságos helyen…

Azért is preferálom a belföldi utazást, mert azt

biztonságosabbnak érzem

A vészhelyzet után a turizmusban is

alapvetően minden meg fog változni

Felértékelődik számomra a hazai turisztikai,

rekreációs, pihenőhelyek, kirándulóhelyek…

A jövőben utazásaim során

környezettudatosabb leszek

Ha megint biztonságosan utazhatok, először a

családomat és a barátaimat fogom…

A jövőben az utazásaim során

felelősségteljesebben (a környezetemre, a…

Ugyanolyan mértékben fogok utazni, mint a

vészhelyzet előtt

Azért is preferálom a belföldi utazást, mert

ezzel a hazai gazdaságot szeretném támogatni

Utazási döntésemet meghatározza, hogy

mennyire biztonságos az adott ország

nem tudom / nem válaszolok 1 2 3 4 5
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Forrás: Saját kutatás 

4,3%

6,5%

14,3%

7,7%

4,2%

4,9%

5,0%

8,6%

3,8%

5,6%

55,8%

52,4%

31,1%

46,3%

33,4%

25,3%

35,3%

33,2%

20,5%

17,0%

17,9%

18,1%

19,4%

14,3%

17,0%

14,7%

15,9%

13,2%

13,3%

11,4%

14,0%

14,4%

23,0%

14,9%

22,8%

25,1%

20,1%

18,9%

22,8%

24,0%

4,3%

4,5%

8,2%

7,7%

11,8%

17,4%

10,5%

9,1%

16,0%

17,3%

3,5%

4,1%

4,1%

9,0%

10,7%

12,6%

13,2%

17,1%

23,5%

24,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Az utazások esetleges kockázatai miatt

(sztrájkok, természeti katasztrófa, terrorizmus,

betegségek) szívesen választanám a virtuális

turizmus lehetőségeit (pl. múzeumok,…

A jövőben, ha már elmúlik a járvány, szívesen

használom majd azokat a virtuális

megoldásokat, amiket most elsősorban az

utazás helyettesítésére használhatok

Az utazások esetleges kockázatai miatt

(sztrájkok, természeti katasztrófa, terrorizmus,

betegségek) egyre többen fogják választani

inkább a virtuális turizmus lehetőségeit (pl.…

Ha megint biztonságosan utazhatok, először a

családomat és a barátaimat fogom

meglátogatni, de kereskedelmi szálláshelyen

alszom.

Az anyagi helyzetem megváltozása miatt egy

ideig biztosan nem fogok tudni ugyanúgy

utazni, mint eddig

A vészhelyzet elmúltával biztosan meg fognak

változni az utazási szokásaim

Alig várom, hogy megint utazhassak, amikor

majd olyan úticélt fogok választani, ahol tudok

családnál, barátnál aludni, hogy olcsóbb

legyen.

Ha lehet, kerülni fogom a repülést a jövőben

Ha lehet, utazásaim során kerülni fogom a

tömegközlekedést a jövőben

Biztosan nem fogom tudni gyorsan bepótolni

az elmaradt utazásomat, utazásaimat

nem tudom / nem válaszolok 1 2 3 4 5
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6.2.3. A kérdőív kérdéseire adott válaszok eredményeinek demográfiai 

háttérelemzése 

A demográfiai hátterelmezések eredményeit minden esetben egy komplex ábrán 

közöljük, melynek szöveges elemzése kapcsán a szignifikáns eltéréseket igyekszünk 

bemutatni. A minta női dominanciája miatt a gender különbségekre ebben az 

elemzésben nem mutatunk rá.  

A 2020-ra tervezett utazások kapcsán a korcsoportok közötti kimagasló eltéréseket 

nem lehet detektálni, mindazonáltal a válaszok alapján a leginkább a legfiatalabbak 

és az idősebb korcsoportok utaztak volna 2020-ban. Fontos megállapítani, hogy a 

válaszadók döntő többsége utazott (volna) akár belföldre, akár külföldre, akár 

mindkettő „irányba” (34. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint minél kisebb településen laktak a válaszadóink, annál 

inkább utaztak (volna) belföldre (és minél nagyobb településen éltek annál inkább 

külföldre). Ugyanez az állítás vonatkozik az alap-és középfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezők versus felsőfokú végzettséggel rendelkezők válaszaiban és az anyagi 

háttér értkelése kapcsán is (tehát minél alacsonyabb valaki fizetése, egzisztenciális 

háttere annál inkább belföldre utazott volna). Természetesen a legnagyobb arányban 

az átlag alatti anyagiakkal rendelkezők nem terveztek utazni.  

Ugyanígy a foglalkoztatottsági csoportok tekintetében természetesen a 

munkanélküliek utaztak (volna) a legkevesebben, (bár itt is nagyon alacsony az 

elutasítás aránya és furcsa, hogy nagy részük belföldre is és külföldre is tervezett 

utazni). A belföldi utazás leginkább az aktív fizikai dolgozók, a GYES, GYED-en lévők 

és a nyugdíjasok körében volt népszerű, a külföldi utak aránya inkább az aktív 

szellemi dolgozók, a tanulók és az előbb említett munkanélküliek tekintetében volt 

magasabb.  

Még egyszer ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nemutazók aránya elenyésző volt 

a mintában (34. ábra).  
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34. ábra: Ön tervezett belföldre vagy külföldre utazást 2020-ra a koronavírus 

megjelenése előtt? (A tervezés nem jelent feltétlenül foglalást is!) (n=736) 

Forrás: saját kutatás 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Összes válaszadó, n=736

Férfi, n=171

Nő, n=565

0-24 év, n=50

25-34 év, n=90

35-44 év, n=166

45-54 év, n=168

55-64 év, n=140

65 év és afelett, n=117

Főváros, n=180

Megyeszékhely, megyei jogú város, n=246

Egyéb város, n=177

Falu, község, tanya, szórványtelepülés, n=133

Alap- és középfokú végzettség, n=236

Felsőfokú végzettség, n=493

Nem válaszolok, n=7

Inkább átlag alatti, n=80

Átlagos, n=430

Inkább átlag feletti, n=195

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=79

Aktív szellemi dolgozó, n=344

GYES-en, GYED-en, n=52

Háztartásbeli, n=11

Tanuló, n=47

Nyugdíjas, n=161

Munkanélküli, n=13

Egyéb inaktív kereső, n=11

Nem tudom/nem válaszolok, n=18

igen, csak belföldre igen, csak külföldre igen, belföldre és külföldre is nem terveztem
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Következő kérdésünkre (Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb belföldi 

utazáson?) a korcsoportok kapcsán azt látjuk, hogy főleg 2-3 alkalommal utaztak a 

válaszadók. Több alkalommal (legalább 4-5-ször) a legkevesebbet a 35-54 év közti két 

korcsoport utazott, amely eredmény valószínűleg a munka általi terhelésre, a családi 

állapotra (gyermekek) és a szabadidő hiányára vezethető vissza (35. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint minél nagyobb településen laktak a válaszadóink, 

annál többször utaztak 2019-ben, illetve a falvakban és egyéb városokban élők utaztak 

magasabb arányban csak egyszer egy évben. 

Az iskolázottság tekintetében nem látunk szignifikáns különbségeket, az anyagi 

háttér kapcsán pedig az inkább átlag alatti jövedelmi viszonyokkal rendelkezők 

utaznak 2-szer egy évben és érdekes módon ők utaznak a második legtöbben 4-szer 

egy évben, ami azt sejteti feltételezni, hogy egyfajta szégyenérzet miatt nem vallották 

be a valós utazások számát. 

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében a munkanélküliek, egyéb inaktív 

keresők és a GYES-en, GYED-en lévők utaztak a legkevesebben, a legalább 4-szer 

utazók aránya pedig a tanulóknál, nyugdíjasoknál és a GYES-en, GYED-en lévőknél 

volt a legmagasabb.   
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35. ábra: Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb belföldi utazáson? 

Kérem, válasszon a legördülő listából (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Összes válaszadó, n=702

Férfi, n=162

Nő, n=540

0-24 év, n=47

25-34 év, n=85

35-44 év, n=162

45-54 év, n=159

55-64 év, n=133

65 év és afelett, n=111

Főváros, n=174

Megyeszékhely, megyei jogú város, n=233

Egyéb város, n=171

Falu, község, tanya, szórványtelepülés, n=124

Alap- és középfokú végzettség, n=222

Felsőfokú végzettség, n=473

Nem válaszolok, n=7

Inkább átlag alatti, n=67

Átlagos, n=412

Inkább átlag feletti, n=192

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=73

Aktív szellemi dolgozó, n=334

GYES-en, GYED-en, n=49

Háztartásbeli, n=11

Tanuló, n=44

Nyugdíjas, n=153

Munkanélküli, n=11

Egyéb inaktív kereső, n=10

Nem tudom/nem válaszolok, n=17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 alkalomnál többször
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Következő kérdésünkre (Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére 

konszolidálódik a helyzet) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson?) a 

korcsoportok kapcsán azt látjuk, hogy az 1 alkalommal utazók aránya jóval 

magasabb, mint az előző kérdésnél és a magasabb utazási számokat megadók aránya 

alacsonyabb az előző kérdésben detektáltnál. A korcsoportok kapcsán egyöntetűen 1-

2 alkalommal utaznának a megkérdezettek (36. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint minél nagyobb településen laktak a válaszadóink, 

annál többször utaznak/utaznának csak 1 alkalommal 2020-ban, illetve a falvakban és 

egyéb városokban élők utaztak magasabb arányban csak egyszer egy évben és a 

fővárosiak utaznának 3-szor egy évben, bár itt nem nagy a különbség a többi 

csoporthoz képest.  

Az iskolázottság tekintetében nem látunk szignifikáns különbségeket, az anyagi 

háttér kapcsán pedig a vártnak megfelelően rajzolódik ki, hogy a kisebb 

egzisztenciális háttérrel rendelkezők utaznának kevesebbet, hiszen nekik a 

legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás tekintetében. Ezzel párhuzamosan az 

átlagos és átlag feletti egzisztenciával rendelkezők több utazást terveznek.  

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében mindegyik csoportnál az 1-2-szer 

utazók aránya dominál, az egyáltalán nem utazók aránya a munkanélküliek, egyéb 

inaktív keresők és a GYES-en, GYED-en lévők tekintetében a legmagasabb. 

Mindegyik korcsoportnál látványos a többszöri utazások számának alacsony értéke 

ami minden bizonnyal a COVID komplex hatásaként értelmezhető (36. ábra).  
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36. ábra: Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére konszolidálódik a 

helyzet) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson? Kérem, 

válasszon a legördülő listából (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

Következő kérdésünkre (Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér 

már a járvány) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson?) mindegyik 

demográfiai háttérmutató alapján azt lájuk, hogy a nemutazók aránya jóval 

alacsonyabb lett a 2020 és 2019-es adatoknál, illetve ezzel párhuzamosan 

megerősödött a 3-4 alkalommal is utazni tervezők aránya, ami mindenképp azt jelzi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Összes válaszadó, n=702

Férfi, n=162

25-34 év, n=85

45-54 év, n=159

65 év és afelett, n=111

Főváros, n=174

Egyéb város, n=171

Felsőfokú végzettség, n=473

Átlagos, n=412

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=73

GYES-en, GYED-en, n=49

Tanuló, n=44

Munkanélküli, n=11

Nem tudom/nem válaszolok, n=17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 alkalomnál többször
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számunkra, hogy a 2020-as kényszerű bezártságot, majd korlátozott utazásokat egy 

jövő évben tapasztalható, feltételezett ideális egészségügyi helyzetben mintegy 

bepótolnák az utazók (37. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint minél kisebb településen laktak a válaszadóink, annál 

nagyobb arányban utaznának csak 1 alkalommal 2021-ben. A fővárosban élők 

utaznának legkisebb arányban csupán 2 alkalommal, bár itt nem nagy a különbség a 

többi csoporthoz képest.  

Az iskolázottság tekintetében nem látunk szignifikáns különbségeket, az anyagi 

háttér kapcsán pedig a vártnak megfelelően rajzolódik ki, hogy a kisebb 

egzisztenciális háttérrel rendelkezők utaznának kevesebbet, hiszen nekik a 

legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás tekintetében. Ezzel párhuzamosan az 

átlagos és átlag feletti egzisztenciával rendelkezők több utazást terveznek.  

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében mindegyik csoportnál az 2-3-szor utazók 

aránya dominál, az egyáltalán nem utazók aránya az aktív fizikai dolgozók, tanulók 

és nyugdíjasok tekintetében a legmagasabb. Mindegyik korcsoport esetében 

látványos az utazást nem tervezők alacsony aránya a 2020-as évhez képest (37. ábra).  
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37. ábra: Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér már a járvány) 

hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb belföldi utazáson? Kérem, válasszon a 

legördülő listából (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

9,1%

5,9%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Összes válaszadó, n=702

Férfi, n=162
Nő, n=540

0-24 év, n=47
25-34 év, n=85

35-44 év, n=162
45-54 év, n=159
55-64 év, n=133

65 év és afelett, n=111

Főváros, n=174
Megyeszékhely, megyei jogú város, n=233

Egyéb város, n=171
Falu, község, tanya, szórványtelepülés,…

Alap- és középfokú végzettség, n=222
Felsőfokú végzettség, n=473

Nem válaszolok, n=7

Inkább átlag alatti, n=67
Átlagos, n=412

Inkább átlag feletti, n=192
Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=73
Aktív szellemi dolgozó, n=334

GYES-en, GYED-en, n=49
Háztartásbeli, n=11

Tanuló, n=44
Nyugdíjas, n=153

Munkanélküli, n=11
Egyéb inaktív kereső, n=10

Nem tudom/nem válaszolok, n=17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 alkalomnál többször nem tudom
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Következő kérdésünk esetén (Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb 

külföldi utazáson?) minden korcsoport kapcsán azt látjuk, hogy a nem utazók és az egy 

alkalommal utazók aránya jóval magasabb, mint a több alkalommal utazóké. A 0-25 

év közöttiek esetében a legmagasabb a nem utazók aránya (38. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint a 2019-es évben a falvakban, községekben, tanyán, 

szórványtelepülésen élők nem utaztak legnagyobb arányban külföldre. Az 1-2 

alkalommal utazók esetében az egyéb városban élők, míg a 3 alkalommal utazók 

esetében a fővárosban élők aránya volt a legmagasabb. 

Az iskolázottság tekintetében az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők 

nagyobb arányban nem utaztak külföldre a 2019-es évben, mint a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők csoportja. Az anyagi háttér kapcsán pedig a vártnak 

megfelelően rajzolódik ki, hogy a kisebb egzisztenciális háttérrel rendelkezők 

utaznának kevesebbet, hiszen nekik a legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás 

tekintetében. Ezzel párhuzamosan az átlag feletti egzisztenciával rendelkezők több 

utazást terveznek.  

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében a GYES-en, GYED-en lévők 

csoportjában a legmagasabb a nem utazók aránya, míg az 1 alkalommal utazók 

esetében a tanulók, aktív fizikai dolgozók és nyugdíjasok voltak a legnagyobb 

arányban. (38. ábra).  
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38. ábra: Ön 2019-ben hányszor vett részt 1 napnál hosszabb külföldi utazáson? 

Kérem, válasszon a legördülő listából (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

Következő kérdésünk (Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére 

konszolidálódik a helyzet) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson?) 

5,9%5,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Összes válaszadó, n=702

Férfi, n=162

Nő, n=540

0-24 év, n=47

25-34 év, n=85

35-44 év, n=162

45-54 év, n=159

55-64 év, n=133

65 év és afelett, n=111

Főváros, n=174

Megyeszékhely, megyei jogú város, n=233

Egyéb város, n=171

Falu, község, tanya, szórványtelepülés, n=124

Alap- és középfokú végzettség, n=222

Felsőfokú végzettség, n=473

Nem válaszolok, n=7

Inkább átlag alatti, n=67

Átlagos, n=412

Inkább átlag feletti, n=192

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=73

Aktív szellemi dolgozó, n=334

GYES-en, GYED-en, n=49

Háztartásbeli, n=11

Tanuló, n=44

Nyugdíjas, n=153

Munkanélküli, n=11

Egyéb inaktív kereső, n=10

Nem tudom/nem válaszolok, n=17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 alkalomnál többször



103 

 

kapcsán azt látjuk, hogy a nem utazók aránya minden csoportban nagyon magas a 

2019-es évhez képest (39. ábra).   

Az adatok tanúsága szerint minél kisebb településen laktak a válaszadóink, annál 

nagyobb arányban nem terveztek külföldre utazni a 2020-ban, illetve a 

megyeszékhelyen, megye jogú városban élők utaztak magasabb arányban csak 

egyszer és a fővárosiak utaznának 2-szer egy évben, bár itt nem nagy a különbség a 

többi csoporthoz képest.  

Az iskolázottság tekintetében nem látunk szignifikáns különbségeket, az anyagi 

háttér kapcsán pedig a vártnak megfelelően rajzolódik ki, hogy a kisebb 

egzisztenciális háttérrel rendelkezők utaznának kevesebbet, hiszen nekik a 

legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás tekintetében. Ezzel párhuzamosan az 

átlagos és átlag feletti egzisztenciával rendelkezők több utazást terveznek.  

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében mindegyik csoportnál a nem utazók 

aránya dominál, az egyáltalán nem utazók aránya a háztartásbeliek és a GYES-en, 

GYED-en lévők tekintetében a legmagasabb. Mindegyik korcsoportnál látványos a 

többszöri utazások számának alacsony értéke, ami minden bizonnyal a COVID 

komplex hatásaként értelmezhető (39. ábra).  
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39. ábra: Mit gondol, idén (feltételezve, hogy nyár közepére konszolidálódik a 

helyzet) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson? Kérem, 

válasszon a legördülő listából. (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

Következő kérdésünk (Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér már 

a járvány) hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson?) 

vonatkozásában azt látjuk, hogy minden korcsoport esetén csökkent a nem utazók 
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Férfi, n=162

Nő, n=540

0-24 év, n=47

25-34 év, n=85

35-44 év, n=162

45-54 év, n=159

55-64 év, n=133

65 év és afelett, n=111

Főváros, n=174

Megyeszékhely, megyei jogú város, n=233

Egyéb város, n=171

Falu, község, tanya, szórványtelepülés, n=124

Alap- és középfokú végzettség, n=222

Felsőfokú végzettség, n=473

Nem válaszolok, n=7

Inkább átlag alatti, n=67

Átlagos, n=412

Inkább átlag feletti, n=192

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=73

Aktív szellemi dolgozó, n=334

GYES-en, GYED-en, n=49

Háztartásbeli, n=11

Tanuló, n=44

Nyugdíjas, n=153

Munkanélküli, n=11

Egyéb inaktív kereső, n=10

Nem tudom/nem válaszolok, n=17
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aránya, míg a több alkalommal utazóké nőtt. A korcsoportok kapcsán egyöntetűen 1-

2 alkalommal utaznának a megkérdezettek (40. ábra).  

Az adatok tanúsága szerint a falvakban, községekben, tanyán, 

szórványtelepülésen élők utaznának kevesebbet külföldre 2021-ben, hiszen nekik a 

legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás tekintetében.  

Az iskolázottság tekintetében az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők 

esetében magasabb a nem utazók aránya, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

esetében. Az anyagi háttér kapcsán pedig a vártnak megfelelően rajzolódik ki, hogy 

a kisebb egzisztenciális háttérrel rendelkezők utaznának kevesebbet, hiszen nekik a 

legmagasabb az arányuk az 1-szeri utazás tekintetében. Ezzel párhuzamosan az 

átlagos és átlag feletti egzisztenciával rendelkezők több utazást terveznek.  

A foglalkoztatottsági csoportok tekintetében mindegyik csoportnál az 1-szer 

utazók aránya dominál, az egyáltalán nem utazók aránya a GYES-en, GYED-en lévők 

és háztartásbeliek tekintetében a legmagasabb (40. ábra).  
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40. ábra: Mit gondol, 2021-ben (abban az esetben, ha teljesen véget ér már a járvány) 

hányszor fog részt venni egy napnál hosszabb külföldi utazáson? Kérem, válasszon a 

legördülő listából. (n=702) 

Forrás: saját kutatás 

Következő kérdésünknél (Jellemzően milyen céllal utazott (mindent egybevetve, belföld-

külföld, egynapos-többnapos) a koronaválság előtti 3 évben?) a korcsoportok kapcsán azt 

látjuk, hogy a 0-24 év közötti korosztály esetében a koncert, sportesemény, kiállítás 
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Munkanélküli, n=11
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dominál az utazási motivációk közt, míg a 25-34 éves korosztály esetén az egyéb 

utazások mellett szintén a koncertek, sportesemények és kiállítások szerepelnek nagy 

arányban. A 35-44 év közöttiek korcsoportjában az üzleti utazások dominálnak, míg 

45-54 év közöttiek esetében a sportolás vezet valamivel a többi válaszlehetőség előtt, 

akárcsak az 55-64 év közötti korosztály esetében. A 65 év felettieknél azt látjuk, hogy 

többnyire rekreáció és gyógyászati céllal utaznak (41. ábra).  

A lakóhely típusa alapján azt tudjuk elmondani, hogy talán nem meglepő módon, 

a falvakban, községekben, tanyákon, szórványtelepüléseken élők utaztak legkisebb 

arányban kirándulási, természetjárási céllal, míg a megyeszékhelyen, megyejogú 

városban élők legnagyobb arányban.  

Az iskolázottság tekintetében nem látunk szignifikáns különbségeket, az anyagi 

háttér kapcsán pedig a vártnak megfelelően rajzolódik ki, hogy a nagyobb 

egzisztenciális háttérrel rendelkezők utaztak nagyobb arányban üzleti céllal, míg 

azok, akik átlag alattinak, vagy átlagosnak ítélték az anyagi hátterüket, főként 

nyaralás, üdülés és rekreációs, gyógyászati céllal.  

A foglalkoztatottsági csoportok kapcsán az aktív szellemi dolgozóknál nagy 

arányban szerepel az üzleti út, míg a nyugdíjasok esetében a gyógyászati célú utak. 

A tanulók többnyire koncertekre, sporteseményekre, kiállításokra utaztak a 

koronaválságot megelőző 3 évben (41. ábra).  
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41. ábra: Jellemzően milyen céllal utazott (mindent egybevetve, belföld-külföld, 

egynapos-többnapos) a koronaválság előtti 3 évben? (n=736) 

Forrás: saját kutatás 
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Egyéb város, n=177

Felsőfokú végzettség, n=493

Átlagos, n=430

Nem válaszolok, n=31

Aktív fizikai dolgozó, n=79

GYES-en, GYED-en, n=52

Tanuló, n=47

Munkanélküli, n=13

Nem tudom/nem válaszolok, n=18

Természetjárás, kirándulás

Nyaralás, üdülés

Városnézés, körutazás

Koncert, sportesemény, kiállítás megtekintése

Rekreáció, gyógyászati cél vagy wellness

Üzleti

Vallási cél

Sportolás (pl. síelés, búvárkodás, hegymászás)

Rokonok és barátok látogatása

Egyéb
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Következő kérdésünkre (Jellemzően milyen céllal tervez utazni a koronaválságot követő 

1 évben (mindent egybevetve, belföld-külföld, egynapos-többnapos)?) adott válaszok 

esetében azt látjuk, hogy a várakozásainknak megfelelően a természetjárás, 

kirándulás célú utazások aránya minimálisan nőtt, főként az aktív szellemi dolgozók 

körében, míg a koncertek, sportesemények, kiállítások által motivált utazások aránya 

valamelyest csökkent a legtöbb csoport esetében (42. ábra). Szintén csökkenés 

figyelhető meg az üzleti utazások tekintetében, ami leginkább az aktív szellemi 

dolgozók csoportját érinti.  

A rekreációs, gyógyászati célú és wellness utazások esetében nem látunk 

szignifikáns eltérést a korábbi évekhez képest egyik csoport esetében sem.  
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42. ábra: Jellemzően milyen céllal tervez utazni a koronaválságot követő 1 évben 

(mindent egybevetve, belföld-külföld, egynapos-többnapos)? (n=736) 

Forrás: saját kutatás 
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6.3. Következtetések és javaslatok 

Kérdőíves felmérésünk eredményei, a szakirodalom felmérése és a napi aktuális hírek 

folyamatos követése mellett a szerzők az alábbi, hazai turisztikai trendekre 

vonatkoztatható megállapításokat szűrtek le:  

Véleményünk szerint a turisztikai mozgások iránya és motivációja alapján 

felértékelődnek a belső (hazai) értékek, a közeli helyek, ezáltal a belföldi turizmus 

erősödhet, hiszen a lakosság túlnyomó részének fontos szükséglete a turizmusban 

való részvétel (Csapó – Gonda 2019). Látni kell azonban, hogy ez a belföldi turizmus, 

a hétvégi kirándulások száma nem fogja tudni megfelelően kiváltani a beutazó 

turisztikai keresletet és az abból fakadó bevételeket. Különösen érzékenyen érintett 

ebben Budapest, s azon fürdővárosok, ahol a külföldi vendégek dominanciája 

jellemző (Hévíz, Bük, Sárvár), ugyanis a külföldi turisták kiesését csak részben tudják 

pótolni a külföld helyett Magyarországot választó belföldi turisták (KSH 2019). Ezzel 

párhuzamosan viszont a vidéki turizmus azon színterei, helyszínei erősödhetnek 

meg, ahol eddig az elszigeteltség jelentette a kereslet hiányát, hiszen az elkülönülési 

vágy (biztonság, kültéri helyszínek és aktivitások) miatt a kirándulók, turisták 

kereslete megnő ezen úti célok iránt.  

Minden bizonnyal megerősödik a turisták részéről a biztonság iránti igény, mely 

megmutatkozik majd a higiénia vonatkozásában (szálláshelyek tisztasága, 

tányérszervizes étkeztetés preferenciája) a fizikai távolságtartás (social distancing) 

kapcsán (fesztiválok és koncertek törlése) és az egyéni vagy kis csoportos 

utazásszervezés terén is. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy a járvány legnagyobb vesztese Budapest, ahol a 

vendégéjszakák száma a tavalyinak csak a 4,5%-át tette ki, míg vidék esetében a 

harmadára csökkent (KSH 2020). A különbség oka, hogy Budapest turizmusát főként 

a külföldi turisták teszik ki, ráadásul hiába az utazási korlátozások enyhítése, a 

külföldi látogatókat vonzó programok, fesztiválok (Sziget, VOLT, Balaton Sound) az 

idei évben elmaradnak.  

A szerzők arra is látnak esélyt, hogy abban az esetben, ha a járvány ismét 

komolyabb megszorító intézkedéseket, kényszerű otthonmaradást generál, tovább 

erősödhet a virtuális turizmus azon ága, ahol az utazást teljes mértékben pótolja a 

virtuális élmény. Különösen igaz ez olyan szegmensek esetében, akik koruknál, vagy 

különböző fizikai adottságaik miatt jobban (inkább, vagy teljesen) helyhez kötöttek. 

Ennek legkézenfekvőbb példái a múzeumok, tárlatok, parkok, állatkertek virtuális 

„bejárása” (VR – virtuális valóság szemüvegekkel, 360 fokos kamera segítségével), de 
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akár természeti értékek megfigyelése, megismerése is szóba jöhet, így az erre 

szakosodott cégek piaci pozíciója erősödhet meg. 

 

6.4. Összefoglalás 

Minden kutató, szakági szakember figyelmét folyamatosan leköti annak értékelése, 

azon tapasztalatok összegzése, ami a globális egészségügyi járványhoz kapcsolódik. 

Látjuk az egyes vesztes iparágak problémáit, olvashatunk a nyertesek számairól, 

érzékeljük, hogy átalakultak az addig egyenletes fejlődési irányt mutató piacok. A 

hirtelen bekövetkező változás kit sokkszerűen, kit turbó kereslettel való 

szembenézéssel terhelt. A turizmus az egyértelműen vesztes iparágak közé tartozik, 

amit a drasztikusan elmaradó kereslet jellemez. Nem csupán cégek, hanem országok 

stabilitásának megingását is okozza ez a helyzet. 

Kutatásunkból az óvatosan tervező, a közeli célpontokat, főképp a hazai 

desztinációkat érintő terveket választó fogyasztókat láttuk, elmaradt utazások váltak 

jellemzővé a megkérdezettek véleménynyilvánítása alapján. A mintánk ugyan nem 

reprezentatív, de alkalmasnak tűnt annak illusztrálására, miként változott meg egy 

csapásra a tervek megvalósíthatósága, miképp kellett egyik pillanatról a másikra 

rugalmasan alkalmazkodni az előírásokhoz, miképp kellett a várakozásokhoz képest 

módosítani, és mikorra gondolják az emberek a helyzet normalizálódását.   

Megjegyezzük, ez egy pillanatkép, amit majd újabb kutatásokkal lehet átfogó 

képpé tenni, ha már a válság következményeit is érzékelhetjük, mind a háztartások 

jövedelmének változása, mind a bizalom, a félelem alakulása folytán. 
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7. A jövő turizmusának értékelése egy regionális vállalkozói 

felmérés alapján  

Csapó J. – Végi Sz.  

 

Ahogy azt a kötetben korábban már kiemeltük, Magyarország társadalmi-gazdasági 

életében, és nem utolsó sorban nemzetközi imázsában is komoly szerepet tölt be a 

turizmus, a bruttó hazai termékhez hozzáadott értéke évről évre – a COVID-19 okozta 

pandémiáig – rekordokat dönt (Csapó – Gonda 2019, Csapó  – Törőcsik 2020). Arra is 

többször tettünk utalást, hogy (legalábbis 2020-ig) amennyire stabil növekedést 

mutató ágazatról beszélünk, az annyira sérülékeny is (Csapó – Törőcsik 2019), éppen 

ezért kiemelten fontos, hogy a turizmus jövőbeni kihívásait és trendjeit felmérjük, 

amihez nemcsak a szekunder irodalmakon alapuló források feldolgozása szükséges, 

hanem az is, hogy primer kutatással, elsődleges eredményeket produkálva is 

megismerhessük jelen esetben a dél-dunántúli régió turisztikai tevékenységekkel 

foglalkozó vállalkozóinak, munkavállalóinak véleményét is a témáról.  

Ennek megfelelően a GINOP-5.3.5-18-2019-00104 projekt keretében 2020 őszén 

kérdőíves felmérést végeztünk a Dél-Dunántúli Régió turizmushoz köthető cégeinek 

vezetői és munkatársai körében, melynek kapcsán a cégek működési kihívásaira és a 

hazai és nemzetközi turizmus jövőjével kapcsolatos véleményükre voltunk 

kíváncsiak. A kérdőív keretein belül összesen 20 kérdéscsoport mentén kérdeztünk 

rá az adott vállalat profiljára, illetve a turizmust napjainkban és a jövőben leginkább 

befolyásoló területekre. Jelen tanulmány az általunk megkeresett 200 dél-dunántúli 

turizmushoz köthető cég képviselőinek a kérdőívünkre adott válaszait dolgozza fel. 

A kutatásunkkal párhuzamosan zajlott a vendéglátásban érintett cégek felmérése, 

melyet egy másik kutató csoport végzett. Ennek a kutatásnak az eredményei már 

döntő részt elérhetők (Nagy et al. 2021) 

Felmérésünk nem reprezentatív, azonban a nagymintás mintavétel és 

megkérdezés véleményünk szerint a szakmai szempontok alapján minden további 

nélkül lehetőséget ad tudományosan megalapozott elemzésre és következtetések 

levonására.  
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7.1. A kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatása és elemzése 

7.1.1. A kitöltők adatai 

Kérdéseink első részében a megkérdezett cégek profilját és a cégek működéséből 

adódó kihívásokat szerettük volna megismerni. Első kérdésünk kapcsán felmértük, 

hogy milyen tevékenységi háttérrel bírnak a megkérdezett vállalkozások. Ezek 

szerint a megkérdezett vállalkozások legnagyobb része a rendezvényszervezéshez 

(28,5%), illetve a szálláshely-szolgáltatás tevékenységeihez (28%) köthető, de nagy 

arányban kaptunk választ a vendéglátáshoz köthető cégekről (24,5%), és a PR, 

marketing tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoktól (18%) is. A megkérdezett 

cégek további profiljai az attrakció üzemeltetés (12,5%), utazásiirodai szolgáltatás 

(10,5%), idegenvezetés (9%), önkormányzatok turizmussal kapcsolatos tevékenységei 

(9%), pályázati tanácsadás (9%), és – számosságuk okán is – jóval kisebb részben TDM 

menedzsment feladatok (4,5%), illetve turisztikai attrakció fejlesztés (4,5%) és 

személyszállítás (3,5%) (43. ábra). 

43. ábra: A turizmus területén milyen tevékenységet folytat a cég? Több válasz is 

lehetséges. (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

A cégalapítás idejét firtató kérdésünk alapján 3+1 csoportot különítettünk el, ahol 

a plusz csoport tagjai (14,5%) nem válaszoltak a kérdésünkre. A hasznosítható 

válaszok alapján a megalkotott 3 csoport: 1999 vagy az előtti alapítás (21%), 2000-2010 

közti alapítás (37%) és 2011, vagy az utáni alapítás (27,5%) (44. ábra). A megkérdezett 

cégek jelentős része tehát már legalább 10 éve tevékenykedik a dél-dunántúli 

turisztikai és munkaerő piacon, ami véleményünk szerint mindenképp kedvező 

adatnak mondható.  
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44. ábra: Mikor alapították a céget? (n=200) 

 

Forrás: saját kutatás 

Végül, az első kérdésblokk végén arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezett 

cég összesen hány főt foglalkoztat. A beérkezett válaszok alapján szintén csoportokat 

hoztunk létre, melyek alapján nem volt meglepő, hogy – a turizmus hazai és 

nemzetközi munkaerőpiaci- és átlagos cégméret-helyzetére is jellemzően – a 0-5 főt 

foglalkoztató cégek kerültek többségbe (az összes megkérdezett vég 50,5%-a), illetve 

a következő csoportok esetén is mindig az épp legkisebb létszámú csoport 

következett a gyakorisági listán. Így a 6-10 főt foglalkoztató vállalkozások aránya 

19.5%, a 11-20 főt foglalkoztatóké 12%, a 21-100 főt foglalkoztatóké 7% 

(megjegyezzük, hogy itt azért nem készítettünk egy 21-50, illetve egy 51-100 főt 

foglalkoztató csoportot is, mert itt már nagyon kevés volt a cégek aránya) és 

mindössze a válaszadók 2%-a dolgozott 100 főnél magasabb létszámú cégnél (45. 

ábra).  

  

14,5%

21,0%

37,0%
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Nem válaszolt 1999-ben vagy az előtt 2000 - 2010 2011-ben vagy az után
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45. ábra: Összesen hány főt foglalkoztat a cég? (n=200) 

 

 

7.1.2. A cég munkaerőpiaci helyzete 

Az adott cég munkaerőpiaci helyzetének feltárása kapcsán mindenképp meg 

szerettük volna kérdezni, hogy – főleg a jelenlegi, COVID 19 okozta gazdasági sokk 

folyományaként és persze a turizmusban foglalkoztatottak jelentette kihívások 

kapcsán – küzd-e a megkérdezett cég munkaerő piaci problémákkal. A kérdésre adott 

válaszok alapján azt látjuk, hogy a cégek nagyobbik része, 56,5%-a nem küzd 

munkaerő problémákkal, 11%-a azonban igen, leginkább a COVID 19 okozta 

pandémia óta, illetve komoly szegmensként azonosítható be azon cégek 24,5%a, 

amelyek szinte folyamatosan küzdenek munkaerő problémákkal. Az e kérdéskör 

tekintetében legerősebben sújtott csoport a cégeknek azon 6%-a, amelyek egyrészt 

folyamatosan küzdenek munkaerő problémákkal, másrészt ezt a helyzetet még 

tetézte a COVID 19 okozta gazdasági sokk is (46. ábra).  
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46. ábra: Az ön cége küzd munkaerő problémákkal? (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

Természetesen a továbbiakban arra is kíváncsiak voltunk, hogy az előző kérdésre 

igennel válaszolók kapcsán milyen jellegű problémákkal küzd az adott cég. Ezeket a 

válaszokat egyrészt levezettük az igennel válaszolók sokaságán (n=83 fő), de 

megnéztük az arányokat a teljes válaszadók tekintetében is (n=200 fő) (47-48. ábra). 

Az igennel válaszolók körében a legnagyobb arányban a munkavállalók 

motiváltságának, elhivatottságának a hiánya lépett fel problémaként (49,4%), amelyet 

szorosan követett a munkavállalók magas fizetési igényei probléma (48,2%).Szintén 

komoly problémaként lépett fel a székképzett munkaerő hiánya (44,6%) és a 

munkavállalók gyors fluktuációja (39,8%). A két utolsó problémakör aránya sem 

elhanyagolható amennyiben a munkavállalók munkatapasztalatainak hiányát 31,3% 

jelölte meg, a létszámhiányt pedig 27,7%. A válaszadás kapcsán több válasz is 

lehetséges volt.  

Ha ugyanezt a kérdést a teljes válaszadók tekintetében nézzük meg, akkor a 

felmerülő problémák sorrendje ugyanaz lesz annyi különbséggel, hogy természetesen 

a válaszok aránya kisebb értékeket mutat (48. ábra).  

A válaszok alapján az is leszögezhető, hogy alapvetően a hazai turisztikai 

munkaerőpiac kihívásaira és problémáira erősen rezonáló válaszokat kaptunk a Dél-

Dunántúl tekintetében.  

11,0%

24,5%

6,0%

56,5%

Igen, leginkább a COVID-19 okozta pandémia óta

Igen, szinte folyamatosan

Igen, szinte folyamatosan, de a pandémia miatt még drasztikusabban

Nem
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47. ábra: Ha igen, milyen jellegű problémákkal küzd? (több válasz is lehetséges) 

(n=83) (csak az előző válaszra igennel válaszolókhoz viszonyítva) 

 

Forrás: saját kutatás 

48. ábra: Ha igen, milyen jellegű problémákkal küzd? (több válasz is lehetséges) 

(n=200) (a teljes mintához viszonyítva) 

 

Forrás: saját kutatás 

A következőkben azt kérdeztük a válaszadóinktól, hogy elégedettek-e a 

munkavállalóik szakmai tudásával (49. ábra). A válaszok e téren alapvetően kedvező 

képet mutatnak amennyiben a válaszadók 74%-as alapvetően elégedett volt a 

munkavállalóival, 9,5% nem válaszolt és csak 16.5% jelölte meg, hogy nem volt 

elégedett.  
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49. ábra: Ön elégedett a munkavállalói szakmai tudásával? (n=200) 

 

Forrás: saját kutatás 

Ezek után azt firtattuk, hogy egy turizmus-vendéglátásban dolgozónak, 

munkavállalónak alapvetően milyen tulajdonságokkal, érétkekkel kell rendelkeznie. 

A kérdésre megadtunk 8 ismérvet, lehetőséget, amelyek közül a 3 legfontosabbat 

kellett kiválasztani. A válaszok kapcsán a legfontosabb értékként a megbízhatóságot 

jelölték meg a válaszadók (61%), amelyet a szakképzettség (55,5%) és az elhivatottság 

(52,5%) követett. A tényezők közül a 4. helyen a nyelvtudást emelték ki (41,5%), 5. 

helyen pedig az udvariasságot (37,5%). A lista utolsó harmadában sorolták a jó 

munkabírást (35%) és a segítőkészséget (23%), az utolsó – messze a legalacsonyabb 

értékeket mutató – tulajdonság az alázat volt 11%-kal (50. ábra). 

50. ábra: Ön mit gondol, mik a legfontosabb tulajdonságai/értékei a turizmus-

vendéglátásban dolgozóknak? Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt a 3 

legfontosabb tulajdonságot, amit Ön is elvár a munkavállalóitól (n=200) 

Forrás: saját kutatás 
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A cégek munkaerőpiaci helyzetét firtató kérdéseink utolsó tétele kapcsán arra 

voltunk kíváncsiak, hogy az elkövetkező időszakban (1-3 évben) várható-e, hogy a 

cégnél bővül a foglalkoztatottak köre. A kérdésre a válaszadók mindössze 2,5% nem 

válaszolt, a 200 válasz 40%-ánál úgy érezték, hogy lesz bővülés a cégnél, 57,5% 

viszont nem vizionált létszámbeli növekedést (51. ábra).  

51. ábra: A következő időszakban (1-3 évben) várható, hogy a cégnél bővül a 

foglalkoztatottak köre? (n=200) 

 

Forrás: saját kutatás 

7.1.3. A jövő turizmusának értékelése 

A kérdőív következő szakaszában rátértünk a közvetlen kutatási terület 

lekérdezésére, így a válaszadók jövőbeni elképzeléseire voltunk kíváncsiak a 

turizmus keresleti és kínálati oldala tekintetében, illetve a Dél-Dunántúl turizmusa, 

és a cégük jövőbeni vizionált helyzete kapcsán. Ebben a kérdésblokkban az első 

kérdésünk azt firtatta, hogy a megkérdezettek szerint mik a legfontosabb kihívások a 

közeljövőben a cége számára. A válaszadók a megadott tényezők közül 5-öt 

választhattak ki.  

A válaszok alapján a jövőbeni legfontosabb kihívásként egyértelműen a 

munkatársak megfelelő bérezésének megteremtése (53%) és a fizetőképes belföldi 

kereslet jelenlétének csökkenése/hiánya (51%) került a lista élére, emellett azonban 

erősen közelítette az 50%-ot a megfelelő munkaerő alkalmazásának kérdésköre (49%) 

és 40% feletti értékeket produkált a Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági 

fejlettségi szintjének további csökkenése (42,5%) és a turizmus biztonsági kérdései is 

(41,5%). A továbbiakban 30% felett csak a további fejlesztési pályázatok hiánya 

kategória került megjelölésre (32,5%), a 20% feletti kategóriákhoz pedig az erős 

versenyhelyzet okozta problémák, kihívások (29%), az alkalmazkodás a digitális 

2,5%

40,0%

57,5%

Nem válaszolt Igen Nem



122 

 

társadalomhoz, a digitális kultúrához (27%), a fizetőképes külföldi kereslet 

jelenlétének csökkenése/hiánya (23%) és a kormányzati/állami hozzáállás 

turizmushoz köthető negatív irányú megváltozása (21,5%) tartoztak. Számunkra 

érdekes módon a munkavállalók gyors fluktuációja került az utolsó helyre (17,5%) 

(52. ábra).  

52. ábra: Ön szerint mik a legfontosabb kihívások a közeljövőben a cége számára? 

(Kérem, válasszon ki maximum 5 tényezőt!) (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

A későbbi összehasonlíthatóság érdekében ugyanezt a 11 állítást soroltuk fel a 

következő kérdés megválaszolása kapcsán: Ön szerint mik a legfontosabb kihívások 

a közeljövőben a Dél-Dunántúli Régió turizmusa számára. A válaszadók a megadott 

tényezők közül itt is 5-öt választhattak ki. A válaszok tekintetében leszögezhető, hogy 

ebben a kérdéskörben 66%-os kiemelkedő eredménnyel az előző válaszok 4. 

helyezettje (a Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjének további 

csökkenése) került az első helyre. Itt is kiemelt, 2. helyen szerepelt a munkatársak 
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megfelelő bérezésének megteremtése (49,5%), a turizmus biztonsági kérdései pedig 

két helyet javítva a 3. helyre került 46,5%-kal, igaz, szintén 46,5%-ot kapott a további 

fejlesztési pályázatok hiánya is, ami ezzel két helyet erősödött az előző válaszokhoz 

képest.  

A válaszok kapcsán a megfelelő munkaerő alkalmazása itt a 3. helyről a 6. helyre 

esett vissza 46%-os aránnyal, a fizetőképes külföldi kereslet jelenlétének 

csökkenése/hiánya azonban itt jóval erősebb tételként került elő (6. pozíció 43,5%-kal), 

mint az előző kérdésnél. A kormányzati/állami hozzáállás turizmushoz köthető 

negatív irányú megváltozása válasz is két helyet erősödött a regionális viszonylatban 

(7. pozíció, 33%), az erős versenyhelyzet okozta problémák, kihívások (25%) és az az 

alkalmazkodás a digitális társadalomhoz, a digitális kultúrához (23%) pedig hasonló 

értékeléseket kapott, mint az előző esetben. Ennél a kérdésnél is a munkavállalók 

gyors fluktuációja került az utolsó helyre a válaszok tekintetében (17%) (53. ábra).  

53. ábra: Ön szerint mik a legfontosabb kihívások a közeljövőben a Dél-Dunántúli 

Régió turizmusa számára? (Kérem, válasszon ki maximum 5 tényezőt!) (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

A kérdéskört tovább folytattuk a tekintetben, hogy a válaszadók hogyan látják a 

hazai turizmus helyzetét, aktuális kihívásait (Ön szerint mik a legfontosabb kihívások 

a közeljövőben a hazai turizmus számára?). Az erre a kérdésre adott válaszoknál 
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ismét megváltozott a sorrend, amennyiben itt már a turizmus biztonsági kérdései 

kerültek említésre az első helyen (59%), illetve a válaszadók a 2. és 3. helyen már a 

keresleti tényezők jelentette kihívásokat jelölték meg kiemelt problémaként (a 

fizetőképes külföldi és belföldi kereslet jelenlétének csökkenése/hiánya – 56% és 53%). 

Az említések gyakorisági listáján a megfelelő munkaerő jelenléte és a bérezésének 

problémája következett (47%, illetve 41,5%), amelyet egy tágabb környezeti elem, 

Magyarország EU-val való viszonyának kérdése követett (39,5%). Az erős 

versenyhelyzet okozta problémáktól tartottak a legkevésbé a válaszadók (18%), az 

említések gyakorisági listájának végén pedig a kormányzati hozzáállás (31%), a 

további fejlesztési pályázatok hiánya (29%), az alkalmazkodás a digitális 

társadalomhoz és kultúrához (27,5%) és a munkavállalók gyors fluktuációja (24%) 

szerepelt (54. ábra).  

54. ábra: Ön szerint mik a legfontosabb kihívások a közeljövőben a hazai turizmus 

számára? (Kérem, válasszon ki maximum 5 tényezőt!) (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

Ennek a kérdéssornak a végén immáron arra kérdeztünk rá, hogy a 

megkérdezettek szerint mik a legfontosabb kihívások a közeljövőben a nemzetközi 

turizmus számára. Az erre kapott válaszoknál szintén az első helyen végzett a 

turizmus biztonsági kérdéseinek említése, de jóval magasabb arányban, és nagy 

különbséggel a második helyhez képest, mint az előzőekben (85,5%). További kiemelt 

problémaként szerepelt a fizetőképes kereslet jelenlétének csökkenése/hiánya (54%), 

18,0%

24,0%

27,5%

29,5%

31,0%

39,5%

41,5%

47,0%

53,0%

56,0%

59,0%

Az erős versenyhelyzet okozta problémák

A munkavállalók gyors fluktuációja

Alkalmazkodás a digitális társadalomhoz, a…

További fejlesztési pályázatok hiánya

A kormányzati/állami hozzáállás turizmushoz…

Magyarország viszonya a szomszédos…

A munkatársak megfelelő bérezésének…

A megfelelő munkaerő (szakképzett,…

A fizetőképes belföldi kereslet jelenlétének…

A fizetőképes külföldi kereslet jelenlétének…

A turizmus biztonsági kérdései (egészségügyi,…
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illetve a túlzott turizmus erősödése (48%) és itt már kiemelt ügynek számított az erős 

versenyhelyzet okozta problémák kérdésköre (35,5%). Legkevésbé fontos 

tényezőként a munkavállalók gyors fluktuációja és a munkatársak megfelelő  

bérezésének megteremtése került elő (55. ábra).  

55. ábra: Ön szerint mik a legfontosabb kihívások a közeljövőben a nemzetközi 

turizmus számára? Kérem, válasszon ki maximum 5 tényezőt! (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

A következő kérdés kapcsán arra kértük a válaszadókat, hogy értékeljék a felsorolt 

turisztikai trendeket a tekintetben, hogy szerintük milyen mértékben fogják 

befolyásolni az elkövetkezőkben a hazai és nemzetközi turisztikai folyamatokat. A 

válaszokat egy 1-5-ig tartó skálán tudták megadni ahol 1=egyáltalán nem érinti, 

2=érinti, de nem lesz nagy hatással rá, 3=érinti és kismértékben hatással lesz rá, 

4=jelentős hatást gyakorol rá és 5=meghatározó kérdéssé válik. A megadott válaszok 

alapján azt látjuk, hogy a biztonság kérdése ismét kiemelt szereppel bír a jövőbeli 

predesztinált turisztikai trendke fontossága kapcsán amennyiben a válaszadók 

49,5%-a 5-ös értékkel jelölte (és további 36,4% 4-essel) a „A biztonsági kérdések 

desztinációk közti fluktuációt eredményeznek – biztonságos térségek előtérbe 

helyezése” trendet.  

Véleményünk szerint a kapott válaszok hűen tükrözik a különböző, turizmus 

jelenével és jövőjével foglalkozó trendriportok megállapításait, mivel a második 

helyen az egészséges életmód, az egészség megőrzésének fontossága, a harmadikon 

pedig a technikai fejlődés, pontosabban a technikai eszközök összeköttetésének 

21,0%

23,5%

29,5%

30,0%

35,5%

48,0%

54,0%

85,5%

A munkavállalók gyors fluktuációja.

A munkatársak megfelelő bérezésének

megteremtése.

Alkalmazkodás a digitális társadalomhoz, a

digitális kultúrához

A kormányzati/állami hozzáállás turizmushoz

köthető negatív irányú megváltozása

Az erős versenyhelyzet okozta problémák.

Túlzott turizmus erősödése (overtourism)

A fizetőképes kereslet jelenlétének

csökkenése/hiánya.

A turizmus biztonsági kérdései (egészségügyi,

terrorizmus, természeti katasztrófák).
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biztosítása szerepelt. Szintén a nemzetközi s hazai szakirodalom megállapításait 

tükrözi és erősíti meg, hogy a következő helyeken az autentikus élmények 

keresésének megerősödése, a gyógyturisztikai szolgáltatások igénybevétele és az 

aktív turizmus iránti érdeklődés növekedése szerepelt.  

A válaszadók a legkevésbé fontos trendként a turizmus szerepének erősödését a 

fejlődő országok tekintetében (kiutazó, beutazó turizmus egyaránt), a sharing 

economy erősödését/jelenlétét, illetve a turisztikai brandek iránti elvárások további 

növekedését jelölték meg (56. ábra).  
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56. ábra: Kérem, értékelje az alábbi turisztikai trendeket a tekintetben, hogy Ön 

szerint milyen mértékben fogják befolyásolni az elkövetkezőkben a hazai és 

nemzetközi turisztikai folyamatokat? 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 (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

4,6%

4,1%

2,5%

20,3%

18,9%

13,8%

8,6%

13,6%

3,6%

21,8%

3,0%

4,5%

4,0%

5,1%

8,1%

4,6%

34,5%

41,8%

37,2%

28,8%

34,7%

24,9%

27,4%

28,8%

23,2%

21,2%

18,7%

24,2%

16,2%

11,1%

27,9%

21,4%

31,6%

40,9%

29,1%

47,7%

23,9%

40,4%

43,9%

44,9%

45,5%

28,3%

37,1%

36,4%

12,7%

13,8%

14,3%

19,7%

20,6%

21,8%

24,4%

24,7%

26,3%

27,8%

29,3%

36,4%

41,1%

49,5%

A turizmus szerepének erősödése a fejlődő

országok tekintetében (kiutazó, beutazó…

A sharing economy erősödése/jelenléte

A turisztikai brandek iránti elvárások tovább

nőnek

A szenior turisták részarányának rohamos

növekedése

A klímaváltozás negatív hatásainak előtérbe

kerülése

A szegmentáció erősítése, testreszabott

szolgáltatások nyújtása iránti igény növekedése

A digitális/virtuális turizmus megerősödése

A turisták különleges turisztikai

termékek/szolgáltatások iránti igényének…

Az aktív turizmus iránt érdeklődők növekedés

Gyógyturisztikai szolgáltatások igénybevétele

Az autentikus élmények keresésének erősödése

A technikai eszközök összeköttetésének

biztosítása

Az egészség megőrzésének fontossága

A biztonsági kérdések desztinációk közti 

fluktuációt eredményeznek – biztonságos …

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
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A következő kérdésben azt vázoltuk fel, hogy véget ér a mostani veszélyhelyzet, 

és minden visszaáll a régi kerékvágásba. Ebben e helyzetben kértük meg a 

válaszadókat, hogy 1-5-ös skálán jelöljék meg, hogy mennyire értenek egyet az egyes, 

általunk megadott állításokkal, amelyek a turisták fogyasztási szokásaira utalnak. 

(Mivel összesen 20 tényezőt kellett értékelni, a megfelelő láthatóság kedvéért két 

ábrában jelenítjük meg az állítások sorrendjét). Az eredmények tükrében fontos 

megállapítás, hogy az első 5 leginkább egyetértéssel bíró állítás közül 3 is a turizmus 

biztonsági kérdéseivel foglalkozik, további 2 top trend pedig az árak növekedését és 

az anyagi helyzet negatív irányú megváltozását emeli ki. Szintén a kiemelt trendek 

közé tartozik, hogy a turisták az utazásaik alatt hajlandóak lesznek többet költeni, ha 

tudják, hogy biztonságos helyen fognak pihenni, nyaralni, illetve, hogy a belföldi, 

ezáltal szintén valószínűleg biztonságosabb és egyben olcsóbb utazások lesznek 

népszerűbbek. Az utazási szokások megváltozását és a COVID miatt kiesett utazások 

gyors bepótlását is komolyan valószínűsítik a megadott válaszok (57. ábra). 

A 47. ábra a legkevésbé előrevetített (utolsó 10 legfontosabbnak ítélt) trendet 

mutatja be, melynek értelmében – érthető módon, hiszen mindegyik megkérdezett 

válaszadó a klasszikus, hagyományos, helyváltoztatáson alapuló turizmusban 

érdekelt – a virtuális turizmus szerepét látják az elkövetkezőkben a legkevésbé 

valószínűleg.  

A válaszokból az is látható, hogy a megkérdezettek nem vizionálnak a 

fenntartható turizmus eszméinek és gyakorlatának túlságosan erős szerepet, hiszen 

alacsonyan értettek csak egyet az „a jövőben utazásaik során környezettudatosabb 

lesznek”, „ha lehet, kerülni fogják a repülést a jövőben” és az „a jövőben az utazásaik 

során felelősségteljesebben (a környezetemre, a helyi lakosokra jobban odafigyelve) 

fognak viselkedni” állítások, viszont ezzel ellentétben a „„ha lehet, utazásaik során 

kerülni fogják a tömegközlekedést a jövőben” állítással is csak kevéssé értettek egyet 

a válaszadók (58. ábra).  
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57. ábra: Tegyük fel, hogy véget ér a mostani veszélyhelyzet, és minden visszaáll a 

régi kerékvágásba. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (Ezek is a hazai 

turistákra vonatkoznak) Kérem, jelölje az 1-et, ha az adott állítással egyáltalán nem 

ért egyet, míg az 5-öt, ha teljes mértékben egyetért (0, ha nem akar, vagy nem tud 

válaszolni)! (n=200)  

Forrás: saját kutatás 

5,6%

5,1%

7,0%

5,6%

5,5%

13,8%

8,2%

7,6%

13,5%

13,2%

8,5%

5,6%

5,1%

28,6%

29,1%

19,9%

24,7%

28,5%

19,8%

21,6%

20,3%

9,7%

11,9%

32,7%

41,3%

49,0%

41,9%

29,5%

37,6%

38,7%

44,7%

39,3%

38,7%

19,4%

19,9%

20,9%

21,2%

21,5%

23,9%

25,6%

26,9%

44,4%

45,4%

Igyekeznek azonnal bepótolni az elmaradt

utazásukat, utazásaikat.

Utazási döntéseikben a legfontosabb a biztonság.

Utazásaik alatt hajlandóak lesznek többet költeni,

ha tudják, hogy biztonságos helyen fognak

pihenni, nyaralni.

Felértékelődik számukra a hazai turisztikai,

rekreációs, pihenőhelyek, kirándulóhelyek

látogatása

Az anyagi helyzetük megváltozása miatt egy

ideig biztosan nem fognak tudni ugyanúgy

utazni, mint eddig.

A vészhelyzet elmúltával biztosan meg fognak

változni az utazási szokásaik.

Azért is preferálják a belföldi utazást, mert azt

biztonságosabbnak érzik.

Nem választanak olyan célterületet/országot úti

célnak, ami nekik drága.

Utazási döntéseiket meghatározza, hogy

mennyire biztonságos az adott ország.

Utazási döntéseikben egyre fontosabb a

biztonság.

1 - egyáltalán nem értek egyet 2 3 4 5 - teljes mértékben egyetértek
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58. ábra: Tegyük fel, hogy véget ér a mostani veszélyhelyzet, és minden visszaáll a 

régi kerékvágásba. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (Ezek is a hazai 

turistákra vonatkoznak) Kérem, jelölje az 1-et, ha az adott állítással egyáltalán nem 

ért egyet, míg az 5-öt, ha teljes mértékben egyetért (0, ha nem akar, vagy nem tud 

válaszolni)! (n=200)  

Forrás: saját kutatás 
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13,4%

7,2%

8,5%
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13,9%
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19,6%
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16,9%
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24,7%

27,7%

29,4%

37,9%

31,5%

15,6%

13,3%

15,6%

33,5%

28,6%

35,6%

35,9%

29,4%

25,1%

27,5%

4,8%

6,9%

7,0%

7,2%

7,8%

8,8%

10,8%

12,4%

12,8%

13,5%

Az utazások esetleges kockázatai miatt

(sztrájkok, természeti katasztrófa, terrorizmus,

betegségek) egyre többen fogják választani…

A jövőben, ha már elmúlik a járvány, szívesen

használják majd azokat a virtuális

megoldásokat, amiket most elsősorban az…

Az utazások esetleges kockázatai miatt

(sztrájkok, természeti katasztrófa, terrorizmus,

betegségek) szívesen választanák a virtuális…

Ha lehet, utazásaik során kerülni fogják a

tömegközlekedést a jövőben.

Ha lehet, kerülni fogják a repülést a jövőben.

A jövőben utazásaik során környezettudatosabb

lesznek.

Ugyanolyan mértékben fognak utazni, mint a

vészhelyzet előtt.

A jövőben az utazásaik során

felelősségteljesebben (a környezetemre, a helyi

lakosokra jobban odafigyelve) fognak viselkedni.

Azért is preferálják a belföldi utazást, mert ezzel

a hazai gazdaságot szeretnék támogatni.

Biztosan nem fogják tudni gyorsan bepótolni az

elmaradt utazásukat, utazásaikat.

1 - egyáltalán nem értek egyet 2 3 4 5 - teljes mértékben egyetértek
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A következőkben a válaszadóknak immár egy tervezett baranyai turisztikai 

fejlesztéssel kapcsolatos véleményére voltunk kíváncsiak és arra kértük a 

megkérdezetteket, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak 7, a 2024-ben Baranya és 

Pécs Európa Gasztronómiai Régiója projektre vonatkozó állításra.  

A válaszok értelmében a megkérdezettek mindössze 64%-a tudott arról, hogy 

létezik egy olyan civil kezdeményezés, amely szeretné elérni, hogy 2024-ben Baranya 

és Pécs legyen Európa Gasztronómiai Régiója, mellyel párhuzamosan – miután egy 

részük megismerte ezt a kezdeményezést – a válaszadók 91,5% értett egyet azzal, 

hogy erre a címre méltó lenne Baranya megye.  

Szintén magas (87,5%) volt az egyetértés aránya azzal az állítással, hogy 3 év 

felkészülés elegendő lehet arra, hogy a megye gasztronómiája felkészüljön a sikeres 

szereplésre, gasztronómiai értékeinek bemutatására és azzal is magasan (90%) 

egyetértettek, hogy egy ilyen egy- illetve több éves programra közpénzt kell áldozni. 

Ezzel párhuzamosan a válaszokból az tűnik ki, hogy egy ilyen átfogó program 

nem hozható létre csupán civil és vállalkozói összefogásból, illetve 74,5%-os igen 

arányokkal pozitívan viszonyultak ahhoz, hogy egy ilyen cím és az arra történő 

felkészülés révén Baranya és Pécs bekerülhet a turizmus szempontjából elsődleges 

turisztikai fogadóterületek közé Magyarországon. 

Ebben a kérdéssorban rákérdeztünk még továbbá arra, hogy a megkérdezettek 

szerint egy ilyen cím milyen változást hozhat a helyi termékek termelésében, 

ismertségük növekedésében és népszerűsítésükben. Az erre a kérdésre válaszoló 196 

fő nagy többsége (83,5%) szerint egy ilyen cím jelentős pozitív változást, új lendületet 

hozhat a térségnek, míg a megkérdezetteknek mindössze 14,8%-a nem értett ezzel 

egyet.  
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59. ábra: Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel, vagy az Ön számára legjobban illő 

válasz aláhúzásával!  

Forrás: saját kutatás 

Kérdőívünkben arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett turizmusban 

foglalkoztatott válaszadók miként tudnának hozzájárulni a program sikeréhez. 

Véleményünk szerint a válaszadók alapvetően pozitívan álltak hozzá a kérdéshez 

amennyiben 58%-uk ötleteléssel, kezdeményezéssel, 50%-uk 

rendezvényszervezéssel, 26%-uk különféle önkéntes munkákkal és még 6,5%-uk akár 

pénzadományokkal is hozzájárulnának ezen program sikeréhez, illetve mindössze 

14% nem kívánt volna semmilyen formában hozzájárulni a programhoz.  

  

64,0%

91,5%

74,5%

90,0%

24,5%

87,5%

Tud-e arról, hogy van egy civil kezdeményezés,

amely szeretné elérni, hogy 2024-ben Baranya és

Pécs legyen Európa Gasztronómiai Régiója?

Ön szerint méltó lenne-e Baranya megye erre a

címre?

Véleménye szerint egy ilyen cím és az arra történő

felkészülés révén Baranya és Pécs bekerülhet a

turizmus szempontjából elsődleges turisztikai…

Véleménye szerint egy ilyen egy- illetve több éves

programra kell-e közpénzt áldozni?

Véleménye szerint egy ilyen átfogó program

létrehozható csupán civil és vállalkozói

összefogásból?

Véleménye szerint 3 év felkészülés elegendő-e,

hogy a megye gasztronómiája felkészüljön a

sikeres szereplésre, gasztronómiai értékeink…
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60. ábra: Ön miként tudna hozzájárulni a program sikeréhez? Több választ is 

megjelölhet. (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

A következőkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mely szervezetektől 

várnának jelentős anyagi hozzájárulást a Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai 

Régiója 2024 program megszervezéséhez és lebonyolításához. A válaszok sorrendjét 

a 61. ábra mutatja be, mely lista élén a Magyar Turisztikai Ügynökég, a Baranya 

Megyei Önkormányzat és Pécs Város Önkormányzata áll.  

61. ábra: Ön mely szervezetektől várna jelentős anyagi hozzájárulást a Baranya és 

Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2024 program megszervezéséhez és 

lebonyolításához? (n=200) 

Forrás: saját kutatás 

6,5%

14,0%

26,0%

50,0%

58,0%

Pénzadománnyal

Nem kívánok semmilyen formában hozzájárulni

Különféle önkéntes munkákkal

Rendezvényszervezéssel

Ötleteléssel, kezdeményezéssel

13,3%

22,3%

23,3%

33,3%

40,0%

41,8%
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Pécs Város Önkormányzata

Baranya Megyei Önkormányzat

Magyar Turisztikai Ügynökség



134 

 

A kérdőív utolsó, az EGR 2024 programra vonatkozó kérdéssora azt firtatta, hogy 

a megkérdezettek mennyire értenek egyet a felsorolt állításokkal. A 62. ábra tanúsága 

szerint a 200 válaszadó alapvetően nagyon pozitívan látja a tervezett EGR 2024 

turizmust elősegítő szerepét, hiszen a teljes mértékben egyetértők és az inkább 

igennel válaszolók aránya lényegében minden állításnál magas volt (62. ábra).  

62. ábra: Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? Az EGR 2024 cím elnyerése (n=200) 

Forrás: saját kutatás 
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A kérdőív utolsó előtti kérdésében rákérdeztünk, hogy a térség turisztikai 

szereplői hallottak-e arról, hogy régiónkban is létrejött egy turisztikai térség, Pécs-

Villányi megnevezéssel. Mivel a kérdésre válaszolók (n=194) közül mindössze 59,3% 

hallott erről a lehatárolt turisztikai térségről, úgy gondoljuk, hogy – annak ellenére, 

hogy ez egy viszonylag friss lehatárolás – a Magyar Turisztikai Ügynökségnek 

erősebben kellene kommunikálni ezen, a térség turizmusát igen komoly mértékben 

befolyásoló, munkáját.  

A kérdőívünk utolsó kérdésében azt firtattuk, hogy a megkérdezettek szerint a 

felsorolt turisztikai termékek közül - a Pécs-Villányi térség adottságait figyelembe 

véve - melyek kiemelt fejlesztése lenne kívánatos. A kérdésnél a 3 legfontosabbat 

kellett megjelölni.  

Ez a kérdés egyértelműen kijelölte számunkra a térségre vonatkoztatható vezető 

turisztikai termékeket, melynek értelmében a vezető turisztikai termék a bor- és 

gasztroturizmus (69%), amelyet az aktív turizmus (46,5%), illetve holtversenyben a 

falusi és a kulturális turizmus követett (43-43%).  

63. ábra: Ön szerint az alábbi turisztikai termékek közül - a Pécs-Villányi térség 

adottságait figyelembe véve - melyek kiemelt fejlesztése lenne kívánatos? Kérem, 

jelölje meg a 3 legfontosabbat! (n=200) 

Forrás: saját kutatás 
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7.2. Összefoglalás 

Jelen kutatómunkánk fő hozadékát véleményünk szerint az adja, a turizmus jövőbeni 

kihívásait és trendjeit nemcsak szekunder forrásokon alapulva, hanem a gyakorlat 

legfontosabb szereplőit primer módszerrel (kérdőívezés) tudtuk felmérni, így pontos 

képet kaphattunk a megkérdezett 200 turizmusban vállalkozó véleményéről 

attitűdjeiről a jövő turizmusa kapcsán. Ennek megfelelően a GINOP-5.3.5-18-2019-

00104 projekt keretében a 2020 őszén végzett kérdőíves kutatással összesen 20 

kérdéscsoport mentén kérdeztünk rá az adott vállalat profiljára, illetve turizmust 

napjainkban és a jövőben leginkább befolyásoló területekre.  

Jelen kutatásunkban a megkérdezett dél-dunántúli cégek többsége 

szállásszolgáltatással, vendéglátással, rendezvényszervezéssel, attrakció fejlesztéssel, 

üzemeltetéssel foglakozik. A válaszadók nagy többségben az adott cég vezetői, 

tulajdonosai vagy vezető pozícióban lévő munkatársai (pl. értékesítési vezető, 

marketingvezető, szállodaigazgató, üzletvezető, irodavezető) voltak, a felmérésben 

azonban alkalmazottak (pl. recepciós, pincér, marketing asszisztens, irodai 

alkalmazott) is megkérdezésre kerültek. Emellett a megkérdezett cégek többsége több 

éves múltra tekint vissza, stabil piaci szereplőnek tekinthető. A felmért vállalkozások 

többsége mikro vállalkozás, ahol 10 fő alatt van a foglalkoztatottak száma.  

Ahogy a kutatási jelentés elején is leírtuk, a felmérésünk nem reprezentatív, 

azonban a nagymintás mintavétel és megkérdezés jelen tanulmány elemző fejezetiben 

bemutatott eredményei véleményünk szerint megfelelő tudományos-szakmai alapot 

nyújtanak nemcsak egy kutatási jelentés elkészítésére, hanem további publikációk 

készítésére és jövőbeni kutatások inspirálására is. Úgy érezük, hogy az itt közölt 

eredmények fontos információkkal szolgálnak a régiós, megyei és helyi döntéshozók 

számára is a turizmus további fejlesztése kapcsán a 2020 utáni időszak elkövetkező 

turizmusfejlesztési kihívásai terén.  
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8. Összefoglalás, elképzelések a világjárvány utáni időszak 

nemzetközi és hazai turizmusáról 

Csapó J. – Végi Sz.  

 

Magyarország turizmusa az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlődésen ment 

keresztül, ami többek közt a gazdasági-társadalmi szerepének erősödésében, illetve 

egyes turisztikai termékek (egészségturizmus, fesztiválturizmus, rövid tartózkodási 

idővel járó városi turizmus, bor- és gasztronómia, aktív turizmus) felfutásában, 

megerősödésében mutatkozik meg. A hazai turizmust mindazonáltal továbbra is erős 

területi (Budapest, Balaton, egészségturizmus helyszínek) és időbeli (belföld esetén 

egyértelműen a július és augusztus, hosszú hétvégék) koncentráció jellemzi. A 

külföldi vendégek – normál helyzetben - elsősorban a fővárost keresik fel és ott 

átlagosan háromszor annyit költenek, mint a belföldiek.  

A hazai turizmus gyengeségeinek javítása érdekében a közelmúltban megvalósult 

turisztikai vonzerőfejlesztések (gyógy- és élményfürdők, nemzeti parkok 

látogatóközpontjai és tanösvényei, kerékpárutak, kulturális és sportrendezvények, 

vár- és kastélyprogram), illetve a szálláshelyek szolgáltatásfejlesztései (Kisfaludy 

Turisztikai Fejlesztési Program, gyógy- és wellness részlegek, konferencia 

kapacitások, energetika) a főszezon nyújtását, a vidéki helyszínek népszerűségének 

növelését és a szolgáltatások minőségfejlesztését szolgálták.  

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) legutóbbi prognózisa szerint a 

nemzetközi turizmus bevételei 300-450 milliárd dollárral csökkennek 2020-ban, 

globális szinten az ágazat teljesítménye csaknem harmadával eshet vissza. A madridi 

székhelyű szervezet konkrét ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek egyrészt 

segíthetnek a turisztikai ágazatnak a kilábalásban, másrészt ösztönözhetik az utazási 

hajlandóság helyreállását. A 23 pontból álló dokumentum három fő területtel 

foglalkozik: (1) válság kezelése és hatásának enyhítése; (2) ösztönzés és a fellendülés 

felgyorsítása; valamint (3) felkészülés a holnapra (UNWTO, 2020). A turistákat 

közvetlenül érintő intézkedések közé tartoznak a fogyasztóvédelem és bizalom 

megteremtése, helyreállítása; a turizmus digitalizációjának erősítése (intelligens piaci 

rendszerek és digitális eszközök fokozottabb használata a szolgáltatóknál); az 

(be)utazások feltételeinek megkönnyítése; valamint a körforgásos gazdaság és a 

fenntartható turizmus erősítése.  
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A korábbi válságok tapasztalatai alapján a szabadidős turizmus hamarabb állhat 

helyre, mint az üzleti utazások piaca, és elsőként a családi és baráti látogatások 

indulhatnak el. A belföldi turizmus, a rövidebb (autós) utazással járó célterületek, 

illetve a szabadban végezhető aktivitások, rekreációs programok várhatóan 

keresettebbek lesznek, továbbá a 2020-ban a járványügyi helyzet okán elrendelt 

(kényszer)szabadságok, rövidített munkaidő és keresetcsökkenés miatt 

felértékelődnek a hétvégék, ünnepnapok, hosszú hétvégék. 

Végezetül megjegyezzük, hogy olyan kötetet igyekeztünk összeállítani, amely 

felvázolja a hazai turizmus és a globális turizmus aktuális folyamatait, jelenlegi 

kihívásait, és az arra adható általános érvényűnek tekintett válaszokat, azonban a 

COVID-19 által okozott világjárvány kapcsán bekövetkező bármilyen (akár pozitív, 

akár negatív) változás, illetve az erre válaszul adott kormányzati intézkedések a 

leírtak egy részét természetesen bármikor felülírhatják.  

A fentebb már többször hivatkozott Világturisztikai Szervezet (UNWTO) egy friss 

állásfoglalása szerint (COVID-19: PUTTING PEOPLE FIRST) a COVID-19 okozta 

pandémia negatív hatásait a gazdaság szektorai körül leginkább a turizmus szenvedi 

meg. A turizmus legfontosabb globális szervezete szerint ebben a helyzetben a 

naprakész információk rendelkezésre állása minden eddiginél fontosabb tényező lesz 

mind a kereslet, mind pedig a kínálat tekintetében. A szükséges lépések kapcsán 4 fő 

pont került meghatározásra:  

 folyamatos egyeztetés szükségessége a WHO (World Health Organisation) 

szervezetével; 

 a WHO segítségével olyan egészségügyi intézkedéseket kell bevezetni, 

amelyek minimalizálják az utazással járó esetlegesen negatív egészségügyi 

hatásokat; 

 a járvány által sújtott országokkal szolidaritást kell vállalni; 

 a turizmus reziliencia képességének hangsúlyozása és a talpra állásra való 

felkészülés23.  

Fentiek mellett a következő hívószavak és szlogenek is megfogalmazásra kerültek: 

 Ahogy a turizmus újrakezdődik, a felelősségünk továbbra is fennmarad; 

 „A turizmus a pandémia leküzdésének egy platformja lehet. Azzal, hogy 

összehozzuk az embereket, a turizmus erősítheti a szolidaritást és a bizalmat” 

(Antonio Guterres, ENSZ Főtitkár); 

 „A bizalom az új pénznem”24 

                                                           
23 https://www.unwto.org/tourism-covid-19 
24 https://www.unwto.org/news/covid-19-statements 

https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://www.unwto.org/news/covid-19-statements
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A számos, UNWTO által tett intézkedéscsomagok egyike (PRIORITIES FOR 

TOURISM RECOVERY) 

7 pontban határozza meg a turizmus helyreállításának legfőbb prioritásait:  

1. A likviditás biztosítása és a munkahelyek védelme  

2. A magabiztosság visszaállítása a biztonsági intézkedések megerősítésével 

3. A köz- és a magánszféra közti együttműködés megerősítése annak 

érdekében, hogy hatékonyan kezdődhessen meg az újranyitás 

4. A határok felelősséggel történő és körültekintő megnyitása  

5. A kialakított protokollok és eljárási módok harmonizálása 

6. Az új technológiák alkalmazásával új munkahelyek teremtése 

7. Az innováció és a fenntarthatóság legyen az új norma. 

(UNWTO, 2020: GLOBAL GUIDELINES TO RESTART TOURISM25) 

A nemzetközi szervezetek reagálása kapcsán tanulmányunk kiemeli még az 

OECD idevonatkozó állásfoglalását is, amelyet 2020. június 2-án publikáltak a 

honlapjukon, „Key messages: responding to the impact of coronavirus (COVID-19) 

on the tourism economy” (Kulcsüzenetek: reagálás a koronavírus 

turizmusgazdaságra gyakorolt hatásai kapcsán) címmel.  

Az állásfoglalás első felében a COVID-19 okozta leállás kapcsán az OECD azt 

becsüli, hogy 60%-os visszaesést fog 2020-ban tapasztalni a nemzetközi turizmus, 

azonban, ha a jelenlegi helyzet továbbra is fennmarad, akkor ez az érték elérheti akár 

a 80%-ot is. Az elemzés szerint a kilábalás nem globálisan, hanem egyes régiókban 

indulhat meg először, illetve logikusan leszögezik, hogy először a belföldi turizmus 

újraindulására látnak nagyobb esélyt. A globális krízis a teljes turizmus szektort érinti 

és az ebből történő kilábalás csakis komoly összefogással hozható létre. Az 

állásfoglalás szerint a jelen periódusban (2020 nyara) a kormányok és a turisztikai 

szektor a következőkre koncentrálnak, illetve kell, hogy koncentráljanak:  

 Az utazási korlátozások bevezetésével párhuzamosan a turisztikai 

szolgáltatók támogatása a likviditási problémák csökkentése terén, a 

biztonságos utazás érdekében hozott új egészségügyi protokollok 

bevezetésével és a piacaik diverzifikálásának a segítésével; 

 Az utazók magabiztosságának visszaállítása és a kereslet stimulálása új 

biztonságos és tiszta védjegyek kidolgozásával, információs appok 

létrehozásával és belföldi turisztikai promóciós kampányok elindításával; 

                                                           
25 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-

Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf
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 Átfogó turisztikai helyreállítási, kilábalási tervek kidolgozása annak 

érdekében, hogy újraépüljenek a desztinációk, az innováció és a befektetések 

ösztönzésével és a turisztikai szektor újragondolásával.  

Ezen szempontok figyelembe vétele alapvető, de azt is látni kell, hogy mivel a 

turisztikai szolgáltatók sok esetben erősen függetlenek, illetve az egyes desztinációk 

is jobban, vagy kevésbé kitettek a járvány hatásainak, így a kormányok és a szektor 

közti erős koordináció kiépítésének fontossága elengedhetetlen.  

Az állásfoglalás végén az OECD leszögezi, hogy a válságból történő kilábalás 

kapcsán mindenképp érdemes hosszú távú és fenntartható aspektusokat figyelembe 

venni a karbon semlegességre való törekedéssel és egy fenntarthatóbb és reziliens 

ágazat kiépítésével. E tekintetben tehát a krízis lehetőséget ad a turizmus jövőjének 

újragondolására26.  

A fejezet szerzői ennél a pontnál leszögezik, hogy mindamellett, hogy teljes 

mértékben egyetértenek a fenti elvekkel, mégis véleményük szerint abban a 

pillanatban, amint az egészségügyi helyzet erősen javuló tendenciát mutat – hathatós 

gyógyszer, illetve vakcina kifejlesztése és forgalomba állítása után – újra egy erős 

fogyasztói felfutás fog bekövetkezni, amit leginkább kompenzálásként értékelhetünk. 

Ebben a helyzetben ugyanis azok, - és ez a tétel itt kiemelkedően fontos – akiknek az 

egzisztenciája nem változik meg, elkezdenek ismét utazni a korábban kimaradt utazások 

egyfajta (be)pótlása kapcsán is. Ekkor pedig nem feltétlenül biztos, hogy a 

fenntarthatóság eszméi fognak a legfontosabb szerepet játszani akár a 

fogyasztó/utazó, akár a bevételeit mielőbb pótolni akaró vállalkozó, szolgáltató 

tekintetében. A felfutás mértéke persze csak a mélyponthoz képest lesz imponáló.  Az 

emberek óvatosabbá válnak, még akár klímatudatossá is. 

Fentiekkel párhuzamosan látnunk kell azt is, hogy – ugyan a globális gazdaság és 

társadalom eltérő régióiban eltérő módon – a COVID-19 okozta válság igen nagyszámú 

társadalmi csoportok leszakadását eredményezi, így a nemzetközi és hazai turizmus egyes 

becslések szerint legjobb esetben is csak 3-5 éven belül érheti el a válság előtti 

állapotokat.  

A fogyasztók a negatív változások következtében egyébként is sokkal differenciáltabb 

igényt támasztókká fognak válni (Jakopánecz 2010), mellyel párhuzamosan valószínűleg 

a befelé fordulás jelensége, a belföldi turizmus iránti igény növekedése világszerte 

tapasztalható tendencia lesz. Ezt egészíti ki a turisták még fokozottabb 

árérzékenysége, ami az életre kelő desztinációk esetében tapasztalható 

áremelkedésekkel komoly konfliktusba fog kerülni. Ilyen tipikus áremelő hatások 

                                                           
26 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-

coronavirus-covid-19-6466aa20/ 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021532
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/
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leginkább a szálloda és vendéglátás szektorban tapasztalhatóak, ahol a többszöri 

takarítás, fertőtlenítő szerek kihelyezése, egyéb óvintézkedések kényszerű 

meghozatala miatt emelkednek az árak, nem is beszélve a vállalkozások 

újraépítésének terheiről.  

A változások kapcsán fontos azt is érzékelni, hogy a közlekedés megnehezülésével és 

ezzel párhuzamosan komoly drágulásával (lásd különösen a légi közlekedést) a 

nemzetközi turizmus magára találása és volumenének 2020 előtti elérése további 

kihívásokat fog jelenteni, különösen amiatt, hogy évtizedekkel korábban pont a légi 

közlekedés modernizációja erősített rá a globális turizmus fejlődésére. Ez a folyamat 

pedig – legalábbis rövidtávon – növeli a gépkocsival történő turisztikai jellegű 

utazások számát, ami valószínűsíti a közelebbi desztinációk látogatásának prioritását.  

Szintén számíthatunk a már néhány évtizede kialakulófélben lévő azon trend 

megerősödésére, ami a turisztikai jellegű utazások időtartamának rövidülését jelenti. Ez a 

belföldi, hazai turizmus erősödése kapcsán és az épp aktuális egészségügyi helyzetre 

történő reakcióban („most épp jó a helyzet, gyorsan menjünk el egy hosszú 

hétvégére”) markánsan megmutatkozik.  

Kisebb volumenben ugyan, de a nyitás utáni periódusban már tapasztalható, hogy 

a turisták, kirándulók a bezártság hónapjai után jobban vágynak egyrészt az aktív 

szabadidő eltöltésére (kerékpározás, túrázás, szabadidős sportok), másrészt pedig a 

természeti értékek megtekintésére, a természeti környezetben töltött szabadidős 

tevékenységekre, mely tevékenységekkel a bezártság negatív érzéseit és a 

mozgásszegény életmódot kívánják feloldani, miközben megfelelő távolságot is 

tartanak másoktól.  

Természetesen a kötet szerzői nem rendelkeznek látnoki képességekkel, így tehát 

egy tényezőt lehet biztosra venni a turizmus és a hozzá köthető ágazatok jövőbeli 

trendjei kapcsán: addig, amíg mindenben megfelelő gyógyszer és/vagy vakcina nem 

áll rendelkezésre (illetve kedvezőbb esetben nem szűnik meg maga a vírus), csak 

különböző próbálkozásokról beszélhetünk, az épp aktuális virológiai helyzet által 

megrajzolt nyitások és zárások hullámzó változásai fognak bekövetkezni.  

A 2020-2021 folyamán bekövetkező fokozatos, óvatos nyitás kapcsán a hazai 

turizmus tekintetben is leszűrhető néhány új értelmezés, illetve elvárás a hazai és nemzetközi 

turizmus folyamatai kapcsán. 

A turisztikai mozgások iránya és motivációja alapján felértékelődnek a belső (hazai) 

értékek, a közeli helyek, a biztonságos, mert ismerős, ezáltal a belföldi turizmus 

erősödhet a nyári hónapokban, hiszen a lakosság túlnyomó részének fontos 

szükséglete a turizmusban való részvétel (Csapó – Gonda 2019, Gonda et al. 2019). 

Látni kell azonban, hogy ez a belföldi turizmus, a hétvégi kirándulások száma nem 
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fogja tudni megfelelően kiváltani a beutazó turisztikai keresletet és az abból fakadó 

bevételeket. Különösen érzékenyen érintett ebben Budapest, a fürdővárosok (Hévíz, 

Sárvár, Harkány etc.), így a főváros turisztikai piaca és az egészségturisztikai 

központok elhúzódó visszaesésre számíthatnak. Ezzel párhuzamosan viszont a 

vidéki turizmus azon térszínei, helyszínei erősödhetnek meg, ahol eddig az 

elszigeteltség jelentette a kereslet hiányát, hiszen az elkülönülési vágy (biztonság, 

kültéri helyszínek és aktivitások) miatt a kirándulók, turisták kereslete megnő ezen 

úti célok iránt.  

Minden bizonnyal megerősödik a turisták részéről a biztonság iránti igény, mely 

megmutatkozik majd a higiénia vonatkozásában (szálláshelyek tisztasága, 

tányérszervizes étkeztetés preferenciája) a fizikai távolságtartás (social distancing) 

kapcsán (fürdőhelyek és strandok befogadóképességének szabályozása, fesztiválok 

és koncertek törlése) és az egyéni vagy kis csoportos utazásszervezés terén is. 

Emellett lényeges piaci stratégia, hogy a szálláshelyek, légitársaságok vagy utazási 

irodák minél rugalmasabb foglalási feltételeket igyekezzenek biztosítani vendégeik 

számára. A turisztikai szolgáltatóknak rendkívül nagy súlyt kell fektetniük az 

óvintézkedések kommunikációjára: minden létező fórumon hirdetniük kell, hogy 

mindent megtettek a biztonságos ott tartózkodás elérése érdekében.  

Egyelőre úgy tűnik, hogy Budapest mellett a termál- és gyógyvizekre nagyban 

építő egészségturizmus helyszínek kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen még csak a 

szabadtéri strandok nyitásáról született döntés. Különösen aggasztó ez a fejlemény 

annak fényében, hogy hazánk legfontosabb turisztikai terméke az egészségturizmus, 

azon belül pedig a gyógyturizmus.  

A szerzők arra is látnak esélyt, hogy az elkövetkező időszakban megerősödik a 

virtuális turizmus azon ága, ahol az utazást teljes mértékben kiváltja a virtuális élmény. 

Ennek legkézenfekvőbb példái a múzeumok, tárlatok, parkok, állatkertek virtuális 

„bejárása” (VR – virtuális valóság szemüvegekkel, 360 fokos kamera segítségével), de 

akár természeti értékek megfigyelése, megismerése is szóba jöhet, így az erre 

szakosodott cégek piaci pozíciója erősödhet meg. Könnyen belátható ezen 

megoldások választása azon tapasztalat miatt is, mi szerint az igazán kedvelt 

látványosságok élvezése a tömegek miatt egyre kevésbé lehetséges, lásd pl. Louvre. 

Kiutat mutathat a fenntartható(bb) turizmus kialakítása is, ami egyrészt annak lesz 

köszönhető, hogy a túlturizmus (overtourism) (egykori) helyszínei biztosan 

megtartják (amíg muszáj lesz) az óvintézkedések egy részét, tehát nem lesz lehetőség 

óriási és kezelhetetlen tömegek kialakulására, a desztinációk eltartóképességének 

túllépésére. Azonban, ahogy azt fentebb jeleztük, azt is feltételeznünk kell, hogy az 

elmaradt kereslet – és ezáltal az elmaradt bevételek – mihamarabbi pótlása 
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érdekében, a vírushelyzet megszűnésével nagy az esélye annak, hogy a korábbi 

túlterhelt turisztikai zónák, vagyis a turizmusból élő desztinációk ismét – immáron 

korlátozás mentes – tömeges turisztikai fogyasztást fognak generálni és csak kevéssé, 

vagy egyáltalán nem fognak koncentrálni a fenntartható(bb) turizmus kialakítására.  
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