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1. Bevezetés
Kutatási témámnak „Az épített örökség értékre emelése és népszerűsítése, az örökségmenedzsment rendszere” címet adtam. A valorizáció többféleképpen is értelmezhető, hiszen a feltáró, megőrző, helyreállító
munka, ugyanakkor a múlt, jelen egy rétegének megismertetése, a benne rejlő üzenetnek a megértetése is
értéket teremt. A Robert szótár szerint a valorizáció jelentése: „Nagyobb értéket adni valaminek”. Értékre
emelni az örökséget: elismerni az (esztétikai, szimbolikus, történelmi, tudományos...) érékét/értékeit, és
erősíteni azokat a (kulturális, szociális, gazdasági, idegenforgalmi, tartós környezeti,...) fejlesztés megteremtése érdekében.
A kutatás középpontjában a pécsi ókeresztény temető, az emlékek bemutathatósága, népszerűsítése, valamint az örökségvédelem és örökséghasznosítás városfejlesztésre gyakorolt hatása állnak. Célom a helyi
problémáktól eljutni átfogó szakmai kérdésekig, így: A helyi örökség értékei bemutatásának, elfogadtatásának, népszerűsítésének milyen elemei, eszközei és lehetőségei vannak meg ma Magyarországon a
világörökségi cím kapcsán? Hogyan lehet a városlakókat érzékennyé tenni az örökség megőrzése iránt, a
városlakókban szunnyadó kulturális igényeket miként lehet felkelteni? Miként lehet egy régészeti lelőhelyet, világörökségi emléket turisztikai termékké formálni, és azt a turisztikai piacra bevezetni? A befolyásolás, motiválás eszközeinek meghatározásához szükséges a közönség szempontjainak a megismerése, a
látogatók megtartását alakító tényezők felmérése, és az azokra alapozott vonzó szolgáltatások kialakítása.
Végül a saját tapasztalataink, valamint nemzetközi példák alapján módszertani javaslatot teszek arra, hogy
egy örökségmenedzsment központ milyen feladatvállalásokkal, feltételrendszerrel, szakmai háttérrel és
milyen struktúrában jöhet létre.

1.1. Személyes indíttatás
Az örökséggel való foglalatoskodás a szakmai és személyes életutam szempontjából is meghatározó időszak lett. Egyfajta fejlődési folyamatként éltem át, ahogy kezdő városmarketing-referensből a világörökségi diploma átadó ünnepsége kommunikációs kampányának szervezője lettem. A pécsi városházán eltöltött kezdő időszak, 1997–2000 között jött létre Pécsett először a városmarketing feladatkör, fejlesztési
tervek, arculat, első tudatos városmarketing akciók. A munkát segítette a közgazdászdiploma, amelyet
turizmusmarketing és regionális gazdálkodás szakirányok párhuzamos vállalásával, végül Pécs városmarketing programjából írtam, valamint azok a felkészült és elhivatott kollégák, akikkel mindezt a területet
a városfejlesztési iroda keretein belül kezdtük el kialakítani, a városmarketinget az általam mindig sokkal
fontosabbnak értékelt településfejlesztést támogató és egyáltalán nem politikai eszközként művelve. Majd
lehetőségem nyílt választani, és négy évnyi városmarketinges munka után mezt váltani, így a korábbi
közvetlen kollégákkal együttdolgozva örökségmenedzser lettem, bár akkor még nem igazán tudtam ez
mit is jelent. A korábbi tapasztalataim itt is kamatoztathatóak voltak, de meg kellett „tanulnom” Pécset,
a város műemléki építészeti értékeit, a világörökségi helyszíneket és a város történetét, meg kellett ismerkednem a műemlékvédelemmel, az abban részt vevő szereplőkkel, meg kellett tanulni, hogy mit ír elő
számunkra a világörökségi kezelési terv. A tanulási folyamatban a párhuzamosan és folyamatosan egymás
után következő európai uniós pályázatok, nemzetközi partnerség és olyan hálózatokban történő munka,
mint az AVEC (Alliance de Villes Européennes de Culture / Európai Kulturális Városok Hálózata),
vagy akár a Bourges-ban elvégzett örökségi nyári egyetem sokat segítettek. Miután Pécsett a világörökség
működtetésében, kezelésében ebben az időben elég különleges helyzet volt, ezért ma már kijelenthetjük,
hogy Magyarországon műemlékek kezelésére itt jött létre először valódi örökségi módszertani központ.
A pécsi világörökségi emlékek úgy tulajdonos, mint üzemeltető vonatkozásában több szereplő kezében
voltak, az önkormányzat által létrehozott Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. (továbbiakban Örökség
Ház) pedig az UNESCO által a városra írt kezelési terv végrehajtásának felelőse volt, de sem a város, sem
a cége nem voltak tulajdonosai a világörökségi területnek, üzemeltetőként sem voltak birtokon belül. Ezt a
helyzetet a 2004–2006 között megvalósított, ma már „Cella Septichora beruházásként” hivatkozott „Pécs
világöröksége turisztikai vonzerővé fejlesztése” című ROP pályázati projekt változtatta meg, mégpedig
gyökeresen. A pályázat kikényszerítette a világörökségi helyszínek tulajdonosi rendezését, az üzemeltetés
egységesítését. A projekt eredményeként létrejött Cella Septichora Látogatóközpont és a benne foglalt
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sírépítmények városi tulajdonba kerültek, az üzemeltetés egységesen (a többi állami és megyei tulajdonú
látogatható világörökségi helyszíné is) az Örökség Ház kezelésébe került. Ennek a pályázatnak voltam a
belső projektmenedzsere, így alkottunk három külső szakértővel négyfős projektmenedzsmentet. A feladatom különösen a „lágy részek”, így kommunikáció, marketing, kiállítás, megvalósíthatósági tanulmány
és üzemeltetési terv készítésének koordinációja, az azokért való szakmai felelősség voltak. A világörökségi
emlékek felújítását és azok turisztikai piacra történő bevezetését követően szintén döntés előtt álltam.
2008-ban indult a turisztikai desztinációmenedzsment modell hazai bevezetése. A kísértés nagy volt,
hiszen a Cella Septichora megnyitása előtt és után is éreztük, hogy a belvárosi látnivalók turisztikai hasznosítási lehetőségeit általában a városi turizmus állapota, a fogadási feltételek, valamint a városi szintű
turizmusfejlesztés és marketing egyaránt befolyásolják, segítik vagy gátolják. 2008 végétől folyamatos és
„szelíd” átjárással, Sarkadi Eszterrel városi vezetői felkérésre elkezdtük megszervezni a Pécsi Turisztikai
Egyesületet, majd a korábban a Tourinform irodát működtető Ezerszínű Pécs-Baranya Kht.-t átalakítani
TÉDÉEM Pécs NKft.-vé, létrehozva ezzel a pécsi helyi TDM szervezetet, egyúttal a hazai közepes és
nagyvárosok számára TDM modell szervezetet is kidolgozva.
2012-től Kukai Tibor és Bachman Zoltán professzor úr felkérésére a PTE Műszaki és Informatikai Karán
dolgozom, kapcsolatom a máig szakmámnak tekintett és az egyetemi munkám előtt 16 éven át művelt
területtel nem szűnt meg.
2013 végén immár külső, turisztikai szakértőként részese lehettem a Pécs világörökségi helyszín kezelési
terve elkészítésének. Ez a folyamat, és azok a kollégák, tanárok, akikkel az évek során együtt dolgoztam
ráébresztettek arra, hogy van értelme elmondani, rendszerezni a múltat, és szintén van értelme módszertanilag is összefoglalni, hiszen immár az UNESCO írja elő a kezelési tervek 7 évente történő megújításának szükségességét, az abban foglaltakat nemzeti szinten törvényerőre is emelik, a helyszínek számára
kötelezővé téve a betartását.
Az elmúlt 18 évben részt vettem a pécsi világörökség turisztikai termékké formálásában, majd azt visszatekintve elemeztem azt, dolgoztam a városmarketing alakításában, majd a TDM szervezet létrehozásában,
ezért jelen dolgozat talán személyesebb hangvételű és a napi gyakorlat felől közelít.

1.2. A dolgozat célja, problémafelvetés
A dolgozat célja hármas
Bemutatni, leírni, dokumentálni egy időszakot, egy történetet, egy fejlesztést, mindezt az örökségturisztikai, örökségmenedzser szakember nézőpontjából.
Továbbá a konkrét pécsi esettanulmányt alapul véve, hazai és nemzetközi szakirodalomra, de sokkal
inkább projekt-együttműködések, nemzetközi példák által vezérelve átfogó leírását adni az örökségmenedzsmentnek, azt rendszerként, abban a turizmust, marketinget egy-egy részfeladatként megjelenítve.
Végül bemutatni a pécsi világörökségi helyszín példáján azokat a lépéseket, melyek által a régészeti lelőhelyből turisztikai attrakció jött létre.
Nem cél általános, bármilyen örökségre, annak kezelésére kiterjedő munka elvégzése, mint ahogy nem cél
építészeti és műemlékvédelmi szakmai feladatok áttekintése és rendszerezése sem. Az örökségmenedzsmentet kizárólag műemléki ingatlan, annak elsősorban turisztikai hasznosítása és lakossági elfogadtatása
vonatkozásaiban írja le.
Az örökségmenedzsmenthez kapcsolódó határterületeket áttekinti, de a társszakmákat részleteiben, teljes
mélységében nem tárgyalja, inkább magát az örökségmenedzsmentet helyezi velük kontextusba.
A pécsi esettanulmányon, valamint az AVEC hálózatban végzett munkán keresztül megfogalmazódtak olyan kérdések, problémák, amelyekre a dolgozat szintén megkísérel választ adni, arra mit tehet egy
módszertani központ, milyen feladatokat vállalhat fel „obligón” kívül. Miként lehetséges egységesen bemutatni és a város szövetében is láthatóvá tenni olyan emlékegyüttest, amely több helyszínen, a föld alatt
található. Hogyan lehet összebékíteni a projektmenedzsmentet, a pályázati elvárásokat a régészeti és mű-
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emlékvédelmi szempontokkal és hogyan lehet élővé és a ma szerves részévé tenni az 1600 évvel ezelőtti világot. Rámutat arra, miként segíti vagy gátolja egymást városi turizmusszervezés és látnivaló üzemeltetője.
Példaként pedig álljon itt egy rövid leírás, mintegy az esettanulmány összegzője, mert abból világossá
válik, hogy a pécsi helyzet, mint állatorvosi ló, a legkülönbözőbb „betegségeket” hordozta.
Turisztikai vonzerőfejlesztés EU-támogatással, avagy hogyan lesz attrakció egy régészeti lelőhelyből
Pécs-Sopianae ókeresztény temetőépületeinek együttese, mint római kori épületcsoport 2000 óta a világörökség része. A Szent István téren és környékén található Kr. u. 4. századi ókeresztény temető 16
építménye, mint történeti, építészeti és művészettörténeti egység alkotja a világörökségi helyszínt. A Kr.
u. 4 századból származó emlékek a műemlékek sajátos részét alkotják, mert részben a föld felszíne alatt,
részben a felszín felett találhatók a mai belváros északnyugati részén. A temető sírjai és épületei felett ma
a székesegyház és a püspökség épületei, múzeumok és más történelmi épületek, vendéglátó egységek, esetenként magánházak helyezkednek el. Bemutatás, kiállítási tér szempontjából itt az az alapvető probléma,
hogy amit ma látunk a föld alatt, az sohasem volt látható. Egy, éppen az illegalitásból előbújó vallás első
megnyilatkozásai ezek az építmények a keresztényüldözéseket követően, a temetői terület pedig szakrális
tér, nem élettel teli kulturális városcentrum.
„Ma, ezek az emlékek mind a föld alatt rejtőznek, azt a hamis képzetet keltve, hogy ezek hasonlóak a római katakombák világához, amelyek a római korban is a föld alatt voltak, hiszen az új hitet – a kereszténységet – illegálisan szó szerint a föld1 alatt gyakorolták. A temetőegyüttes bemutatása éppen ezért jelentett
nehéz feladatot mind didaktikai, mind pedig technológiai, műszaki oldalról is. Különleges módszereket
igényelt, hogy az együttest bemutathatóvá tegyük. Hogyan is sikerült ezt a feladatot megoldani? A föld
alatti építményeket szeparálni kellett az azokat övező földtömegtől, hogy így megakadályozzuk a talajban
lévő nedvesség káros hatásait, amely különösen a festett sírkamra részeknél volt kritikus. Ezt különleges
bányászati eszközökkel, aknák mélyítésével és vasbeton védő épület létesítésével sikerült megoldani. A
falképek védelmének másik sarkalatos pontja, hogy állandó légállapotot és páratartalmat biztosítsunk.
A legnehezebb feladat azonban mégis a valamikori napszinten lévő római világ felidézése, megjelenítése
volt a ma embere számára. Mindezt a föld alatt kellett megvalósítani. A valamikori ókeresztény temető
domborzatát és épületeit képzeljük el úgy, hogy a székesegyháztól délre lejtett a temető. Teraszok, rézsűk,
teraszok, rézsű váltakoztak egymás után. A teraszokon álltak a temetőkápolnák, alattuk voltak a sírkamrák, amelyeket bizonyára a rézsű felől2 lehetett megközelíteni. Az ókeresztény mauzóleum esetében volt a
legkönnyebb dolgunk, hiszen a mauzóleum a felszínen helyezkedik el. Itt különösebb didaktikai trükkre
nem volt szükség. A Korsós sírkamránál viszont már a föld alatt kellett megjelentetni a valamikori római kor szintjét. Ezt egy galériaszinttel oldottuk meg. A Péter-Pál sírkamra esetében egy acélszerkezetű
járószint hivatott szimbolizálni a római kori temető szintjét” – mondja Bachman Zoltán építész, a pécsi
világörökségi helyszínek rehabilitációjának vezető tervezője az emlékeket bemutató, filmben.
Ez a megközelítés nem csak az ókeresztény temető, nem csupán a késő római kor, hanem a műemlékvédelem, örökségvédelem bemutatását is lehetővé teszi.
2004–2006 között EU-támogatással megvalósult beruházás tette lehetővé a korábban már ismert, de vis�szatemetett legjelentősebb temetői épület, a Cella Septichora (hétkaréjos temetői épület) feltárását, köréje
olyan védőépület megépítését, amely egy múzeumi egységbe kapcsolta azt a már korábban is látogatható
Korsós, Péter-Pál, Nyolcszögletű, valamint az újonnan megtalált XII. és XIII. számú sírkamrákkal. A
védőépület üvegtetejével létrejött az éjjel-nappal nyitva tartó múzeum. Ilyen léptékű járható üvegfelület
az országban korábban nem volt.
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Az első ókeresztény gyülekezeti helyek, a háztemplomok az átriumos római lakóházak funkcionális átalakításával keletkeztek. A római temetkezési szokások hozták létre a katakombákat is, melyeket a keresztényüldözések során, a III-IV.
században átalakítottak istentiszteleti célra. (Guzsik T. 1985)
Két kivételtől eltekintve, minden dél felől volt megközelíthető. a kivétel a septichora és a mauzóleum.
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Sajátosságok, melyeket a tervezésnél figyelembe kellett venni:
• az ókeresztény temető együttese (épület és sírlelet) térben elszórtan helyezkedik el
• tulajdonlásban, üzemeltető tekintetében változatos képet mutatott
• a feltárás és bemutathatóság szempontjából az emlékek eltérő állapotban voltak (a beruházással nem
csak új feltárás és annak bemutatása jött létre, hanem a régiek állagmegóvása, fejlesztése, kiállításának
megújítása is megtörtént)
• a sírépítmények többsége a földfelszín alatt található
• az emlékek többsége kizárja a látogatót (üvegfal mögül látható)
• az emlékek befogadó képessége korlátozott, nem bírják el a tömegturizmust.
A fejlesztések kronológiája, a világörökségi diploma átvétele után
2002-ben Pécs városa megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t (Örökség Ház), az örökségmenedzsment feladatok ellátására.
2003-ban készülnek el a világörökségi terület első fejlesztési tervei hazai pályázati finanszírozással, azzal
a várakozással, hogy a pécsi projekt az országban az egyik első lehet, mely infrastrukturális beruházásra
jelentős EU-forrásokra aspirálhat.
2004 elején megnyíltak az első ROP-források, ekkor nyújtottuk be a pécsi pályázatot is, 2004. november
9-én megtörtént a támogatási szerződés ünnepélyes aláírása. A város és konzorciumi partnerei a 43,5 millió forintnyi saját forráshoz 1,5 milliárd forintot nyertek el a világörökségi értékek turisztikai attrakcióvá
fejlesztésére. A pályázatot az Örökség Ház készítette, menedzselte végig. Partnerek voltak a tulajdonosként
érintett szervezetek, így a Baranya Megyei Önkormányzat, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, valamint
további együttműködők a civil szervezeteket összefogó Nevelők Háza Egyesület, az önkormányzat városüzemeltetési társasága (Városi Vagyonkezelő Kft, ma Pécs Holding ZRt.) és a Pécsi Püspökség.
A pályázat a védett emlékek, műemléki látnivalók felújításán és bővítésén túl a Cella Septichora terében
világörökségi látogatóközpont létrehozását célozta meg.
További jelentős eleme volt a pályázatnak: kiszolgáló terek és objektumok színvonalának javítása (Szent
István tér, Sétatér, Janus Pannonius utca, Káptalan utca) a világörökségi helyszíneket összekötő útvonalon
és közvetlen környezetükben.
Kihívást jelentett az, hogy az építkezéssel és a régészeti munkákkal párhuzamosan készült az üzemeltetésre
vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány, a marketingterv és ennek legjelentősebb elemeként az
ókeresztény temető egységes kiállítási anyaga, didaktikus interaktív bemutatóterek kialakítása. A régészeti
munkák szinte párhuzamosan zajlottak a kiviteli tervezéssel, a védőépület megépítése a kiállítási forgatókönyv elkészítésével. Ezért nagyon sok tapintatot, rugalmasságot, feszített munkát és együttgondolkodást
kívánt az összes szereplőtől a beruházás. Érzékeltetésül elég annyit leírni, hogy a Cella Septichora kiviteli
tervei 2005 szeptembere és május 31-e között öt műemléki hatóság által is jóváhagyott hivatalos módosítást értek meg, ami természetszerűleg maga után vonta a Támogatási Szerződés módosításait is.
A négytagú projektmenedzsment jelentős tapasztalatra tett szert konfliktuskezelésben. Építész, régész,
restaurátor, turisztikai, muzeológus szakmák ütköztek, de együttgondolkodással az épület és kiállítás
elnyerte 2007. évben a vendégek fogadására alkalmas formáját.
A projektmenedzsment szakmai tanulságait akkor az alábbiakban foglaltuk össze
Fel kell készülni a műemlékvédelemnek, régészetnek, a turizmusnak arra, hogy amennyiben EU-forrást
kíván lehívni, úgy meg kell tanulni alkalmazkodni a projekt- keretekhez (idő, pénz, előzetesen kitűzött
célok teljesülése szigorú adminisztrációs keretek között).
A régészet nem önmagáért nyert támogatást, hanem valamely további cél érdekében végzett alaptevékenység, ld.: turisztikai vonzerőfejlesztés (gazdasági fenntarthatóság).
Lényeges kérdés volt, hogy hol a határ az előzetesen meghatározott turisztikai és végső soron pályázati
célok teljesülése és a régészeti, műemlékvédelmi, építészeti szakmai érvek feszülése között.
A kiviteli tervezés, építés és régészet egy iterációs folyamat része, az egyidejűség miatt a szakmai koncepciók, vélemények folyamatos ütköztetésére, csiszolására volt szükség.
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NEM ROMOK HALMAZA A MÚLT…
A feladat, egy európai színvonalú, nagyszabású, tömegeket újra múzeumba csábító, föld alatti időutazást
idéző, 21. századi technikát alkalmazó kő- és üveglabirintus megalkotása, ahol a látogató a római kor
köveit koptatva a legújabb információ-technológia segítségével a múlt aktív szereplőjévé válhat.
1. ábra: A Cella Septichora épülete a 2004 évi feltárás során és az elkészült látogatói tér 2007 év elején

Fotó: Kismányoky Károly, Pécs / Sopianae Örökség NKft. archívuma
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2. Örökségmenedzsment fogalmi megalapozása, és kapcsolódásai más
szakterületekhez
A választott téma tudománytörténeti feldolgozása több oldalról is megközelíthető a határos szakmák
szerint, kiindulhatunk az örökségvédelem (műemlékvédelem, régészet, mobilis tárgyi emlékek), a városfejlesztés, településtervezés, a marketing, városmarketing és a turizmus kapcsolódó elmélettörténeti
kutatásával. Ezért a felhasznált szakirodalom is ezekből a szakmaterületekből válogat (nem öleli fel, mert
az lehetetlen küldetés lenne, önálló kutatás kereteit feszegeti).
A dolgozat egyik feladata a fogalmi rendszer tisztázása, szakirodalmi háttér bemutatása, a vonatkozó
módszertanban való elhelyezés. A rendszerezés azonban alkalmat teremt tudományterületek közötti határok bemutatására, a kutatás, feldolgozás, értékelés, elemzés tárgyának, mutatószámainak, eszközeinek
egymást kiegészítő vagy átfedő leírására, de ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy az egyes szakmák
miként gazdagítják egymást szemléletben, filozófiában, gondolatokban.
Ez az írás azt tartalmazza, hogy miként kapcsolódik össze földrajz, műemlékvédelem, településfejlesztés és
turizmus. Cél az örökség – hagyomány – kultúra együttesének vizsgálata. Felvet olyan kérdéseket, amelyeket érdemes lenne tovább kutatni, így „a ma a holnap öröksége” gondolatot, a hagyomány és kultúra
találkozását, mint a lezárt múltat és az alkotót, a soha nem voltat, vagy a mindig létezőt absztrakcióval
megmutató művészet közötti határokat. A kultúra és örökség, turizmus – kulturális turizmus fogalmi
megközelítésein túl leírja a legjellemzőbb kapcsolatokat az örökségmenedzsment, örökségmarketing és a
földrajz között. Rámutat arra, miként lehet az UNESCO kulturális örökség fogalmi lehatárolását áttenni
kulturális turisztikai termék tipizálásába. A fogalmi meghatározások gyakorlatra történő „lefordításával”
remélhetőleg a mindennapokban is haszonnal forgatható írás születik.
Az örökségmenedzsment összekapcsolja a megőrzés/konzerválás folyamatát, a helyreállítást, a bemutatást/
megismertetést és a fenntartható fejlesztést. (Mészáros B. – Sarkadi E. 2002) Magában rejti az örökséggel való törődést, és annak fenntarthatóságához gazdasági hasznok realizálását is, szintúgy az örökség
élvezetéhez vezető utakat és módokat (UNESCO, 2010: Towards a UNESCO Culture and Development
Indicators Suite Working Document).
A megőrzés, konzerválás, tudományos feldolgozás a műemlékvédelem részeként is, nemzeti szinteken a
nemzeti örökségvédelmi hivatalokra3, valamint a mindenkori ingatlantulajdonosokra rótt feladat, amit
nemzetközi viszonylatban az UNESCO4 és annak műemlékvédelmi világszervezete, az ICOMOS5 felügyelnek. A megyei, mára városi önkormányzati fenntartású múzeumok részint a régészeti és épületkutatási feladatok kötelező ellátásakor bekapcsolódnak a fejlesztési feladatokba, másrészt a gyűjteménykezelési,
restaurálási és dokumentációs feladatokat is ellátják működési területükön. A helyreállítás, fejlesztés már
több szereplő együttműködésében, legtöbbször projekt formájában valósul meg. Műemléki fejlesztések
kötelező szereplője az örökségvédelmi hatóság, a múzeum (korábban a kötelező régészeti feladatok miatt
is), a tulajdonos, a legtöbb esetben érintett a helyi önkormányzat és az állam is. Az örökségvédelmi hatóság
a felügyelet mellett mára ellátja az építési hatósági feladatokat is, a műemlékvédelem az építési hatóság
részévé vált.
A műemlékvédelem feladata:
• a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, dokumentálása, nyilvántartása,
védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek meghatározása
• a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása
• a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét szolgáló kezelése összhangjának
megteremtése
• tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés.
(Forrás: 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről)
4
Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról
szóló megállapodást 1945. november 4-én 20 állam írta alá.
5
Az ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete, a párizsi
székhelyű Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi szakértő intézménye, 1965-ben hozták létre.
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A hasznosítás, működtetés, valamint a bemutatás, megismertetés a leginkább átadható, megteheti maga a
tulajdonos, végezhetik a korábbiakban felsorolt intézmények, de adott célra létrehozott önálló menedzserközpont is. Erre volt példa a pécsi világörökségi emlékek menedzsmentjére 2003-ban létrehozott önálló Pécs/
Sopianae Nonprofit Kht., mely francia mintára örökségi módszertani központként is definiálta magát.
A turizmus és marketing az örökség hasznosításában és megismertetésében vállal szerepet, mint az örökségmenedzsment szerves része.

2.1. Kultúra és örökség, kultúra vagy örökség?
Az örökségmenedzsment tárgya maga a műemlék, tárgyi, ingó és ingatlan érték, a kultúra egy szelete, és
a nemzedékről nemzedékre öröklődő tudás, szellemiség is.
A kultúra egy életmód része, amelyen emberek sokasága osztozik, írja E. B. Tylor 1871-ben. A hasonlóságok a beszédben, nyelvben, viselkedésben, életvitelben, szokásokban, ideológiában, technológiában
csoporttá kapcsolnak össze egyéneket egy-egy kultúrában. Ezek a csoportok képezik a kereslet oldaláról a
kulturális igénnyel rendelkező turistákat, a kínálati oldal felől pedig az igényt kiváltó vonzerővel fölszerelt
befogadó célterületet.
A hagyomány szó kapcsolja össze legkifejezőbben a kultúra és örökség kifejezéseket, bár a hagyomány
szónak a magyarban különösen van egy, a honfoglalás előtti korhoz kötődő, a szokásokban továbbélő
megújuló népi kultúra jelentése is.
A kulturális hagyomány azonban Magyarországon sokkal inkább európai kultúrát jelent. Kodályról
eszünkbe juthat a Pergolesi Stabat matere is, ami egyértelmű kapcsolatot jelent a népi kultúrán kívül a
keresztény Európához. A művekben pedig az elődöktől örökölt mellett benne van az újat alkotás, a soha
nem voltat, a nem pusztán a létezőt reprodukáló, hanem a világot megértető művészet, annak az alkotó,
a lelket, a gondolatot formáló ereje. Ebben fogható meg legjobban a kultúra és hagyomány, kultúra és
örökség közötti különbség.
A hagyaték és hagyomány fogalmak megjelenítik azt a kettősséget, melyet az örökség alatt értünk. Talán
a néprajzkutatóink voltak azok, akik a legplasztikusabban leírták a megfogható és megfoghatatlan közötti
különbséget. Viski Károly: A magyarság néprajza bevezetőjében írja, 1933-ban: „A néprajz szinte magától
oszlik két félre: anyagi és szellemi műveltségre, azaz tárgyi hagyatékra és szellemi hagyományra: akárcsak
az ember testre és lélekre.”
Az örökségnek alapvetően kétféle megközelítése van. A legáltalánosabb, illetve korai felfogás az, ami
lezártnak, a múlt egy darabjának tekinti az örökséget. „Hagyományon általában az elődeinktől reánk maradt szellemi javakat értjük, míg a hagyaték vagy örökség a reánk szállott anyagi javakat jelöli.” (Győrffy
I. 1939.) További fejtegetéseiből kiderül, hogy a hagyományt tekintette a meghatározó, a tágabb, mármár a kultúrával egyenértékű fogalomnak. Az örökség fogalmához az ’anyagi javak’ értelmezés mellett a
lezártság, a befejezettség, a mozdulatlanság képzete társult, szemben a hagyomány körébe sorolt szellemi
javak dinamizmusával, életkormányzó erejével.
Ez a felfogás azonban az idők során változott, és mintha újra egyre közelebb kerülne egymáshoz, örökség
– kultúra és hagyomány. Nuryanti (1996) szerint az örökség a társadalom kulturális hagyományainak részét képezi, és része egy közösség identitásának, Hall és McArthur (1998) szerint olyan múltbeli, az elmúlt
időkből származó érték, amelyet egyik generáció megőrzésre érdemesnek tart és továbbad a következőnek.
A folyamatosságot, a lezáratlanságot így írja le Paládi-Kovács Attila: A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya örökség, hagyomány, néprajz című könyvében, 2014-ben: „Az ’ősi örökség’, az ’ősi tárgyi
hagyaték’ fogalmán elődeink nem az ezer- vagy kétezer éves tárgyakat, például a Lehel kürtjét, hanem
a formájában, funkciójában ősi, de folyton megújuló/megújított tárgykészletet értették. Nem a lezárt, a
múzeumokban tárolt vagy a földből előkerült ’tárgyi hagyatékról’ beszéltek.”
„A ma lesz a holnap öröksége”, erről ír 2002-ben az UNESCO főtitkára levelében: „A kulturális örökség
fogalma nyitott és folytonosan változó, mert egyre újabb, védelmet érdemlő elemekkel gazdagodik, a
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tegnapival, sőt a maival is.”6 Egyre fontosabbá válik a szellemi hagyaték. Az UNESCO 2003-ban Párizsban fogadta el az immateriális kulturális örökség megóvására irányuló Konvencióját, ezzel teljessé téve az
örökségvédelem által érintett területeket.
A kulturális örökség meghatározásához, kategorizálásához szintén az UNESCO-nak a Világ Kulturális
és Természeti Örökségének védelméről 1972-ben elfogadott Világörökségi Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) szövege ad támpontot, mely olvasható a weboldalon.
Kulturális örökség
Műemlékek: építészeti munkák, műemléki szobrok és festmények, régészeti elemek vagy szerkezetek,
írások, barlanglakások, és a tulajdonságok olyan kombinációi, melyek egyedülálló, egyetemes értékkel
bírnak a történelem, a művészetek, vagy tudomány szempontjából.
Épületcsoportok: együttesek, vagy egyedül álló vagy kapcsolódó épületek, melyek az architektúrájukkal,
vagy az egyneműségükkel, vagy az elhelyezkedésükkel, egyedi egyetemes értékkel bírnak a történelem, a
művészetek vagy a tudomány szempontjából.
Táj: az ember által humanizált természet7, természeti táj az ember által érintetlen vagy minimálisan befolyásolt természet, a történeti települések által meghatározott terület a kultúrtáj.8 Emberi alkotások, vagy
ember és természet közös alkotása, kultúrtáj, műtáj, beleértve a régészeti lelőhelyeket is, melyek egyedülálló, egyetemes értékkel bírnak történelmi, esztétikai, antropológiai, vagy néprajzi szempontból.
Természeti örökség
Fizikai vagy biológiai alakulatok, képződmények vagy ezek csoportjainak természeti tulajdonságai, melyek egyedülállóak és egyetemes értékűek az esztétika, vagy a tudomány szempontjából.
Geológiai képződmények és pontosan körülhatárolt területek, veszélyeztetett állat- és növényfajok élőhelyei, melyek kiemelkedő egyetemes értéket képviselnek a tudomány vagy megóvás szempontjából.
Természeti tájak és pontosan körülhatárolt területek, melyek kiemelkedő egyetemes értéket képviselnek a
tudomány, a megóvás vagy a természeti szépség szempontjából.9
Kialakulása szerint valamennyi besorolható a természeti, vagy ember alkotta értékek közé. Rátz Tamara a
kulturális értékeket turisztikai megközelítésből három kategóriába sorolja: élettelen kultúra (például: épületek, tárgyak, írott emlékek), mindennapi életben kifejeződő kultúra (élő népszokások), megelevenített
kultúra (például: rendezvények). (Rátz T. 2011)
Az egyes védettségi szintek és az érték elemek is egymásra épülnek, egymást kiegészítik, a világörökségi védelem is hazai jogszabályokon alapul. Pécs/Sopianae ókeresztény temetője10 az UNESCO 24COM XC.1
döntése alapján a világörökség része, annak kulturális; épületek csoportjába sorolva. Ezt az tette lehetővé,
hogy, mint kiemelkedő régészeti lelőhelyet (Pécs belvárosával együtt) 1951-ben miniszteri döntéssel védetté nyilvánították, országos védettségét tekintve tehát kiemelten védett régészeti lelőhely, helyi védettségét
tekintve pedig Pécs-belváros műemléki jelentőségű terület része. A területen több műemlék is található,
amelyek között megtaláljuk a késő római sírkamrákat is, az emlékek egyedi védettséget élveznek.
Az 1972-ben született Világörökségi Egyezményt, Magyarországon az 1985. évi 21. számú törvényerejű
rendelet illesztette be a magyar jogrendbe. Elsődleges kötelezettnek az államot adja meg a jogszabály, a
kijelölés, védelem, megóvás és bemutatás tekintetében.
www.portal.unesco.org, Division of Cultural Heritage
Az Európai Táj Egyezmény, Európa Tanács, CEMAT, 2000: „Táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki;”
8
Möcsényi Mihály, 1968: „A táj egyrészt a társadalom anyagi életfeltétele, másrészt magas rendű vizuális-esztétikai kvalitások hordozója. Ezért egyben az ember és természet kölcsönhatásainak tárgyiasult – az ember alakította anyagi világban
manifesztálódott – története.”
9
az UNESCO kategóriáit alapul véve
10
A temető egy része, nem a teljes területe került fel a listára: „ Pécs város római elődje, Sopianae késő római (részben) ókeresztény északi temetőjének egy része” (forrás: Kezelési Terv Dokumentum, 2015)
6
7
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A 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről a korábbinál hatékonyabb eszközöket teremt az egyetemes
értékek megőrzése, illetve fejlesztése közötti összhang létrehozására. A törvény rendelkezik a világörökségi
helyszínekről, védőzónáiról, valamint a várományosi listán szereplő tételekről.

2.2. Turizmus, alapok a későbbi elemzéshez
A. A turizmus fogalma
Az utazás, a megismerés vágya egyidős az emberiséggel. Az egyiptomi, mezopotámiai kereskedők, a római
fogadók és falaikra felírt történetek, Janus Pannonius pécsi, Hunyadi János itáliai tartózkodása, Goethe
Itáliai utazása, neves művészeink külföldi „tanulmányai” (Munkácsy – Bécs, Düsseldorf, Párizs, Czóbel –
Nagybánya, München, Párizs, Bergen, Berlin, József Attila- Bécs, Párizs, Kodály Zoltán – Bonn, Párizs..),
mind felfoghatók a korai turizmus bizonyítékainak. Az antik korban a gyógyítás, a fürdőkultúra (Róma,
Vichy, Aquincum) szintén kedvelt utazási cél volt, ennek a kultúrának számos emlékét és hagyományát
őrizzük még ma is.
A turizmus tömegessé és szervezetté válása előtt is megtalálhatóak annak legjellemzőbb indítékai, a vallás,
a tanulás, a tudásvágy, a család, rokonság meglátogatása, a kereskedelem, a munka egyaránt. A középkorban a szegény családok gyerekeinek a tudást, egyúttal felemelkedés esélyét jelentette az útra kelés, a
főurak, várurak pedig előszeretettel tartottak ünnepségeket, lovagi játékokat, bálokat, mulatságokat az
uradalmi központban, akár politikai érdekeik kiteljesítésére, akár lányaik kiházasítására. Az ipari forradalom előtt a petit tour és grand tour szervezett, tanulási, kulturális, vallási célzatú 3 évig tartó utazással
egybekötött nevelése az európai, elsősorban a francia és angol arisztokrácia gyermekeinek. A petit tour
és a grand tour fogalmak jelenthetik a turizmus gyökerét. A kezdet még a 17. század közepe és kb. 200
évig tart. Alapvetően kulturális szempontú utazás volt, amit motivált a világ megismerésének a szándéka
is. Ezt írja le a ma divatos fogalom, az edutainment, amivel együtt azt is mondja, hogy a kulturális turizmust a szórakoztatva tanulás ajánlatával lehet vonzóbbá tenni. Az ipari forradalom egyúttal a közlekedés
forradalmával és a társadalmi szerkezet jelentős átalakulásával megteremtette a modern turizmus alapját.
A siker kulcsa, ma így tanuljuk, a több érzékszervre hatni képes termék vagy szolgáltatás. Némi malíciával azt is mondhatnánk, hogy elődeink is tudták a „turizmuscsinálás” titkát, de fogalmazhatnánk úgy
is, hogy nincs új a nap alatt. A mai turisztikai szakember feladatait, szellemiségét, megközelítésmódját a
turizmus XX. századi definíciója határozza meg. A turizmus meghatározását a Turizmus Világszervezete
(World Tourism Organisation, WTO) fogadta el, melyet a Hágai Deklarációban (The Hague Declaration
of Tourism) tett közzé 1989-ben: „A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli
minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.” Ez nem azonos tehát a Lengyel Márton (1994) által javasolt, és a szakma által máig vitatott,
minden lakáson kívüli tevékenység – értelmezéssel, mely definíció alapján a helyi lakosok múzeumlátogatása, vagy koncerten való részvétele is turizmusnak minősül.
A KSH mérési metódusa alapján, a vendégfogadó terület szempontjából, ha egy látogató legalább egy
éjszakát eltölt a felkeresett helyszínen, akkor ő turistának számít, azonban ha egy éjszakát sem tölt el ott,
akkor kirándulóként (nem) kerül regisztrálásra, amelyektől megkülönbözteti az átutazókat.
Általában a kulturális javaknál, örökségi helyszíneknél ez a megbontás problémát is okozhat, hiszen a látogatók jelentős része adott városból, régióból kerül ki, de gyakori a kiránduló/átutazó(?) külföldi vendégek
előfordulása is (például: hajós csoportok, Budapestről busszal érkező, a városban 2-3 órát töltő vendégek).
A vizsgálat konkrét tárgya a pécsi világörökségi helyszín szempontjából is fontos megkülönböztetni a
belső és a külső forgalmat, mérni a valós turisztikai keresletet, leválasztani róla a helyi lakosok, diákok,
iskoláscsoportok látogatásait.
A Magyar Turizmus ZRt. 1997-ben készíttette el országos vonzerőleltárát, amelyben például egy vonzerő besorolása helyi, regionális, országos, nemzetközi hatókörű vonzerői körbe, az azt felkereső látogatók
küldőterületétől, annak a távolságától is függött.
A világörökségi rang, az egyetemes kultúrtörténeti értékként való jelölés feltételezi azt, hogy például a
pécsi világörökségi helyszín nemzetközi hatókörű vonzerő, a kérdés persze az, hogy a napi gyakorlat ezt
igazolja-e, ergo a benne rejlő potenciált képes-e kiaknázni.
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B. A turizmus rendszere
A turisztikai piacot meghatározza a kereslet (a vendég, az igényeivel, motivációjával, fogyasztói magatartásával, vásárlói döntésével, költési hajlandóságával, utazási szokásaival), a kínálat (a termék és annak
infra- és szuprastruktúrája), a közvetítő szektor szereplői (utazásszervezők, utazási irodák, ügynökségek,
turisztikai szövetségek), valamint külső társadalmi, gazdasági, természeti, környezeti tényezők.
A turisztikai infrastruktúra a vonzerőnek helyet adó létesítmény maga, ami sok esetben egybeesik a település lakosságát kiszolgáló sport-, kulturális, szabadidős létesítménnyel. A dinamikus infrastruktúra a
vendégek közlekedését szolgálja, szintén jellemzően a település működésének részét is jelenti, nem csupán
turisztikai célra létrehozott szolgáltatás (utóbbira is találunk példát: bringóhintó, városnéző kisvonat …).
Az elsődleges szuprastruktúra a szállás és étkezés, azaz a szálloda és vendéglátóipar egységeit, a másodlagos szuprastruktúra a kiskereskedelmi egységeket foglalja magába.
A turizmus szereplői:
1. a turista,
2. a turistáknak szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
3. a fogadó közösség és
4. a természeti-kulturális környezet.
2. ábra: A szereplők közötti kölcsönhatásokat szemlélteti a VICE modell.

Forrás: Destination Management Handbook, English Tourist Board & Tourism Management Institute, 2003, p.6

A VICE modellt egyúttal a turizmus fenntartható modelljének is tekinti a szakirodalom. A fenntartható
turizmus egyensúlyban tudja tartani a látogató, a helyi közösség, valamint a turisztikai szektor igényeit.
Ezért tehát a turizmus hatását nem egyes szolgáltatók, és nem csupán a vendég megelégedettsége, hanem
a fogadóterület egésze, annak általános gazdasági és környezeti állapota vonatkozásában is tekinti. (Lengyel M. 2008.)
C. A turisztikai termék
A turisztikai rendszer kínálati oldalának magja, nélküle nincs turizmus, hiszen az érdeklődés felkeltője, az
utazás mozgatórugója minden esetben maga a termék. A turisztikai terméket többféleképpen is megközelíthetjük. Alan Godsave (ex verb.) a 4 A-val, attraction – access – accomodation – attitude, azaz attrakció,
elérés – hozzáférés, szállás és hozzáállás négyesével írja le a turisztikai terméket. Philip Kotler és Stephen
Smith azt írják, hogy a termék lényege a vonzerő és a szolgáltatáshalmaz a vendég igényeinek kielégítésére.
A turisztikai terméket leírhatjuk a vonzerő, a rárakódó „csomagolás”, az ár, valamint az elérhetőség (elosztás) együtteseként is, melyhez kapcsolódnak:
• alapszolgáltatások (szállás, étkezés, szórakoztatás, tájékoztatás, egyéb szolgáltatások, úgy, mint: higiénia
és közbiztonság, intézményrendszer),
• infrastrukturális szolgáltatások (közlekedés és egyéb infrastruktúra, úgy, mint: áram, víz, szennyvíz,
hulladék),
• vendégszeretet. (Medlik and Middleton,1973; Lewis and Chambers, 1989; Lengyel M. 1997)
Stephen Smith 1994-ben közzé tett modelljében az alapterméket és szolgáltatást, „fizikai növény”-ként
jeleníti meg, (mely a környezetével szerves kapcsolatban áll, folyamatosan változik). A rárakódó, az elér10

hetőségét biztosító szolgáltatásokat együtt kezeli, a vendégszeretet nála is önálló kategória, melyhez kapcsolódik a részvétel, mennyire sikerül a vendéget bevonni. Vendég és szolgáltató együtt hozzák létre az
élményt. Ide sorolja a választás szabadságát is, úgy is, mint csomag, és úgy is, mint versenytényező.
Ez a megközelítés a fogyasztó nézőpontjából, hiszen az ember nem árukat, hanem megoldásokat és élményt vásárol. A szolgáltató szempontjából viszont azt a szolgáltatáscsomagot tekinthetjük turisztikai
terméknek, melyet a szolgáltató, az utazó egy meghatározott szükségletének kielégítésére létrehozott (szálláshely, étterem, múzeum, tanösvény stb.). Ezt tovább is bonthatjuk:
• termékmag, a fogyasztói igény kielégítésének lényegét képezi, például: szálloda esetében fedéllel a fejünk
felett, ágyban alhatunk;
• konkrét termék az a szolgáltatáscsomag, amelyet a vevő elvár, és amelyet ajánlatunkban közzéteszünk,
szállodai példánkban ez a szoba ágyszáma, felszereltsége, komfortja, kapcsolódó szolgáltatások;
• kiterjesztett termék, az az extra szolgáltatáscsomag, amely megkülönböztet minket a többi szolgáltatótól, szállodai példánkban ez lehet a különleges panoráma, a személyre szabott szolgáltatások, a gyógyvíz
stb. (Levitt 1981, Philp Kotler 1984, Normann 1984, Lengyel M. 1997.)
Jó esetben a turisztikai termék alapja érték, a kérdés az, hogy miként válik egy (örökségi) érték, turisztikai
vonzerővé, a vonzerő alap pedig miként válik turisztikai termékké.
Az érték akkor válik vonzerővé, ha képes utazási szándékot kiváltani, ha képes a turista valamely utazási
motivációját kielégíteni, akkor már valószínűleg turisztikai termékről beszélünk. A turisztikai termékké
válás alapfeltételei a következők: bemutatható, látogatható, szolgáltatás kapcsolható hozzá, a nagyközönség
érdeklődésére is számot tartó, a piacon értékesíthető, és nem utolsósorban garantálható az állandósága. (Kotler
P. 2012. piacra vihető szolgáltatások jellemzői alapján). E tekintetben tehát nem különbözik a termékké
válás egyetlen más szolgáltatás létrehozásától sem. Amiben eltér, az a térrel való sajátos kapcsolata.
A turisztikai termékeket szokás csoportosítani térhez, fogyasztói csoporthoz, tevékenységhez való kapcsolódása szerint is. Így a térspecifikus termékek között városi, falusi, öko-, hegyi, vízparti nyaralásról/
utazásról, a látogatója szerint senior vagy ifjúsági kínálatról, a végzett tevékenységgel való kapcsolata viszonylatában pedig például aktív, konferencia-, egészség-, vagy gyógyturizmusról beszélhetünk. A valóságban azonban ezek keverten fordulnak elő, illetve egy és ugyanazon termék a látogatója számára eltérő
szolgáltatásokkal más és más élményt, tevékenységet nyújthat.
Mint ahogy bármely más piacon, a turizmusban is vannak piaci rések (niche), amelyeket ideiglenesen
betöltő termékek a niche termék. Ezek a piaci pozíció tekintetében a fehér foltok, általában hamar telítődnek, így az ezekre tervezett termékek esetében rövid életciklussal számolhatunk.
D. A termék életciklusa
Az áruk és szolgáltatások folyamatosan születnek, működnek, majd eltűnnek, esetleg megújulva ismét találkozhatunk velük. Élethosszukat befolyásolja, hogy milyen szükséglet, alapvető szükséglet kielégítésére
jöttek-e létre (például konyhasó), vagy divatcikkek, melyek hamar feledésbe merülnek (lásd tamagocsi). A
turisztikai termékekre is alapvetően hatással vannak a divathullámok. Az utóbbi évtizedben fellendült a
kereslet a különleges építményeket kínáló helyek, épületek (pl.: Dubai Burdzs al-Arab, Pálma szigetek..),
az extrém sportok, extrém parkok, a világtól korábban elzárt helyek (pl.: Angor – tiltott város, sarkkör,
működő vulkánok…) iránt. Divatossá váltak a különleges helyeken különleges hobbira szakosodott, azaz
az úgynevezett passzió-utak (például étel- és bor-kóstolás a Dominikai Köztársaságban, röplabdázás Floridában, étel-bloggereknek Mexikóba ..). A megosztás gazdaságával pedig újra divatba jött a másik embernél lakás (airbnb), illetve olyan élmények keresése az utazások alkalmával, amikor a látogató a helyiek
életébe kóstol bele (ennek a szervezett és végletes formája az önkéntes program).
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A termék- vagy termékéletgörbe az idő függvényében leírja adott termék piaci forgalmának változását.
3. ábra: Életciklusgörbe, sematikus modell.

Forrás: Philip Kotler 1992, 2012

A turisztikai termék életgörbéje szakaszait tekintve megegyezik a közönséges árukéval, de nem a normális
eloszlást (Gauss-görbe) követi, hanem erősen aszimmetrikus, hiszen a divatciklus is sokkal hosszabb, és
a turisztikai termék mindig valamilyen desztinációra szerveződik rá. A forgalmi görbe a magasabb, értelemszerűen a profit alacsonyabb tömegű, ugyanakkor akár a hanyatlás szakaszában is maradhat pozitív, a
kifutó termékekből is realizálhat hasznot a tulajdonos, kereskedő.
Tipikus turisztikai termékéletgörbék (Kovács P. 2004.):
• elhúzódó életgörbéjű termékek: az érettség szakasza nagyon hosszú, több évtized is lehet, ha sikerül
újrapozícionálni, vagy korszerűsíteni, akkor akár örökéletű termék is lehet (például: Isztambul a magyar
turisták számára bevásárlóturizmusból városnéző körút).
• örökéletű termékek: kialakulhatnak a világ nagy attrakcióira épült szolgáltatásaiból. Ilyenkor az életgörbe az x tengellyel párhuzamos enyhe hullámvonal, melynek trendje gyakorlatilag egyenes (például: a
világ híres nagyvárosaiban működő szállodák, vagy maguk a városok).
• többpúpú életgörbe: a viszonylag új desztinációk esetében fordul elő, annak öregedésével a termék másmás társadalmi réteg számára lesz érdekes, ilyenkor a termék látszólag újjáéled (például: Zalakaros fürdője).
Turisztikai termékek estében több szerző a fogyasztó oldaláról, a fogyasztó habitusa és magatartása alapján
határozza meg azt, hogy elsősorban egy turisztikai célterület mely életszakaszban van. Míg a hagyományos marketing fogalmainkkal például a korai elfogadókat innovátoroknak hívtuk, és az elfogadás ívén
haladtunk a tömeges keresleten át a késői elfogadókig, addig a desztinációs modellekben a turista viselkedése az otthonosság és újdonság mezsgyéjén, a szervezett tömegturistától a magányos vándorig (Cohen
1972) osztályoz. Ezt a gondolati ívet vitte tovább Smith (1998) is, aki a turisták típusa, a turisták száma
és helyi normákhoz való alkalmazkodásuk hármas jellemzői alapján határozta meg egy-egy fogadóterület
életszakaszát. Ha továbbgondoljuk mindezt a vállalati stratégia oldaláról, akkor Boston Consulting Group
piaci részesedés és piaci növekedési lehetőségek négyes felosztásában fog megjelenni a realizált kereslet,
mely nagy valószínűséggel a termék, szolgáltatás életciklusával szoros összefüggést mutat. (Példa: egy jól
bejáratott desztináció, mely elérte a telítettségi pontját, a BCG mátrix szerinti fejőstehenet (relatív magas
piaci részesedés mellett már nem látható növekedési esély) testesíti meg (korábbi példánknál maradva,
ilyen „fejőstehén” Velence).
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E. Termékfejlesztés
Szorosan kapcsolódik az adott térség fejlesztéséhez, a turisztikai kínálat komfortjának emelése, új kínálati
elem létrehozása, kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (például: kikötő létesítése, férőhelybővítés, mint építés típusú tevékenység.
Vonatkozhat kizárólag piaci szolgáltatások fejlesztésére is (például: örökségi séták idegenvezetéssel, vagy
műtárgymásolatok értékesítése, új szolgáltatás kifejlesztése és piacra vitele), mint szolgáltatás típusú tevékenység.
Előbbi esetében a marketing kapcsolódási pontok:
• technikai, információs feladatok a helyzetfelmérés, fogyasztói igények becsatornázása;
• a turisztikai termék például egy örökségi látnivaló látogatóbarát fejlesztési szempontjai (vendégfogadás
komfortjának megteremtése, interpretációs központ feladatai, kiállítás tervek);
• az üzemeltetéssel kapcsolatos piaci feladatok tervezése és szervezése (jegyértékesítés, turisták fogadásának terve – sormenedzsment);
• a beruházási projekt kommunikációja;
• az elkészült fejlesztés, új idegenforgalmi termék bevezetése, népszerűsítése.
A „termék előállítási” folyamat szerves része, alakítója, megélt és ezáltal értékelt minőségének befolyásolója maga a vendég (Smith S. 1994), ez egyúttal a turisztikai termékfejlesztés és a marketing közötti szoros
kapcsolatot is jelzi.
A termék meghatározása, jellemzői, a kínálati csomag összeállítása.
A turisztikai termékválasztékot meghatározza annak szélessége és mélysége, azaz:
• szélesség: a kínált termékcsoportok száma (például városnéző utak, hajóutak, történelmi séták, kastélytúra, művészeti fesztiválok, nemzetközi kiállítások, biennálék …..);
• mélység: az egyes termékcsoportokba tartozó termékelemek száma, azaz hányféle városnéző túrát, kulturális, művészeti fesztivált, kastélytúrát kínálunk. Egy példa a szemléltetésre a Tensi Tours Iroda városlátogatások ajánlatából: „Ibériai mozaik”(Portótól Bilbaóig, Körutazás Andalúziában, Portótól Algarve
tengerpartjáig), Olasz dolce vita (Ravenna, San Marino és Bologna, Szardínia), Franciaország a la carte
(Bordeux és a Loire-völgy, Bretagne és Normandia dióhéjban, Korzika és Észak-Szardínia), Északi tájakon (Ír körutazás látogatással Észak-Írországban).11
A választék egy adott időszakra vonatkozik, megújításának periódusa függ a termék jellegétől is. Lásd:
piramisok, mint örök attrakciók, történelmi városok – évszázados időhorizont, Velencei Biennálé – több
évtizedes időhorizont, Szegedi Szabadtéri Játékok, vagy POSZT – a programot szezononként megújítják.
A termék, és annak megkülönböztető értékhordozói lesznek az egyedi, megkülönböztető, a piacon versenyelőnyt biztosító arculat meghatározó jegyei, a pozicionálás alapjai is.
F. Örökség turisztikai termék
Amikor az örökségre turisztikai termékként tekintünk, akkor még nyilvánvalóbbá válik egy általánosan
megfogalmazott örökség definíció szükségessége, illetve érezzük annak hiányát. Ha elfogadjuk a korábban írt UNESCO tipizálást örökség turisztikai termék meghatározásokként, akkor is marad bőven feladat, hiszen az örökség tartalmában mindig változik és függ a befogadók kultúrájától is.
A kulturális turizmus klasszikus vonzerőiként írja összefoglalón Mezei István, az épített és tárgyi emlékeket (épületeket, művészi tárgyakat), a mindennapi élethez kapcsolódó kulturális értékeket (életmód, szabadidő, szokások, étkezés), valamint a rendezvényeket és fesztiválokat. (Lengyel M. 2001) De ide sorolja
az örökség-, az etnikai és falusi turizmust is. A kulturális turizmus másik aspektusa maga a történelem, az
a tény, hogy egy-egy épület a művészettörténeti, építészettörténeti, városformáló jelentőségét túl helyszínt
adott történelmi, művészeti eseménynek. Elég, ha Salzburgra, Mozart városára gondolunk, mely turisztikai szempontból ügyesen hasznot húzott abból is, hogy forgatási helyszínét adta a „A muzsika hangja”
Oscar - díjas és máig népszerű filmnek. Érdemes szintén az 1. pontban írt UNESCO által meghatározott
11

Csomagajánlatok forrása: http://www.tensi.hu/htmls/varoslatogatasok.html
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örökségi érték besorolásra visszakanyarodni, hiszen ha elfogadjuk, hogy a kulturális turizmus alapját az
úti célként megjelenő vonzerő-érték adja, akkor ez azonos lesz a kulturális örökség tipizálásával, részben
egyezően, de részletesebben a Mezei által írtakhoz. Az épített és tárgyi emlékek mellett a kulturális értékeket szellemi (nem megfogható) értékként definiálva, ide sorolva a művészeteket is, továbbá a felsorolást
kiegészítve az egyetemes történet szempontjából fontos helyszínekkel, illetve az emberi beavatkozás nyomát magán viselő tájjal, a kultúrtájjal.
Az örökségturisztikai termékek rendszere az UNESCO világörökségi besorolását alapul véve:
Kulturális örökség
• Műemlékek (épített és régészeti)
• Kulturális javak (tárgyi)
• Épületegyüttesek
• Tájak, kultúrtájak
Természeti örökség
• Fizikai vagy biológiai alakulatok
• Geológiai képződmények és pontosan körülhatárolt területek, élőhelyek
• Természeti tájak
Szellemi örökség
• Mindennapi élethez kapcsolódó kulturális örökség
• Művészetek
• Megelevenített kultúra
Mára az örökségi értékek egyik jellemző, de nem kizárólagos hasznosítását jelenti a turizmus, annak a
kulturális turizmus ága.

2.3. Kulturális turizmus vs tömegturizmus
Sok hazai szerző (Mezei 2012, Kajos-Bányai 2012, Berki, Csapó-Matesz 2007.) Trócsányi (2001,2002)
írására hivatkozva, leegyszerűsítve definiálja a kulturális turizmust mindarra, ami nem tömegturizmus.
Ez a definíció 2001–2002-ben született, érdemes volna újragondolni. De előtte tekintsük át, honnan indult és miként változott az elmúlt évtizedekben a turisztikai piac.
A turisztikai kereslet változását, differenciálódását, jól leképezi a vonzerők kibővítése, a korábbi 4 S-ről (sea/
tenger, sand/homok, sunshine/napsütés, sex/szex), 4+3 S-re (sport/sport, spectacle/látnivaló, satisfaction/
megelégedettség). A turizmus mozgatórugója, érdeklődésének középpontja a vonzerő. A klasszikus turizmus- elmélet a vonzerők két nagy csoportját különíti el, így a klasszikus vonzerőket (korábban leegyszerűsítve őket tekintettük a tömegturizmus alapjának), azaz a 4S-t, valamint a megszokottól eltérő, alternatív
élményszerzés 3 S-ét. Innen indult útjára az a felfogás, amely szerint a kulturális turizmus nem tömegturizmus. E szerint a tipizálás szerint a megelégedettséghez tartozik a kulturális örökség, etnikai, falusi és
kalandturizmus is. (Csapó – Matesz, 2007)
A turizmust jellemezhetjük a fogyasztója, azaz a turista motivációval is. Talán ez adja a legadekvátabb
választ arra, hogy mit tekinthetünk kulturális turizmusnak (Kaspar C. 1995). Kaspar 5 fő motivációcsoportot különít el (fiziológiai, pszichikai, társadalmi, státusz- és presztízs, valamint kulturális motivációk),
köztük a kulturális motivációk önálló csoportot alkotnak, melyhez kapcsolódó turizmusfajta a vallási és/
vagy tanulási célzatú utazás.
Az UNESCO is ezt a megközelítést alkalmazza, amikor a kulturális és örökségi turizmust alapvetően, a
felkeresett vonzerő jellegével és az utazás mögötti tanulási és vagy vallási indítékkal határozza meg, hasonlóan a Swarbrooke (1994) által írtakhoz.
A fogyasztási szokások differenciálódásával, a fogyasztó „fekete dobozának” megértésére tett egyre
szofisztikáltabb kísérletekkel ma már elterjedt megközelítés a turizmus leírása a turista igényeivel, pszichikai jellemzőivel, a vásárlói döntés mozgatórugójaként ható okok feltárásával és csoportosításával. A
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társadalomtól, családtól, vagy a saját egótól függő indítékokon belül számtalan okot sorol fel Kaspar is,
a pihenéstől, az élményszerzéstől, az önmegvalósításon át a lelki megújulásig, a tanulásig, a felfedezésig,
mások elismerésére való törekvéséig. A személyes indítékok közé sorolja emberek, vagy dolgok megértését
a kultúra által, de a fenti rövid kiragadott felsorolásból is érzékelhető, hogy az örökségi, vagy kulturális
turizmus szinte valamennyi indítékra is lehet részben, vagy egészében válasz.
Összefoglalóan, és találóan írja le az ICOMOS a kultúra, örökség és turizmus kapcsolódását, mellyel akár
az örökségturizmust is definiálhatjuk.
A turizmus és örökségmegőrzés között egyre szorosabbá vált a kapcsolat az elmúlt évtizedekben. 1999ben, az ICOMOS a Mexikói Kartában határozta meg örökségi helyek és műemlékek menedzsmentjét. A
legfontosabb elvek az alábbiak:
• A turizmus egy „közlekedési eszköz”, a kultúrák cseréjében, ezért a megőrzésnek, konzerválásnak rugalmasnak kell lenni, és tekintetbe kell venni, hogy a közösség és az örökség látogatói lehetőséget kapjanak
a kultúra „első kézből” való megértésére.
• Az örökségi helyek és a turizmus között a kapcsolat egyre dinamikusabb, mely azonban konfliktusokat
is hordoz. A menedzsmentnek egyensúlyban kell tartani a jelen és jövő generáció érdekeit, a bemutatást,
a turisztikai hasznosságot és megőrzést.
• Az örökségi helyek megőrzési, konzerválási és turisztikai tervezésekor törekedni kell a kielégítő látogatói
élményre, az élményszerű bemutatásra.
• A helyi közösséget be kell vonni az örökség megőrzés és turisztikai hasznosítás tervezésébe.
• Az örökségi hely megőrzésének és turisztikai hasznosításának a helyi közösséget kell szolgálnia (a helyi
közösség számára is hasznos kell, legyen).
• A turisztikai promóciónak védeni és erősíteni kell a természeti és kulturális örökség jellegét.
Ezek az elvek azt mutatják, hogy az örökségvédelem felismerte a turizmus jelentőségét, és arra törekszik,
hogy e két terület közötti harmónia létrejöjjön. Kérdés persze az is, hogy vajon a turizmus is felismeri-e a
védelem, megőrzés szükségességét, tudatosan hasznosítja-e az örökséget?
Egyértelművé teszik továbbá az örökségturizmus szervezők felelősségét a helyi közösség, a látogatók, és a
turisztikai szektor felé. (ICOMOS 1999, International Cultural Tourism Charter: Mexico)
A kulturális turizmus tömegturizmussá válását szépen írja le tanulmányában Wessely Anna: „Mindeközben a kulturális örökség – mint az UNESCO főigazgatója is emlékeztetett rá – egy rohamosan fejlődő
új iparág, a kulturális turizmus és a tömegszórakoztatás, a minden régi és megkopott iránti divatos nosztalgiát és a csodás élmények hajszolását kielégítő új szolgáltatási ágazat, a heritage industry, sőt cultural
resource management terepe lett. Történészek, muzeológusok, régészek és könyvtárosok legnagyobb
gondja immár az, milyen óvintézkedéseket vezessenek be, hogy a rajongó örökösök agyon ne szeressék a
történeti emlékeket és védett természeti értékeket.”
Az örökségi helyszínek túlterhelését mutatja önmagában az a tény is, hogy az UNESCO mid-term stratégiájában misszióként és kiemelt célként is szerepel a fenntarthatóság mind környezeti, mind kulturális
vonatkozásaiban egyaránt.
Természetesen számtalan példát és adatot lehetne citálni, én csupán a kétévente megrendezésre kerülő
velencei képzőművészeti biennáléra szeretném felhívni az olvasó figyelmét. Velence városa, mint kulturális
és örökségi (1987 óta világörökségi) helyszín, a biennálé, mint kulturális vonzerő milliós illetve százezres
tömegeket mozgat meg évről évre. A képzőművészeti biennálénak 2013-ban májustól novemberig több
mint 475.000 regisztrált látogatója volt, 2011-ben pedig 440.000, 18%-kal több mint 2009-ben, ami akkor 2850 napi látogatót tett ki.12
Velencében 2013-ban több mint 4 millió vendégérkezést és több mint 9,77 millió vendégéjszakát regisztráltak.13 Ezek az adatok évről évre növekvő tendenciát mutatnak.
12
13

http://www.labiennale.org/en/biennale/history/vb4.html?back=true
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/74151
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A kulturális turizmust nem, mint „nem tömegturizmust”, hanem mint kulturális, örökségi vonzerőn alapuló, tanulási és vagy vallási motivációjú utazásként/látogatásként értelmezem, az UNESCO által megfogalmazottakra is hagyatkozva. A turizmus ma is általánosan elismert definícióját elfogadva (mely szerint
a lakóhely változtatás a minimumkritérium) pedig az örökségi turizmusban, örökségmarketingben a helyi
lakosságra önálló célcsoportként, nem turistaként gondolok. Ez egyezik az AVEC (Alliance de Villes
Européennes de Culture / Európai Kulturális Városok Hálózata) nemzetközi városhálózatban végzett
munkánkkal, ahol a lakossági programot a szenzibilizáció, azaz a lakosság érzékennyé tétele megközelítésből terveztük és valósítottuk meg.

2.4. Az örökségmenedzsment és a desztináció- menedzsment kapcsolata
A turisztikai termék maga a cél és tartalom, míg a desztináció az egyik oldalról turisztikai célterület, a
kínálat oldaláról turisztikai fogadóterület, központi eleme mindenképpen területi egység, település, kistérség, régió.
A turizmus természetes szervezetei Nyugat-Európa számos országában csaknem 30 éve Turisztikai
Desztinációs Menedzsment (továbbiakban TDM) formában működnek14 és ezzel a technikával például
Ausztria, Olaszország, Franciaország, Németország, Svájc vagy éppen Anglia előnyre tettek szert Magyarországgal szemben (Aubert A. – Berki M. – Mészáros B. – Sarkadi E., 2009).
Magyarországon a TDM modell bevezetése a 2008-as pályázati ciklushoz, a regionális operatív programokhoz kötődik.
Ezt készítette elő 2005-ben, Lengyel Mártonnak, a MATUR (Magyar Turisztikai Egyesület) elnökének
előterjesztése az Országos Idegenforgalmi Bizottság számára. A hazai turizmus fejlesztése és versenyképessé tétele érdekében szükségesnek találta a turizmust komplex rendszerként, tervezetten fejleszteni, a
fejlesztésekbe az érintetteket bekapcsolni. A fenntarthatóságról nem csak környezeti, hanem pénzügyi értelemben – az idegenforgalmi adó turizmusba történő visszaforgatásával – is gondolkodott, a fejlesztéseket
pedig a fogyasztó szemével, marketingszemlélettel tartotta célszerűnek megvalósítani.
Egy adott szolgáltatás, például szálláshely megítélését az adott térségben eltöltött idő alatt szerzett élmények összessége befolyásolja, ergo olyan tényezők, amelyekre egy-egy szolgáltató önmagában nem képes
hatni.
A turisztikai termék összetett termék, fejlesztése beépül a település szövetébe, meghatározza a szűkebb
környezete fejlesztését, arculatát. A fogyasztó oldaláról pedig az utazás, annak megítélése, a megismétlés
hajlandósága, az utazás során átélt élmények, benyomások összességétől függ. Ezért egy-egy turisztikai
szolgáltató növekedési lehetőségeit, a vendég megtartó képességet alapvetően befolyásolja a település általános vendégfogadási komfortja.
A TDM lényege tehát adott térségben a turizmus átfogó működtetése, menedzsmentje, mely kialakításának lényegi kérdései az alábbiak15:
•
•
•
•

A turisták igényei hogyan elégíthetők ki?
A szakma nyereségessége hogyan érhető el?
A helyi közösség hogyan vonható be és mi lesz a haszna?
A környezet védelme és ápolása hogyan biztosítható?

A később megvalósult pályázatos rendszer a TDM-ek helyi szintjeit hozta létre, általában legalább évi
30.000 vendégéjszaka, a korábbi Tourinform integrálása, saját TDM menedzser alkalmazása, az IFA
bizonyos százalékának visszaforgatása, és a szakma (a turisztikai vállalkozók, az utazási irodáktól, az éttermeken és szállodákon át, a látnivalókat üzemeltetőkig) jogi értelemben is, garantált részvétele voltak a
minimum követelmény, a támogatható helyi desztináció menedzsment szervezetté váláshoz. A pályázat
14

15

A WTO szemináriumsorozatot szentelt a témának, az Angol Turisztikai Hivatal és a Tourism Management Institute pedig
2003-ban kiadta a turisztikai desztinációs menedzsment kézikönyvét.
Lengyel Márton: előterjesztés az Országos Idegenforgalmi Bizottságának ülésére, 2005. április
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definiálta a feladatokat is. Az eredeti elképzelés szerint több helyi szervezet összefogásával jött volna létre
a regionális szint (gondoljuk csak Pécsett például a korábbi Mecsek Tours iroda által lefedett, vagy akár
a Baranya megyei Tourinform által kiszolgált területekre), a Magyar Turizmus Zrt. átalakításával, abba a
régiós intézmények becsatlakozásával pedig újraértelmezést nyert volna az országos szint.
A pályázati rendszer is ezt a munkamegosztást követte a tevékenységek támogatásakor. A helyi szint elsődleges feladatául a már oda érkező vendégek kiszolgálását, a fogadási feltételek megteremtését, a termékfejlesztést, valamint a helyi turisztikai partnerség építését és működtetését szánta, a marketinget, a népszerűsítést, a vendégeknek a térségbe csábítását pedig a régiós szint fő feladataként rögzítette. A nemzetközi
léptékű promóció ma is elsősorban a Magyar Turizmus ZRt.-hez kapcsolódik, ez a TDM modellben sem
változott.
Jelen írás keretei között nem foglalkozom részletesen a TDM szervezetek működésével, sem a kialakult
rendszer értékelésével, a téma szempontjából azonban azt fontos megemlíteni, hogy míg az ÚMFT, majd
Széchenyi-terv programjaiból a helyi TDM-ek jószerint az ország egész területén kialakításra kerültek,
addig a térségi szervezetek nem vagy csak részlegesen jöttek létre. A Magyar Turizmus ZRt. regionális
marketing- igazgatóságai a korábbi gyakorlatok szerint működnek továbbra is, de ez az újfajta, alulról
építkező, jogi, gazdasági és szakmai értelemben is összekapcsolódó modell még várat magára. Ez a helyzet
végső soron azt eredményezte, hogy a helyi szervezetek a szolgáltatók nyomására (profitot, azaz vendégéjszakát, turisztikai költést akar a tag vállalkozó) szinte kivétel nélkül mindenütt vállalnak turisztikai
marketinget és értékesítést, beutaztatást támogató feladatokat is.
Egy szolgáltató, köztük például az örökségi, világörökségi emlék üzemeltetője több ponton is kapcsolódik
a turisztikai desztináció menedzsmenthez. Egyrészt a helyi TDM (nkft., vagy egyesület) tagja/tulajdonosa, másrészt a vendégfogadásban, turista- irányításban és informálásban szakmai partnere, harmadrészt
pedig szinte ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolnia az emlékműködtetés során, melyek a TDMeket is életre hívták.
A turisták igényei hogyan elégíthetők ki? – Hogyan tudom élvezetessé tenni a régészeti lelőhely/ezeréves
emlék bemutatását? Milyen igényei vannak a látogatónak, amelyekre választ kell adnom? A bemutatáson
túl hogyan tudom megoldani a látogató kiszolgálását?
A szakma nyereségessége hogyan érhető el? – Miként járul hozzá az örökség, a műemlék fenntartásához a
látogatóforgalom?
A helyi közösség hogyan vonható be és mi lesz a haszna? – Kiemelt feladat a lakossági ráhangolás programja
– miként tudom beilleszteni az emléket a város szövetébe, az „ezerévest” a ma hétköznapjaiba, hogyan lesz
a városlakóból környezetét védő, a hagyományokra büszke „nagykövet”?
A környezet védelme és ápolása hogyan biztosítható? – Mi az a mértéke a használatnak, mely nem veszélyezteti magát a műemléket? Hogyan tudom megőrizni, fizikai és szellemi értelemben egyaránt? Hogyan
tudom a város szövetébe illeszteni (megközelíthetőség, infrastruktúra)?

2.5. Marketing, településmarketing
A marketing segíthet annak a bizonyos fenntarthatósághoz is szükséges profitnak az elérésében, piaci
bevétel realizálásában. Három dimenziója szerint, egyrészt szemlélet, mely a vásárolót és az ő igényeit helyezi a fejlesztés középpontjába, másrészt az informálás, tájékoztatás csatornája (információt gyűjt, elemez,
és ad kifelé is), harmadrészt pedig eszköz, a láttatás, az érzékennyé tétel, a ráhangolás, a befolyásolás, a
megismertetés és végső soron az eladás eszköze. (Mészáros 1997). A marketing tehát segíti felkelteni az
érdeklődést, vonzóvá teszi, de nem a marketing teremti meg a vonzerőt. A vonzerő akkor lesz elvehetetlen
és igazi, ha az az emlék immanens értékein nyugszik. A marketing segít az értékek közül kiválasztani azt,
amely a fogyasztó számára is érezhető előnyt nyújt, egyúttal a versenytársaktól is megkülönböztet. Ez a
gondolatsor elvezet a pozicionálásig, mely a marketingtevékenység alapja és célja egyszerre. A marketing
munka tervezése és megvalósítása során a mit, kinek, hol, mennyiért és hogyan kérdéseket válaszoljuk
meg, soha nem szabad elfeledkeznünk azonban arról, hogy a marketingstratégia mindig meghatároz egy
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piaci pozíciót és imázst formál. Központi feladata, hogy olyan beazonosítható és egyedi identitást alkosson, amely pluszértéket alakít ki és ad hozzá a termék eredeti tulajdonságaihoz.
Az örökség, mely turisztikai attrakció, egyrészt a város egy szelete, maga a turisztikai termék. Ilyen vonatkozásban pedig kettős megítélés alá esik a marketing is. Örökségi emlékek turisztikai hasznosításakor a
turizmusmarketing, és a településmarketing szempontjait, eszközeit egyaránt alkalmaznunk kell.
Mind a turizmus-, mind a településmarketing a hagyományos kotleri (Kotler P. 1992, 2012) rendszerben a szolgáltatások jellemzőivel bír, így a velük való bánásmódot alapvetően meghatározza, a termék
megfoghatatlansága (élmény), elválaszthatatlansága (a fogyasztás pillanatában jön létre), minőségének ingadozása (az emberi tényező szerepe), romlékonysága („üres szék”), csomagot ad el, a szolgáltatás része az
azt nyújtó ember is.
Ha az örökséget turisztikai termékként kezelem, akkor a hagyományos szolgáltatás marketingeszközeit,
módszereit, szemléletét alkalmazom. A turizmus szempontjából nézve az örökséget turisztikai szolgáltatásként kínálom, hiszen a műemlék, a látogatója számára, mint kiállítás, pedagógiai program, vagy
vezetett túra manifesztálódik. Ezért az értékesítés és népszerűsítés folyamatában, a marketing feladtok
megszervezésében a szolgáltatásokkal azonos eszközrendszer használható.
Mi jellemzi a szolgáltatásmarketinget?
• Elválaszthatatlanság (romló, adott időpillanatra/intervallumra szóló),
• megfoghatatlanság (bizonyítéknyújtás: hely, személyzet, felszerelés, kommunikáció, szimbólumok, árak
szerepe fokozott),
• ingadozás (minősége, milyensége függ attól, hogy ki, mikor, hogyan, hol nyújtja),
• romlékonyság (a szolgáltatások nem tárolhatók, kínálatuk rugalmatlanabb a termékek kínálatánál),
• csomagot ad el (összekapcsolódó szolgáltatásokat kap és értékel a fogyasztó).
E jellemzők mindegyikét figyelembe kell venni az örökség marketingstratégia kialakításakor és megvalósításakor.
Mivel nyújt többet a területi megközelítés? Miért nem fedi le a szolgáltatásmarketing az örökségmarketinget? Az örökség egy város, terület, régió szerves része mind fizikai, mind szellemi értelemben.
A terület, mint termék kettős jellegű.
Egy helyet (pl.: védett történelmi belváros) változatlan természetföldrajzi feltételekkel eltérő vásárlóknak
(lakó, turista, diák, beruházó, döntéshozó) kell eladni.
A kínálat nem független a használat módjától, egy terület köz-, vegyes- és magánjavak összessége (közterek, parkok, utazási iroda, sírkamra, múzeum).
A termék különféle áruk választékát nyújtja, de egyazon fizikai természeti helyet foglalja el.
Az alkotóelemek nem függetlenek egymástól, egy komplex rendszer szorosan és kölcsönösen egymásra
ható elemei.
A várostermék eladásában is mutatkoznak különbségek.
Egyrészt, mert helyhez kötött, miközben célcsoportjai mobilak, így eladása némileg hasonlít a szolgáltatások eladásához. Megfoghatatlan, nagy kockázatú (a minőségben, annak megítélésében nagy szerepet kap,
hogy a fogyasztója miként éli meg, azt az élményt kapja, melynek ő is részese; a másik oldalon pedig a
szolgáltatást nyújtó személyzet is részévé válik a terméknek, ami ismét a szubjektív tényezők sorát növeli),
romlandó (a ma el nem adott városi séta, elveszett és nem raktározható értékesítési lehetőség), s fogyasztója szubjektíven éli meg, ami miatt eladásában különösen fontos szerepe van a bizalomnak és a kommunikációnak, mellyel láthatóvá teszem. Másrészt, a város „eladása” nem vonja maga után sem a tulajdonjog
átruházását, sem a használati jog megvásárlását vagy bérlését. A helyhez kötöttség másik dimenziója a
térbeli hierarchia, és az ahhoz kapcsolódó területi árnyékolás (shadow), az, ahogyan például Pécs város
megítélése befolyásolja a Baranya megyéről alkotott képet, vagy éppen rávetül egy-egy attrakciója megítélésére. Általánosságban pedig azt is jelenti, ahogy egy-egy területi egység marketing munkája erősítheti,
gyengítheti, akár a minőségével, erejével, akár annak azonos vagy ellentétes irányával egy szomszédos,
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vagy a területi hierarchiában alatta lévő másik település ismertségét, népszerűsítését, kommunikációját.
A területi rugalmatlanság pedig azt is jelenti, hogy a változtatás jelentős pénzeszközt és időt igényel, a
korábbi állapot egy fejlesztést követően megszűnik, eltűnik, hogy annak a helyébe új tér, új épület lépjen.
Városmárka-építés, a terület, város pozitív imázsának kialakítása stratégiai jelentőségű, hiszen jelentős
versenyelőnyre tesznek szert azok a települések, melyek valódi brandet tudtak kiépíteni maguknak az évek
során. A „place branding” 16 fogalma – amelynek érintettjei lehetnek városok, országok vagy turisztikai
desztinációk – magában foglalja azt a versenyt is, amely a turistákért, látogatókért, befektetőkért folyik
(Mészáros B. – Orosdy B. 2012). Jancsik András (2014) átfogó nemzetközi források bázisán meghatározza a kulturális tényezőket, mint területi turisztikai versenyképesség elemeit. Ebben a felosztásban is
jelentős szerepet kap az örökség, akár, mint történelem, akár múzeum, akár építészet, akár sajátos helyi
kultúra része.
A város arculatát, karakterét a természeti és az épített környezet, valamint az ott élő, ott tevékenykedő
emberek alakítják. Mivel a város egyszerre lakóhely, üdülési célterület, vállalkozási és befektetési terep,
ezért sokszínű kép alakulhat ki az emberek fejében róla. Marketingszempontból ez a kép akkor sikeres, ha
a sokszínűség egyedi, ’megfogható’ kerek egésszé áll össze. Ehhez szükséges a város arculati tervezésének
és megvalósításának egysége. Egy város arculattervezése révén világossá tehető a terület relatív versenyelőnye, külső és belső lényege.
A főtér – belváros – utcaképek – épületek – földrajzi adottságok – helyi lakosság társadalmi-szociális
jellemzői nem külön-külön, hanem összhatásukban érvényesülnek. Ez a benyomás a turista fejében automatikusan társul a várost megjelenítő szimbólumokhoz, akár meg is változtatva az azok alapján kialakult
eredeti városképet. A város arca a városközpont, itt sűrűsödik mindaz, ami a városra jellemző. Többnyire
ez a város legősibb magja, ezért itt láthatók a legmarkánsabban a történelmi korok lenyomatai. Általában
kereskedelmi, szolgáltatási központ is, a város legnyüzsgőbb forgatagával.
A városképet meghatározza a földrajzi helyzet, az építészet, az utcák rendje, amely a biztonságérzetet, a tájékozódást befolyásolja, a szabadban lévő műalkotások, a zöldfelületek, terek, sétálóutcák aránya, az utak
szélessége, valamint a kontrasztok (pl.: sikátor nagy térbe torkollik, az egymás melletti épületek állapota
stb.). Hatással van a benyomásra az utcák tisztasága, a közbiztonság, a tömegközlekedés és a város szociális
jellege is (Mészáros B. 1997).
A fentieket hitvallásszerűen összegzi Tillai Ernő építész: „A hagyományok és a helyi jelleg ápolása, a városi
közösség kívánságainak figyelembevétele, a fejlesztés és bővítés nem erőszakos, mindent lebontó módszerei, a kialakult felfogás és kultúra tisztelete, jó érzékű, alázatos építészgenerációk munkája eredményezi az
olyan városépítészetet, amelyről elmondhatjuk, hogy ez valóban a közösség, a városi társadalom művészete” (Tillai E. 1981). Egy professzionális városmárka-tervező ezért nem tehet másként, mint ráérez a hely
szellemére, és megpróbálja azt megeleveníteni, az idegenek számára is megismerhetővé, felfedezhetővé,
érzékelhetővé és érdekessé tenni.
A turizmus részét képezi a helyi fejlesztési terveknek, településfejlesztési és rendezési, jó esetben gazdaságfejlesztési tervnek, részint saját jogán, részint a településmarketinggel való kapcsolódása és annak településfejlesztő hatásai miatt is. A turisztikai termék lényegét adó értékek, az azokra vonatkozó előírások pedig
megjelennek a helyi szabályozásokban, a helyi védelmi rendeletekben, a megközelítésüket pedig a helyi
közlekedésre vonatkozó fejlesztések, elképzelések, tervek alapvetően meghatározzák.
A rómaiak különbséget tesznek a Civitas, vagyis a polgárok közössége, és az Urbs, azaz a város, mint kövek
és utcák között. A fejlesztési tervek és megvalósításuk során is érdemes e kettősséget szem előtt tartani, mint
ahogyan a régészeti, műemléki örökség is kövek összessége, de eszmei üzenet, közösség építő erő is lehet.
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A ’place branding’ fogalmat Philip Kotler vezette be 1993-ban. A társakkal írt könyvben úgy foglal állást, hogy „a helymarketing-stratégiák tartalmuk szerint a következők lehetnek: i) imázsmarketing (pozitív imázs kialakítása); ii) attrakciómarketing (helyi nevezetességek használata); iii) infrastruktúra-marketing (az infrastrukturális előnyök kihasználása); iv)
személyes marketing (híres személyek és intézmények használata)”. (Kotler 1999, p 51)
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Az örökségmarketing földrajzi aspektusait ezért elsősorban a településmarketing és turizmus, mint településfejlesztési erő oldaláról vizsgálom a továbbiakban. Nem utolsósorban a földrajzi vonatkozások áttekintése, egyúttal ide engedi hivatkozni azokat az alapvetően településmarketing eszköztárába tartozó helyzetelemzési eszközöket, módozatokat, melyek hasznosak lehetnek egy örökségi területfejlesztési, marketing,
turisztikai hasznosítási tervének elkészítésénél is.

2.6. Az örökségmenedzsment, örökségmarketing kapcsolata a földrajzzal és a településfejlesztéssel
Jelen fejezetben a marketing és kommunikáció szavakat egymás kiterjesztéseként használom, nem korlátozom le a stratégiát pusztán kommunikációra. A marketinget, és annak részeként, eszközeként a kommunikációt szerves egységként kezelem, a koordinált marketingfelfogás szellemében gondolkodva, mely
szerint a fogyasztó a meghatározó és a marketing integráló funkciója érvényesül. Az örökségmarketinget
a helymarketing/ város/ régió marketing részének tekintem, mert akár épített, kulturális, vagy természeti
örökségről legyen szó, mind a térség egy-egy szelete, mindet meghatározza helyhez kötöttsége. A vizsgálat
tárgyát képező módszertan földrajzi kapcsolódásait vizsgálom, végigkövetve a marketing kutatási eszköztárát, azok közül természetesen csak e dolgozat szempontjából érdekeseket kiemelve. A városmarketing
olyan fejlődés, melynek során a város tevékenységeit egyre szorosabb összefüggésbe tudják hozni a fogyasztók igényeivel úgy, hogy maximalizálhassák a terület szociális és gazdasági funkcióinak hasznosságát. A
város eladását segítő eszköz, image építő eszköz, a várospolitika elfogadtatását segítő eszköz, a hatékony
működést segítő eszköz, a koordinálás eszköze. (Kotler, Ashwort, Rechnitzer, Enyedi írásai alapján)
A marketing, mint a területfejlesztés, térségmenedzsment eszköze, elsődleges kapcsolódást a társadalomföldrajzzal mutat, ezért tekintsük át röviden annak fejlődését. Az emberföldrajz folyamatos fejlődése, differenciálódása a vizsgálódások körébe vonta a kultúrtájat, vagy műtájat, azaz az emberi alkotásokat, majd
„nemcsak a műtáj morfológiáját vezette be, hanem az annak fejlődésében szerepet játszó emberi tevékenységek vizsgálatával megfordította a ratzeli17 sorrendet: vagyis az emberföldrajzot nem az érdekli, hogy miként hat a természetes környezet az emberre, hanem az, hogy hogyan hat az ember a környezetre.” (Becsei
J. 1998.) Ha a tájépítész szakma fogalmi meghatározásából indulunk ki, akkor a táj maga az ember által
alakított természet. Ezzel eltekinthetnénk a műtáj és kultúrtáj fogalmaktól, és ha mindenképpen pontosítani szeretnénk a táj elnevezését, akkor a történeti táj megfogalmazást is alkalmazhatnánk. A társadalomföldrajz témánk szempontjából jelentős következő fejlődési állomása a funkcionális emberföldrajz, mely
kialakulásában jelentős szerepe volt az eltérő funkciójú területek, települések és településrészek földrajzi
munkamegosztásának. A földrajz a szociológia mellett a városkutatások vezető tudománya lett. A műtáj
nem más, mint a társadalmi alapfunkciók területi szerkezete (Becsei 1998). Mik is ezek az alapfunkciók?
– lakás, munka, képzés és kultúra, üdülés, közlekedés és közösségi élet (Partzsch, D.1964).
A városmarketing kutatása felöleli az összes felsorolt társadalmi alapfunkciót, az örökségmarketing ezek
közül a kultúra és közösségi élet funkcióira fókuszál.
A XX. században a szociálgeográfia két jelentős európai irányzatra bomlott. A német, vagy „müncheni
iskola” képviselői kiemelik a jelenségek csoportspecifikus jellegét, a társadalom- és természettudományok
kölcsönhatását, térszerkezetet, struktúrát és folyamatot vizsgálnak. (Bobek, Ruppert, Schaffer, Partzsch,
Christaller). Az angolszász irányzatok követői a tárgyiasult valóság mellett sokkal nagyobb hangsúlyt
helyeznek az emberi tényezőre, a társadalompszichológiára, a motivációk szerepére. (Park, Burgess,
McKenzie) Tőlük ered a mentális vagy kognitív térképezés meghatározása, mely a „pszichológiai folyamatok sorozatából álló folyamat, amely megjegyzi, kódolja, raktározza, előhívja és dekódolja a mindennapi
térbeli környezetre (…) vonatkozó információt.” (Downs, R. M. és Stea, D. 1973)
Ez az a mentális térkép, melyet a marketing, a fogyasztó „fejében” élő képnek, vagy imázsnak hív.
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Friedrich Ratzel 1884 Anthropogeographie művében a természet és társadalmi kölcsönhatásait vizsgálja, alkotásai meghatározóak és megosztóak, a társadalomföldrajz kialakulásában jelentősek.
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Korábbi kutatások (Szokolai Ö. – Mészáros B. 1997), csoportos viták alapján összefoglalóan a térségmarketing jellemzői, a tájékozódási funkció (információ gyűjtése – adatbank létrehozása, folyamatos
frissítése igények becsatornázása), a döntés-előkészítő szerep (az információk feldolgozásával, értelmezésével, meghatározott feladatok szolgálatába állításával), a tájékoztatási szerep (döntéshozók, térségfejlesztést
koordináló szervezet, közvélemény, környezet felé). Rendkívül fontos a kettős kommunikáció, egyrészt
az igények becsatornázása, az érintettek számára történő továbbítása, másrészt a visszacsatolás miatt. A
marketing e kettős kommunikáción (az igények továbbítása és visszacsatolás) keresztül látja el a térség
imázsának formálását, segíti a térségi fejlesztés menedzsmentjét.
A marketing, mint tájékozódási funkció, földrajzi vonatkozásai:
Primer és szekunder kutatások köre kiterjed a térség néprajzi, szociográfiai, gazdasági felmérésére, a térségfejlesztési stratégiák áttekintésére, azokhoz a kapcsolódási pontok keresésére. Primer kutatások technikái,
így például a lakossági kérdőíves megkérdezés, alapvető demográfiai, szociográfiai ismereteket feltételez.
Az imázskutatásban használatos mental map szintén jól példázza a földrajz, a marketing és a pszichológia
tudományainak találkozását. A marketing döntés-előkészítő szerepében a területfejlesztés része, eszköz és
a fogyasztót a fejlesztések középpontjába állító vezetési filozófia. E funkciójában természetes a kapcsolódása a földrajztudományokkal, a társadalomföldrajz több ágával, így a településföldrajz, a gazdaságföldrajz,
a politikai földrajz, az idegenforgalom földrajza témáival. Amennyiben elfogadjuk azt az állítást, hogy
egy adott szakági stratégia majd tevékenység alapja és kiindulópontja a helyzetértékelés, és amennyiben
a helyzetértékelésnek vannak földrajzi vonatkozásai, úgy azok egyúttal rámutatnak a tevékenységnek a
kapcsolódási pontjaira is.
A helyzetértékelés földrajzi kapcsolódásait Piskóti István (Piskóti I. – Dankó L. – Schupler H. – Büdy,
L. 1997) írja le átfogóan Településmarketing című könyvében, melyben három auditra bontja a helyzetértékelést, így érték-, imázs-, és tevékenység- vizsgálatra. Az érték audit tulajdonképpen adott település
helyzeti energiái, erőforrásai fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Az erőforrás-ellátottság, a népesség,
társadalom, gazdaság elemzése a leíró földrajz eszközeit használja. A terület, település egyúttal a turizmus,
a gazdaság számára fogyasztói piacként is megjelenik, melynek nagyságát, jellemzőit, versenytársakhoz
képesti súlyát, de akár tendenciáit is a gazdaságföldrajz mutatószámaival mérhetjük. Az önkormányzati és
vállalati stratégiák elemzése, azok részstratégiáinak elkészítése mind a természeti, a társadalmi, gazdasági,
mind a regionális földrajzzal mutat közös metszetet, hiszen a térség fejlesztésének alapja a természeti, társadalmi tér a maga komplexitásában. Egy koncepció vagy stratégia működésének eredményessége pedig függ
attól, hogy egy-egy régió mennyire képes élni helyezeti energiáival. A helyzetelemzések sarkalatos pontja az
imázskutatás. Az arculat tervezésénél mindig latba esik, hogy jelenleg milyen kép él a fogyasztók fejében
a vállalatról, egy turisztikai látnivalóról, vagy éppen egy térségről. A térség imázsának alapja a természeti,
társadalmi tér a maga komplexitásában. A tevékenységek felmérése pedig azért fontos, mert tudnunk kell,
hogy adott település, desztináció, vagy akár egy örökségi helyszín, múzeum stb. megítélésében milyen mértékig játszott közre a mi korábbi marketingaktivitásunk, kommunikációnk, és milyen mértékben alakította
azt „maga a termék”, vagy azzal kapcsolatos, tőlünk független hiedelmek, beidegződések. Azt is mondhatnánk, hogy a jelen marketingmunka hatékonyságát mindig a hozzáadott tevékenységeink tükrében kell
értékelnünk. A földrajzi vonatkozások pedig természetszerűleg a vizsgálat tárgya (desztináció, város, régió),
valamint az elemzés eszközeiként jelennek meg. A diszciplínákat természetesen nehéz szétválasztani, hiszen
amit a gazdaságföldrajz sajátjának tekint, azokat a mutatószámokat alkalmazza a közgazdász, amikor például egy reklámkampány hatékonyságát méri, piaci keresletet becsül, vagy éppen egy vállalati környezetet
mér fel. Vagy akár a termék/szolgáltatásjellemzők fontosság és elégedettség szerinti megítélésével, a fent
említett vágyott/elvárt és megvalósult szolgáltatásokat hasonlítja össze az úgynevezett rés- (GAP-) elemzéssel. A GAP mutatja meg, hogy hol vannak a beavatkozás területei, melyek azok a jellemzők, melyek a
fogyasztóink számára fontosak, ugyanakkor alul- vagy felülteljesítjük azokat.
A termékfejlesztés földrajzi vonatkozásai elsősorban turisztikai termék, desztinációfejlesztés oldaláról és
nem önállóan a városmarketing megközelítésből jelentősek. Az örökségturisztikai „termék” a város egy
szelete, geológiai, környezeti, történeti, társadalmi és kulturális értelemben egyaránt. Ez azt is jelenti, ha
fejlesztőként beavatkozunk, akkor ezekben a rendszerekben is változások sorát idézzük elő. Ezt jól szemlélteti akár általában a világörökségi felterjesztési anyagokban megkövetelt tartalom, akár a világöröksé21

gi helyszínek fenntartására, gondozására, utánkövetésére vonatkozó, szintén kötelező érvényű kezelési
terv. Mindkét dokumentumnak sajátossága az, hogy a világörökségi területet az azt körülölelő védelmi
zónával együtt tekinti. Előírja a védett terület gazdasági, társadalmi, kulturális, városépítészeti és városrendezési, infrastrukturális beágyazásának vizsgálatát, és az optimális működésre vonatkozó javaslatok
megfogalmazását. Egy egészen egyszerű példával élve, ha fejlesztem a pécsi ókeresztény temető látnivalóit,
létrehozok védőépületet, növelem a befogadható látogatók számát, jó esetben növelem a vonzerőt, akkor
szükséges ahhoz mérten megfelelő kapacitású fogadó infrastruktúra igényt is kezelni és létrehozni, ami
természetszerűleg kihat akár a parkolási, közlekedési, rendezési tervre és a városképre, a városi terület
használati módjára egyaránt.
Talán éppen emiatt szükséges akár turisztikai fejlesztés, akár örökségi érték megóvása, attrakció létrehozása
is a mozgatórugó hatásvizsgálatot készíteni. A turizmus fizikai hatásainak vizsgálatát a geográfusok a tájhasználati kutatásokhoz kötik (Mitchell & Murphy, 1991), de ezt megelőzően 1972-ben az UN conference on
the Human Environment konferencia ajánlásában kijelentette, hogy a turizmusfejlesztés csak akkor következzen be, ha az összhangban van a környezettel. Hatásvizsgálatok földrajzi kapcsolódásainak (Puczkó L.
1999) szinte valamennyi aspektusát elemzi Puczkó László: Turizmus és környezet. Turizmus vagy környezet?
című PhD-értekezésében, itt most a világörökségi terület használatának és fejlesztésének intenzitására, a
magán- és közösségi tulajdon struktúrájára hívom fel a figyelmet. A hagyományos környezeti terhelés megközelítésen túl védett emlékek, területek esetében azt is szükséges monitorozni, hogy a fejlesztések megvalósításának mikéntje és a látogatói létszám mennyire kommercializálják az értéket.
Lovelock professzor Gaia-ról, a Földanyáról tömören és szemléletesen ír, és rámutat ember és természet
viszonyára „…akkor mi és mindenmás élőlény egy hatalmas lény részei és társai vagyunk, és ez az élőlény
a maga teljességében képes bolygónkat az élet számára megfelelő és kellemes lakóhelyként fenntartani.” (J.
E. Lovelock 1982.) Amióta kulturális iparral, örökséggel foglakozom, azóta nem csak a pusztító embert
társítom Lovelock prof. Gaia felfogásához – ami Garett Handin szavait idézve a Földön „csak egyféle
szennyezés van … az ember!” –, tehát azóta egyre gyakrabban eszembe jut az alkotó ember, hiszen a kultúra, az örökség az alkotó ember maga.
Összegzésül, az örökségmenedzsment négy, egymástól igen jelentősen eltérő területet ölel fel:
1. Megőrzés, melynek része a fizikai állagmegóvás és a tudományos feldolgozás egyaránt.
2. Rehabilitáció, helyreállítás, fejlesztés.
3. Hasznosítás, üzemeltetés.
4. Bemutatás, megismertetés.
A legutolsó kettő az, ahol a turizmus szerepe elkezdődik, illetve ideális esetben igényei, lehetőségei megjelennek már a fejlesztés folyamatában is. A műemlékvédelem és a turizmus összekapcsolódik, előbbi jelenti a
kínálható terméket, az értéket, a turisztikai attrakció magját, utóbbi pedig hozzájárulhat a népszerűsítésen és
megismertetésen túl az emlékek gazdasági fenntarthatóságához. Egymásra vannak utalva, a kérdés az, milyen mértékben képesek felismerni ennek a szimbiózisnak az előnyeit, mennyire képesek a szakmák művelői
elfogadni, megérteni a másik szempontjait. Miként képesek akár az alábbi ellentétek feloldására: műemlékek
integritásának megőrzése kontra „fogyasztható és élvezhető” attrakció, műemlékek környezeti fenntarthatósága, sérülékenysége kontra állandóság, elérhetőség, „tömeg” kiszolgálása, történeti korhűség, kontra illeszkedés a város szövetébe, történeti korhűség, kontra részvétel a mai társadalom életében és így tovább.
Az attrakció, bármilyen is legyen, de különösen igaz ez a kulturális javakra, műemléki épületekre, elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől, csak annak gazdasági, társadalmi, földrajzi struktúráival együtt
értelmezhetőek. Igaz ez akkor is, amikor azok piacra juttatását tervezzük, ezért a turizmust és kulturális
turizmust, valamint az örökségmenedzsmentet mindig a városfejlesztés részeként, a kapcsolódó marketing- tevékenységeket pedig mindig az adott település-, turisztikai értelemben desztináció marketingjének
a részeként is tekintetbe vesszük.
Az örökség lehet turisztikai vonzerő, meghatározó imázselem, de lehet éjjel-nappal nyitva tartó múzeum,
emberek találkozási pontja, egyfajta „kulturális pláza”, lehet a tanulás színtere, a kreativitás – alkotás tere,
városok versenyében egyfajta erőpozíció, de végső soron a közös múlt része, mely akkor tölti be szerepét,
ha képesek vagyunk megtölteni élettel.
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3. Módszertani megközelítés, az örökségmenedzsment rendszere
3.1. Kutatási módszertan
Műemléki menedzsment modell leírásánál, a struktúrák kialakításánál alkalmazott kutatások
Szekunder kutatások, így szakirodalmi háttér feltérképezése, szakirodalom rendszerezése, fogalmi alapok
tisztázása, szakirodalomban feldolgozott összehasonlító elemzések, turisztikai példák használata.
Primer kutatások elvégzése, ezen belül különösen az AVEC hálózat működési rendje, küldetése, és a
VPAH (Les Villes et Pays d’art et d’histoire) hálózat működésének tanulmányozása, szakértői mélyinterjúk az örökségmenedzser kompetenciaterületek feltérképezésére, egy-egy hazai és egy-egy nemzetközi
példa áttekintése, világörökségi helyszínek kezelési tervei, valamint örökségkezelő szervezetek működési
kódexe és éves beszámolói alapján.
Benchmarking, esettanulmányok, jó példák keresése, elsősorban hazai és külföldi világörökségi helyszínek kezelési tervének, menedzsmenttervének tanulmányozása. Ilyenek voltak például: Hollókő, Tokaj,
Pannonhalma kezelési tervei és megalapozó dokumentumai, valamint Management Plan Droset, Management Plan Regensburg.
Kőszeg város fejlesztési programjának, a KRAFT (Kreatív város – fenntartható vidék) projektnek a tanulmányozása, Kőszeg város műemléki hasznosíthatósági tanulmány elkészítése, az eredmények részbeni
felhasználása.18
Pécs/Sopianae ókeresztény temető a világörökség része, mint esettanulmány elemzésénél alkalmazott
kutatási módszerek
Szekunder adatforrások használata, különösen a világörökségi helyszín üzemeltetője által készíttetett
vendégelégedettségi vizsgálatok újrafeldolgozása, a TDM szervezet által készítettet turisztikai vendégelégedettségi adatok újraértékelése, a világörökségi helyszín működtetéséhez, a nevezési anyaghoz, a megvalósult fejlesztési projektekhez kapcsolódó dokumentáció feldolgozása. A városi legfrissebb fejlesztési tervek
tanulmányozása, a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 (továbbiakban EKF) projekt előkészítő és megvalósulási dokumentumainak, marketing terv, valamint Pécs város turisztikai fejlesztési stratégiájának
áttekintése, feldolgozása.
Átfogó turisztikai adatok gyűjtése és elemzése, elsősorban a KSH adatsorainak használata, valamint a
Magyar Turizmus ZRt. által készíttetett beszámolók.
Nemzetközi trendekre vonatkozó megállapítások alapját képezte a World Travel Market Global Trends
Report 2014, valamint a WTO statisztikái.
Primer kutatás: a világörökségi helyszínre vonatkozó vendégstatisztikák, a Zsolnay Kulturális Negyed
és a városi turisztikai adatok idősoros és vonzerőnkénti összehasonlító elemzése, a világörökségi helyszín
árazásának elemzése hazai versenytársakkal, vagy hasonló „termékekkel” való összevetése, KSH-adatok
bekérése és elemzése, a világörökségi területre vonatkozó kamarai (kereskedelmi és iparkamara) adatok
elemzése, Pécs város pozicionálási stratégiájához fókuszcsoportos vizsgálat elkészítése.
A szekunder kutatásoknál felsoroltak közül több tanulmányban szakértőként, szerzőként érintett voltam,
vagy egy kutatás elindításában, például Pécs város turisztikai vendég megelégedettségi kérdőíves felmérése
kérdőívének kidolgozásában.
Összefoglalva
A kutatási módszertan tekintettel a téma jellegére, a disszertáció létrejöttéhez felhasznált időre, igen széles
körű, a terepen való elemeket és másodlagos adatforrások elemzését egyaránt tartalmazza.
A legalapvetőbb azonban, amely a munkát végigkíséri, az empirikus kutatások, a leírt, vizsgált modellek
létrehozásában való részvétel, és ezeknek a modelleknek a bevezetése, majd évek távlatából a működésük
elemzése.
18

	Sarkadi Eszterrel közösen készített tanulmány, a Pannon Egyetem megbízásából hét műemléki épület funkcióelemzésére
és hasznosíthatóságának vizsgálatára, 2015 ősz.
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Nap, mint nap születnek írások, elemzések, melyek a világhálón elérhetőek, ezért a kutatásban nem az
adatokhoz való hozzáférés, sokkal inkább a hitelesség, a választás jelentett nehézséget.
Alapelv volt mindvégig a legelső forrásokig visszanyúlni, a leghitelesebb első közlést megtalálni. Örökségi
területen az UNESCO, míg turisztikai területen elsősorban német és angol szerzők, hazaiak közül Lengyel Márton írásai nyújtották a kiindulási alapot. A marketing, városmarketing vonatkozásában szintén
a szakma atyjainak tekintett szerzők adják az alapot, így Kotler és Ashworth írásai, ezzel együtt az azóta
eltelt időszak alatt történt jelen disszertáció tárgyában is meghatározó megállapítások, elemzések, módszertani újítások is felhasználásra kerültek.
Az adatelemzések vonatkozásában szintén a KSH, a WTO és a Magyar Turizmus Zrt., valamint a vizsgált
helyszín Pécs és a pécsi világörökség által megrendelt primer kutatásokra is támaszkodik a dolgozat.
A primer kutatások sorában a mélyinterjú (örökségi kompetenciák gyűjtése), a fókuszcsoportos vizsgálat (Pécs pozicionálása és élményígéretei), valamint a kezelési terv és megalapozó dokumentáció során a
Forster Központ szervezésében megvalósított stakeholder találkozók és viták – saját feldolgozású eredményei kerültek beépítésre. A primer kutatások tehát inkább kvalitatív jellemzőket segítettek feltárni, míg az
idősoros adatelemezések adják a kvantitatív kutatásokat.
Valahol e kettő között helyezkednek el az esettanulmányok, amelyek elemzése, átolvasása megerősített,
vagy cáfolt egy-egy elképzelést, segített finomítani az örökségmenedzsment javasolt modelljén. Bemutatásra kerül olyan példa, mely alapján alkalmas lehet az átvételre, illetve az örökségkezelésben egyszerű
összehasonlító esettanulmányok és azok tapasztalati kerültek összefoglalásra.
Az elméleti modell javaslat bemutatását követi a pécsi világörökségi helyszín turisztikai elemzése, és a
működésének bemutatása, fejlesztésére javaslatok megfogalmazása. Ez a gyakorlati terep szemléletesen
visszatükrözi az örökségmenedzsment elméleti modelljében leírtakat, azokat mintegy megtölti egy lehetséges tartalommal.

3.2. Örökségmenedzsment, nemzetközi példák
Az örökségmenedzsment egy folyamat, módszertan, keret, mely a műemlékekről való gondolkodást végigkíséri a megőrzéstől a hasznosításig, meghatározását a bevezetőben hivatkozott UNESCO fogalom
írja le a legteljesebben, a napi gyakorlatát pedig a világörökségi helyszínek kezelési tervei mutatják meg.
Áttanulmányozva már publikált hazai és külföldi világörökségi kezelési terveket, a VPAH (Művészeti és
Történeti Városok és Térségek Hálózata), az AVEC (Európai Kulturális és Történeti Városok Szövetsége),
valamint az ezen utóbbi keretében európai örökségmenedzser ko-diploma létrehozását célzó EU-s projekt
anyagait, az a tapasztalat, hogy az UNESCO által megadott definíción túl nem került megfogalmazásra
az örökségmenedzsment részletesebb leírása, mindazonáltal a tevékenységi területek, a vállalt feladatok és
azok definiálása pontosan megtörtént. Ezért tekintsük át ezeket a fogalmakat és tevékenységeket, melyekkel az örökségmenedzser munkája meghatározható.
3.2.1. A francia modell (VPAH, örökségi munka városok szövetségében)
A francia Művészeti és Történeti Városok és Térségek Hálózata19 1985-ben a nemzeti örökségi stratégia
megvalósítására jött létre önkormányzatok, politikusok kezdeményezésével központi, minisztériumi irányítással (Francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium – Örökségek Igazgatósága), 1995-től a
Nemzeti Tanács szakmai felügyelete és minősítési rendszer működtetése mellett. Küldetése az örökségi
értékek (épített, tárgyi, szellemi, természeti) és a kortárs építészet megismerése, megőrzése, népszerűsítése,
valorizációja az életminőség szempontjainak figyelembevételével.

19

A hálózat bemutatása Sarkadi Eszter A francia Művészeti és Történeti Városok és Térségek Hálózata (Villes et Pays d’Art
et d’Histoire) és az Európai Kulturális Városok Hálózata (Alliance de Villes Européennes de Culture), 2015. szeptember
27-i kőszegi előadása, valamint saját mélyinterjúk alapján: 2003. Párizs, Anne Barbara Lacroax – Noisiel – DAPA, Pascale
CORRE - Kulturális Ügyek Regionális Igazgatósága – Ile-de-France (DRAC).
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A napjainkban is 185 tagot számláló hálózathoz való csatlakozás feltételei:
• helyi örökségi értékek tudományos feldolgozása,
• kijelölt műemlékvédelmi terület,
• élő műemlékvédelem rendezvényekkel,
• utcakép, homlokzatok és reklámarculat szabályozása,
• műemlék-felújítási politika, építészeti innováció,
• városfejlesztési, városrendezési tervek,
• lakossági ráhangolási és megismertetési projektek.
A helyi tag város biztosítja:
• helyi örökségi program kidolgozása,
• helyi célok, prioritások, célközönség, partnerség meghatározása,
• örökségi szolgálat létrehozása,
• örökségmenedzser(ek) alkalmazása,
• örökségi és építészeti interpretációs központ működtetése,
• szenzibilizációs pedagógiai műhelyek szervezése egész évben (iskolai és iskolán kívüli keretek között),
• lakossági és turisztikai idegenvezetések szervezése,
• helyi örökség népszerűsítésére akciók,
• didaktikus állandó kiállítás az örökségi értékekről és a kortárs épített környezetről,
• időszakos kiállítások városi örökségi értékekről, akciókról,
• dokumentációs központ kialakítása,
• közösségi programokhoz rendezvényhelyszín berendezése,
• idegenvezető-előadók továbbképzése,
• helyi irányító bizottság létrehozása döntéshozókból,
• politikusok, örökségi, kulturális, turisztikai, urbanisztikai, oktatási vezetők,
• az intézmény működésének támogatása,
• helyi tudományos bizottság létrehozása tudományos szakemberekből,
• kutatóhelyek, egyetemek, könyvtár, levéltár, múzeum,
• az intézmény szakmai programjainak támogatása,
• kulturális turizmus támogatása.
A helyi szervezet „motorjai”:
• Örökségi és építészeti animátor, aki irányítja a helyi örökségmenedzsment munkaszervezetet és munkát.
A feladat ellátásához egyetemi alapképzés szükséges, alkalmazásuk pályázat és felvételi vizsga alapján
történik, a szakmai továbbképzés központilag biztosított.
• Idegenvezető-előadó (guide-conferencier) biztosítja, megszervezi a korosztályra bontott képzést és foglalkoztatást (gyerek-ifjúsági és felnőtt). A feladat ellátásához szükséges diploma mesterképzés keretében
szerezhető meg.
3.2.2. Nemzetközi projekt együttműködésben készített modell (AVEC, örökségmenedzsment
kompetenciaterületek)
Az AVEC hálózat 2000-ben alakult Pécsett, 5 alapítóval. Ma közel 30 tagvárosa van, 11 országból. A
VPAH társszervezete, az UNESCO hivatalos partnere. Pécs alapítója, titkársága és öt évig elnöke volt a
szervezetnek.
Az AVEC hálózat keretében az örökségmenedzsment tevékenység meghatározására a legpontosabb kísérlet a Magisthere projekt keretében tervezett örökségmenedzser posztgraduális képzés kifejlesztése, és minden részt vevő országban a képzés megalapítása, valamint az átjárhatóvá tétele volt. A nemzetközi együttműködés, városok, örökséget kezelő szervezetek és egyetemek közötti kutatást célozta meg az örökség-,
turizmus-, városfejlesztés aspektusából azzal a nem titkolt céllal, hogy belőle európai örökségi ko-diploma
jöjjön létre, mely a részt vevő 5 ország 6 egyeteme között átjárható, a módszertana adaptálható. A projekt
tagjai között voltak az örökséghasznosítás (és ez alatt most kifejezetten a turisztikai célú hasznosítást, népszerűsítést és menedzsmentet értem) tekintetében még gyerekcipőben járó (Pécs), és sok évtizedes képzési
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hagyománnyal is bíró (Tour, Rennes) partnerek. A projektpartnerek mindegyike Pécs kivételével (Pécs
2011-ben, a helyi örökség kezelő szervezet önállóságának a megszűnésével, kilépett a szövetségből) aktív
tagja ma is az AVEC hálózatnak. Projektpartnerek: Pécs, Toledo, Olomouc, Cosenza, Tours és Rennes
városok önkormányzatai és egyetemei, Francia Kulturális Minisztérium (DAPA - Ministére de la Culture
et de la Communication, Direction de l’architecture et du patrimoine), UNESCO Párizsi Képviselete,
ICOMOS Brüsszeli Titkársága, AVEC Egyesület. Hazai konzultáns partnerek: OMVH (ma Forster Központ), Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, ICOMOS Nemzeti Titkársága.
Program volt felmérések készítése a részt vevő országokban az egyetemek szervezésében az örökségi
szakmákról, valamint a posztgraduális örökségimenedzser-képzés meglévő rendszeréről, vagy a képzés
megvalósításának lehetőségeiről, az örökségi menedzserek önkormányzati foglalkoztatási igényéről.
Az örökségimenedzser-képzés programjának kidolgozása, majd a helyi (országos) posztgraduális mened
zserképzés pilot tanfolyamának megvalósítása a részt vevő egyetemek irányításával.
Európai képzési modul kidolgozása az önkormányzatokkal közösen kialakított elvárások alapján és az
egységes képzés kísérleti megvalósítása. EU-konform diploma kiadása.
A képzés alapjának a modulokat tekintettük, azokba viszonylag homogénebb ismeretcsomagot rendelve
az átjárhatóság, az országok közötti különbségek jobb kezelhetősége érdekében. A modulok alapvetően az örökségmenedzsment kompetenciaterületeire épülnek, melyeket a projektben részt vevő országok
mindegyikében elkészített, egymással kérdéseiben és módszertanában összehangolt, a beérkező adatokat
szintetizáló kutatás eredményei adták.
A részt vevő országokban tehát az örökségmenedzsmentben, a legkülönbözőbb területi szinteken dolgozó
szakemberekkel készített mélyinterjúk alapján beazonosításra kerültek az örökségmenedzser legfontosabb
működési területei, feladatai, kompetenciái, és azok ellátásához szükséges ismeretek és készségek.
A nemzetközi kutatást a francia kulturális minisztérium megbízásából és szakmai felügyelete mellett a
francia BL Consultants cég szakemberei irányították 20. A nemzeti kutatásvezetők képzése a közös szókincs kialakításával kezdődött, mely a program végére egyfajta, a képzést támogató Glossaire-rá alakult.
Rendkívüli hangsúlyt helyeztek a képzők arra, hogy az örökség kérdéskörébe tartozó fogalmakon, például
kultúra, szenzibilizáció, valorizáció, animáció, kommunikáció, interpretáció, és a képzéshez kapcsolódó
képesség-, készség, ismeret hármasa alatt minden résztvevő ugyanazt értse.
Meghatároztuk az örökség értékre emelésének és népszerűsítésének kompetencia-összesítőjének területeit,
de nem zártuk le, a nemzeti kutatások szerint ezek bővülhettek, változhattak. (1. táblázat)
Az egyes területekhez kompetenciaelemeket, majd azokhoz ismeretcsoportokat rendeltünk. Ennél a
munkafázisnál tűnt igazán elő az ismeret – készség és képesség különálló volta, míg az utóbbi kettőt
kompetenciaként kezeljük, és meg tudjuk határozni, hogy ahhoz milyen ismeretkör birtoklására van
szükség. Ez a hármas megosztás később visszaköszönt a tanterv moduljaiban és órarendi hálójában is.
Talán egy egyszerű példa jól szemlélteti az elméleti felvetéseket. A valorizáció, mint az örökség értékre
emelése, maga egy terület, ehhez több kompetenciamodul is tartozhat, így például: régészeti kutatásokat támogatni, gyűjteményeket megőrizni, bővíteni, természetvédelmi területet eredeti állapotában
megőrizni. Nyilvánvaló, hogy az egyes kompetenciamodulok nagyon különböző ismeretanyagot feltételeznek, a történelem, régészet, művészettörténet tudományától egészen a természetismeretig. Mindez
pedig a tantervi hálóban például az örökségi tudás modult, és azon belül számos ismeretterületet, és
vele együtt számos tantárgyat, például gyűjtemények kezelésének ismeretét, örökségvédelem szervezetrendszerét, természeti örökség, természetvédelem, megalapozó szaktudományi ismereteket (műemlékvédelem, építészet, régészet) eredményezett.

20

A hazai kutatási feladatokért felelős szakemberként vettem részt a projektben.
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A nemzetközi kutatás eredményeit összegző és strukturáló kompetenciaterületek szintén megmutatják az
örökségmenedzsment hatókörét.
1. táblázat: Az örökségmenedzsment kompetenciaterületei
TERÜLETEK

KOMPETENCIA - MODULOK

ISMERETEK

Régészeti kutatásokat támogatni.
Gyűjteményeket megőrizni, bővíteni.
Természetvédelmi területet eredeti
állapotában megőrizni.

Történelem, építészet, agrártörténet,
muzeológus szakképesítés, régészet,
művészettörténet, néprajz, helytörténet, természettudományok (generális
szakmai ismeretek).
Múzeumi működés ismerete
(megőrzés, tudományos feldolgozás
fázisai) illetve a természetvédelem
rendszerének ismerete.

Az értékeket felmérni és nyilvántartani.
Az értékeket katalogizálni, az értékek
digitális dokumentációját elkészíteni.

Történelem, építészet, agrártörténet,
muzeológus szakképesítés, régészet,
művészettörténet, néprajz, helytörténet (generális szakmai ismeretek).
Múzeumi működés ismerete
(megőrzés, tudományos feldolgozás
fázisai).

Tudományos kutatást végezni.
Diákokat oktatni,
Szakmai anyagokat, cikkeket publikálni, szerkeszteni.

Történelem, építészet, agrártörténet,
muzeológus szakképesítés, régészet,
művészettörténet, néprajz, helytörténet, természettudományok (generális
szakmai ismeretek).
Múzeumi működés ismerete
(megőrzés, tudományos feldolgozás
fázisai), illetve a természetvédelem
rendszerének ismerete.
Pedagógiai ismeretek, pszichológia,
stílus.

Döntés- előkészítés

Törvényi szabályozást és ellenőrzést
támogatni.
Háttérintézeti tevékenységet folytatni
(minisztériumi).

Generális szakmai ismeretek, a természetvédelem intézményrendszerének
ismerete.
A törvényi szabályozás ismerete, közigazgatási ismeretek.
Jó kommunikációs és kooperációs
képesség, készség.

A tevékenységek szakmai irányítása,
koordinációja (ennek lehetnek szintjei
szervezeten belül és kívül)

Stratégiát alkotni, programozást
készíteni.
Kapcsolódó szakterületek tevékenységét összehangolni.
A szakmai munkát irányítani, a
megvalósulást ellenőrizni.

Generális szakmai ismeretek,
szintetizáló képesség, stratégiaitervezési ismeretek, irányítási
ismeretek, vezetői ismeretek
(kifejezőkészség, retorika,
kapcsolatteremtés).

Gazdasági menedzsment, hivatalos képviselet, lobbi (a szervezet
működtetéséhez kapcsolódik)

A szervezet képviseletét ellátni, szakmai és politikai lobbi tevékenységet
folytatni.

Generális szakmai ismeretek, irányítási
ismeretek, vezetői ismeretek.
Jó kommunikációs készség, határozott
fellépés, következetesség.

Valorizáció – értékre emelés,
megőrzés

Dokumentáció

Tudományos munka
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Gazdasági irányítás, ügyvitel (a szervezet működtetéséhez kapcsolódik)

A szervezet gazdasági, gazdálkodási
feladatit irányítani, és ellátni.
A szervezet ügyviteli feladatait ellátni.
Humán erőforrás menedzsmentet
végezni.

Analitikus gondolkodás, stratégiai,
tervezési ismeretek, következetesség,
nagyfokú precizitás, gazdálkodási,
ügyviteli, könyvviteli, jogi ismeretek.

Új kínálati elemek létrehozása, termékfejlesztés

Ökoturizmust megszervezni.
Örökségi utakat létrehozni
Kulturális turizmus kínálati elemeit
bővíteni (kiállítást megnyitni, új kiállítást rendezni, új rendezvényt kitalálni
és bevezetni).

Generális szakmai ismeretek, kreativitás, marketingismeretek
projektmenedzsment – általános
(metodológia, kommunikáció, csoportépítés).

Társadalmi kapcsolatok,
együttműködés, kooperáció

Társadalmi kapcsolatokat építeni,
partnerséget létrehozni és azt
koordinálni.
Civil szervezetek munkájában részt
venni, civil szervezetek létrehozását
kezdeményezni.

Generális szakmai ismeretek, a civil
szervezetek működésének ismerete,
kommunikáció, marketing, PR
ismeretek

Nemzetközi kapcsolatok, hálózatok

Nemzetközi hálózatok munkájában
részt venni, kooperációs és
koordinációs feladatokat végezni.
Nemzetközi projekt
együttműködésekben részt venni,
pályázatokat menedzselni
(nemzetközi szakmai kapcsolatokat
építeni).

Generális szakmai ismeretek, nyelvtudás, kommunikáció, marketing- ismeretek, partnerek ismerete,
nemzetközi fejlesztési tervek, fejlődési
pályák, aktuálpolitikai tájékozottság,
szervezőkészség.
EU-projektmenedzsment (pályázatkészítés, pénzügyi kezelés).

Közművelődési, pedagógiai feladatok,
múzeumi órák

Örökségi pedagógiai programot
kidolgozni
Ifjúsági és gyermekfoglalkozásokat
szervezni, animálni.

Pedagógus végzettség, és helyismeret,
az örökségi értékek ismerete, pszichológia, az elfogadás képessége,
kreativitás,
stratégiai gondolkodás a tervezéshez,
programalkotáshoz.

Marketing és pr- szenzibilizáció
(ráhangolás) szolgálatában

Arculatot építeni, imázst formálni,
marketing- kutatásokat végezni.
Promóciós tevékenységet menedzselni.
Kommunikációs tevékenységet, PR-t
folytatni.

Helyismeret, az örökségi értékek
ismerete, marketing, idegenforgalom
marketing- ismeretek, településfejlesztési ismeretek, szervezési ismeretek,
kiadvány szerkesztési ismeretek, média
ismerete, legújabb kommunikációs
technikák ismerete.
Prezentáció alapszabályainak ismerete
– arányrendszer
Múzeumi működés, struktúra ismerete.

Rendezvények szervezése

Fesztiválokat tervezni és szervezni,
lebonyolítani.
Konferenciákat szervezni.
Kiállításokat, vásárokat szervezni.

Turizmus szakirány, rendezvényszervezési ismeretek, jó kommunikációs
képesség, marketing- ismeretek, helyismeret, utazásszervezői ismeretek.
Szükséges még a talpraesettség, és az
alkalmazkodóképesség.

Kiállításépítés, rendezés

Múzeumi és egyéb kiállításokat létrehozni, berendezni
design, grafika, belsőépítészet feladatait elvégezni.

Grafikus, régész, restaurátor, muzeológus, belsőépítész szakmai végzettség,
marketinges szemléletmód.
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A lakosság és a turisták számára
kulturális, turisztikai információkat
nyújtani szervezett formában.

Helyismeret, örökségi értékek
ismerete, információ- rendszerező
képesség, pszichológia, emberismeret,
ügyfelekkel bánni tudás.

Idegenvezetés, tárlatvezetés, animáció

Idegenvezetést végezni: városnézést
vezetni,
látogatócsoportot kísérni,
múzeumi tárlatvezetést tartani.

Idegenvezető végzettség, helyismeret,
örökségi értékek ismerete, információrendszerező képesség, pszichológia,
emberismeret, ügyfelekkel bánni
tudás, pedagógiai ismeretek, nyelvtudás,
az egyes kultúrák és népek közötti
különbségek ismerete.

Utazásszervezés

Szálláshelyeket lefoglalni.
Programot készíteni
Idegenvezetőket kiválasztani.
A jelentkezéseket fogadni.
Kapcsolódó pénzügyi, gazdasági
feladatokat ellátni.

Idegenforgalmi végzettség,
utazásszervező gyakorlat, helyismeret,
szervezési ismeretek, nyelvtudás.

Értékesítési tevékenységek

Ajándékboltot üzemeltetni, múzeumban könyveket, képeslapot, ajándéktárgyat értékesíteni.
Püspöki pincészet borászati termékeit
menedzselni.
Belépőjegyet, tárlatvezetést értékesíteni

Kereskedelmi végzettség, idegenforgalmi alapismeretek, marketing- ismeretek.

Információ- szolgálat működtetése

Forrás: Saját kutatás alapján, saját szerkesztés, Pécs, 2003.

A kompetenciaterületeket listaszerűen összegzi a 4. ábra.
4. ábra: Az örökségmenedzsment kompetenciaterületei, áttekintő ábra

Forrás: Hazai kutatás alapján, saját szerkesztés, Pécs, 2003.

A pirossal jelöltek a kiindulási sablonhoz képest nálunk újként jelentek meg. További eltérés még a francia
partnertől kapott kompetencialistához képest a struktúrában van, például a rendezvények szervezése a
marketing-, pr-csoporton belülre került, a pedagógia önálló terület itt is, bár azt is mondhatjuk, nélküle nincs örökségmarketing – örökségnépszerűsítés, így e területtel szorosan összekapcsolódik. Jellemző,
hogy nálunk például a döntés-előkészítés, és a lobbi szerepe önállóan megjelenik, ez nyilván magyarázható
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a társadalmi-gazdasági berendezkedésbeli és irányításbeli különbségekkel. Franciaországban az örökségkezelés és - menedzsment központi minisztériumi irányítás alatt van, olyannyira, hogy az egyes települések örökségmenedzserei dolgozzanak bár adott város polgármesteri hivatalában, vagy városi szervezetben,
munkáltatói oldalról (már a dolgozó kiválasztásától!) a francia kulturális minisztériumhoz tartoznak. A
szakmai irányítás központosított, erőteljes, jól szervezett.
Szintén érdemes megemlíteni az utazásszervezési tevékenységet, ami egy megfelelő munkamegosztás, erőteljes beutaztatás, avagy a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrejöttével valószínűleg kikerülhet az örökségmenedzsment területei közül. A szerző megjegyzése: amikor e kutatás készült, még nem
működtek Magyarországon TDM szervezetek, a pécsi, éppen a világörökséget kezelő nonprofit Kft.-ből
nőtt ki néhány évvel később, 2008-ban.

3.3. Örökségmenedzsment történeti városokban, a fejlesztések szolgálatában
A történeti városok különbözőképpen viszonyulnak műemlékeikhez. Vannak olyanok, amelyek a város
turizmusát építik rá, ilyen például Eger, van ahol a korok lenyomata a város egyedi miliőjét adja és belesimul a mindennapokba, de nem válik kiemelkedő, önálló turisztikai termékké, erre lehet példa Győr, van
ahol a turizmus motorjának tekintik, az adatok tükrében mégis csupán kiegészítő kínálat (például: Pécs
világöröksége). És végezetül vannak olyan városaink, ahol a műemlékileg védett épületek száma eléri akár
a 170-et is, középkori városmaggal, a műemlékekről való tudatos, azokat a városfejlesztés szolgálatába állító gondolkodás azonban csak napjainkban indul el (például: Kőszeg – Kraft projekt – tudásra és kultúrára
épített fenntartható kooperatív városfejlesztés).
A Kraft projekt részeként 7 műemléki épület felújítását támogató program indult Kőszegen 2015-ben,
melyhez a város műemlékek hasznosíthatóságának vizsgálatát és egyfajta örökségkezelés módszertani tanulmányt kért (Mészáros B. – Sarkadi E. 2015). Az érintett épületek: Európa ház, Művészetek háza,
Festetics-ház, Bencés rendház, Bálház, Zwinger, Zsinagóga.
A saját kutatásra, empirikus adatokra építve született az örökséghasznosítási, és örökségmenedzsment
módszertan, mely véleményem szerint kiterjeszthető más történeti városokra, és mely egyértelműen összecseng mind a nemzetközi, mind a pécsi korábbi gyakorlattal. A következő fejezet ezt bontja ki részletesen.
A műemlékek hasznosíthatósági elemzésének keretei.
A. Az előzetesen kiválasztott műemléki épületben működtethető funkciók vizsgálata. A vizsgálat fő kérdéskörei az alábbiak voltak:
»» Hogyan alakulhatnak a funkciók a város aktuális, párhuzamosan futó fejlesztései mellett és azok
nélkül?
»» Hogyan alakulnak a funkciók, amennyiben a teljes felújítási programra nem áll rendelkezésre forrás?
»» Milyen alternatív bevételszerzést (is) biztosító funkciók működtethetők még az épületekben?
»» Milyen bevételekkel lehet számolni a javasolt funkciók esetében?
B. A funkciókeresés helyi sajátosságainak a feltérképezése, stratégiai és programkörnyezetének a megismerése, így különösen:
»» helyi műemlékhasznosítási program,
»» helyi városfejlesztési stratégia, legégetőbb problémák és fejlődési lehetőségek,
»» konkrét igények, feladatok, amelyeknek helyet kell biztosítani.
C. A funkciókeresés korlátainak és hatókörének a meghatározása.
Nem része sem építészeti felmérés, sem teljes körű feasibility study készítése. Nem része a kutatás
hátterének, a térségnek a gazdasági, szociális, turisztikai, demográfiai, infrastrukturális és környezeti
elemzése sem.
De ezekre az adatokra, elemzésekre, információkra feltétlenül támaszkodik, azokra épül egy történeti
város műemlékeinek felújítása, az ideális funkció megtalálása.
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D. Épületek kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó kérdések, majd javaslatok megfogalmazása. A báziskérdések az alábbiak voltak:
»» Melyek a vagyonkezelés lehetőségei és kik a lehetséges vagyonkezelők?
»» Kik a lehetséges üzemeltetők és melyek az üzemeltetés lehetséges, gazdaságosság tekintetében legjobb megoldásai?
»» Melyek az üzemeltetés fő tevékenységei?
»» Milyen hazai jó példákkal lehet alátámasztani állami, önkormányzati ingatlanok esetén az üzemeltetés, létesítménygazdálkodás alkalmazott módozatait?
E. Műemléki épületek fenntartható menedzsmentjére ajánlások kidolgozása.
Az örökségmenedzsmentre vonatkozó általános módszertan, útmutató megfogalmazása.
Legfőbb szempont egy-egy funkcióvizsgálatnál, egy-egy műemléki felújításnál a várost, a tervezett fejlesztéseket élő szervezetként, összefüggő rendszerként szemlélni. Ezért míg a végrehajtás tekintetében alkalmas a projektszemlélet, a tervezés szintjén programokban szükséges gondolkodni, hiszen például egy-egy
jelentős beruházási egység meghiúsulása alapvetően rendíti meg a többi funkció működését.
A funkciók általános vizsgálati szempontrendszerét tárgyaló részben egy olyan vizsgálati módszert vázolok fel, amely kisebb-nagyobb módosításokkal adaptálható lesz majd a hazai történelmi városok tervezési
tevékenysége során, és elősegítheti a műemléki épületek sorsáról való, fenntartható szemléletű döntéseket.
A módszertani javaslatban nem foglalkozok részletesen az épületmegőrzés, -védelem és -felújítás műemléki és építészszakmai kérdéseivel. Kiindulópont az épület felújításának eldöntött ténye, vagy a már felújítás
alatt álló, illetve felújított műemlék.
A záró, negyedik fejezetben foglalom össze mindazokat a feladatokat, melyek a hét műemléki épület,
és általában a közösségi célokra hasznosított városi műemléki épületek menedzsmentjével kapcsolatban
felmerülnek. Foglalkozok a műemléki menedzsment kérdéseivel, ám a hangsúlyt a műemléki együttesek,
a történelmi városmag menedzsment kérdéseire helyezem, és a kérdéskört a városmarketing oldaláról
közelítem meg. Felvázolom a városi örökségmenedzsment komplex és egységes kezelésének szervezeti hátterét. Kidolgozom egy olyan örökségkezelő szervezet felépítését, céljait, tevékenységét, mely az örökségi
értékmentés (kutatás, megőrzés, védelem, helyreállítás) műemléki feladatai mellett az értékhasznosítás és
-kezelés feladatait is ideértve az értékátadással is foglalkozik. A 21. századi igényeknek megfelelő önálló
szervezet az érintett szakmai szervezetekkel (Forster központ, TDM szervezet) szoros együttműködésben
lehet gazdája a műemléki épületek valorizációjának, látja el feladatát az interpretáció, animáció, a kommunikáció és a szenzibilizáció eszközeivel.
3.3.1. Vizsgálati módszertan a műemléki épületek funkcióinak meghatározására
Az örökségi értékekkel rendelkező épületek funkcióinak megválasztásához és azok fenntartható működtetéséhez segítséget nyújtó általános vizsgálati szempontrendszerünk kiindulási pontja az a műemlék,
amelynek megőrzését már elhatározták, felújítási szándéka pedig bekerült a döntéshozók látókörébe, de a
végső döntés még nem született meg.
Módszertani javaslatunkban nem foglalkozunk részletesen az épületmegőrzés, -védelem és -felújítás műemléki és építészszakmai kérdéseivel. Kiindulópontunk az épület felújításának eldöntött ténye, vagy a már
felújítás alatt álló, illetve felújított műemlék.
Az 5. számú ábra szemlélteti a fejlesztési lehetőségek meghatározásánál figyelemre érdemes elemzési szempontokat, jellemzőket.
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5. ábra: Műemléki épületek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

Forrás: saját szerkesztés, 2015.

A. Funkciók leltára és csoportosítása
A vizsgált belvárosi épületek funkcióelemzése
Az épületek összes lehetséges funkcióját 5 tevékenységi csoportba soroltuk (ide nem értve az ipari, és bizonyos kereskedelmi funkciókat):
• lakás
• iroda
• rendezvényi, kulturális
• szálláshely
• vallási
Ezek a tevékenységi funkciók tovább bontva
• elsődleges, fő funkcióként vagy/és
• másodlagos, alternatív funkcióként
jöhetnek számításba az egyes műemlékek használata során.
Az egyes funkciók vizsgálata során első lépésként áttekintettük az épületek adottságait, az alábbiakban
ismertetett újrahasznosítási vizsgálati mátrix és az életkilátási BCG-mátrix alapján. Az épületek besorolása után a vizsgálatból levont következtetésekre alapozva határoztuk meg a további funkcióvizsgálat fő
szempontjait. Ezek a funkcionalitás, a gazdaságosság, az önkormányzati érdekek, a projektérdekek és a
lakossági elvárások voltak:
Funkcionalitás:
Alkalmas-e az épület a tervezett funkcióra?
Szükséges-e a tervezett funkciót abban az épületben megoldani?
Nem indokolt-e más funkció prioritása az adott épületben?
Gazdaságosság:
Megéri-e a funkciót ahhoz az épülethez kötni?
Önkormányzati érdekek:
Beleillik-e az épületben működtetett funkció az önkormányzati fejlesztési elképzelésekbe?
Érdekében áll-e az önkormányzatnak vagyonkezelői, üzemeltetői szerepet vállalnia valamelyik ingatlan
esetében?
Projektérdekek:
Lehet-e az épületet a projekt finanszírozásával más funkcióra használni?
Lakossági elvárások:
Kielégíti-e az épület hasznosítása a lakossági igényeket?
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Ahhoz, hogy megválaszolhassuk ezeket a kérdéseket és levonhassuk a megfelelő következtetéseket, össze
kellett gyűjtenünk mindazokat a funkciókat, amelyek működtetéséhez akár az önkormányzatnak, akár a
városfejlesztési projektnek épületre van vagy lesz szüksége a közeljövőben.
B. Épületek jellemzői, leírásuk
Először az épület főbb jellemzőit határozzuk meg, és készítünk egy összefoglaló, az épülettel kapcsolatos
legfontosabb információkat tartalmazó dokumentációt, mely mintegy az épület személyigazolványaként
szolgál. Ebben pontosítjuk az épület:
• tulajdonosát és üzemeltetőjét,
• az épület főbb jellemzőit (alapterület, építés ideje, stílus, befogadó kapacitás, műemléki védettség),
• a jelenlegi (korábbi) funkciókat,
• a tervezett funkciókat,
• a javasolt fejlesztést,
• a kapcsolódást más projekthez,
• a fejlesztés becsült költségét, és az alapján a várható bekerülési értéket,
• a végrehajtás tervezett ütemezését, határidejét.
C. Épületek életkilátása
Ezután a rendelkezésre álló adatokkal a birtokunkban végezzük el az épület besorolását egy Egerben már
sikeresen alkalmazott BCG-mátrix-vizsgálat segítségével. Ennek eredménye rámutat arra, hogy az adott
épületnek milyenek az „életkilátásai”, milyen mértékű lehet az élettartalma. Ez az élettartalom értelmezhető funkcionálisan (a használhatóság szempontjából), műszakilag (a követelmények kielégítése szempontjából) és gazdaságilag (a ráfordítás–megtérülés szempontjából). (Szajkovics, 2003)
„Életkilátási” BCG-mátrix
2013-ban a Forster központ vezetésével, Eger városának és több külföldi partnernek az együttműködésével a holland Mounumentenwacht mintájára Műemlékőr projekt valósult meg. E projekt javaslatot
fogalmazott meg a történeti épületek megelőző karbantartására, vizsgálatára, és kapcsolódó felmérésére.
A felméréshez egyszerű, a BCG-mátrixra emlékeztető mátrixot használ.
6. ábra Épületek életkilátási mátrixa

Forrás: Soós Gábor – Műemlékőr projekt – wikibooks.org, 2013.

A műemlékek „életkilátásai” szempontjából a besorolás egyfelől figyelembe veszi az emlék aktuális
állapotát (statikus A-B kategória) ill. a várható változásokat (dinamikus a-b kategória). Ezek alapján az
emlékek:21
„Aa” kategória: Jó állapotú emlék, az elmúlt két évtizedben sor került a helyreállítására, használatban van.
Tulajdonosa képes az épület fenntartására.
„Ab” kategória: Jó, közepesen jó állapotú emlék, használatban van, de tulajdonosa az épület fenntartására
korlátozottan költ.
21

	Soós Gábor – Műemlékőr projekt – wikibooks.org, 2013
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„Ba” kategória: Elhanyagolt épület, amelyet a tulajdonos nem kíván, vagy források hiányában nem tud
fenntartani, de funkcióváltással, vagy tulajdonosváltással meglévő funkcióval jelentős felújítás mellett az
épület gazdaságosan működtethetővé tehető.
„Bb” kategória: Használaton kívül álló, elhagyott emlék, amelynek fenntartására nincs reális gazdasági
lehetőség.
D. Újrahasznosított műemléki épületek vizsgálati mátrixa
Az életkilátási BCG-mátrixszal is megerősített, újrahasznosításra alkalmas épületeket ezután ismét egy
mátrixvizsgálatnak vetjük alá, hogy a lehető legrészletesebb információs adatbázist állíthassuk össze az
épületről. Ennek a vizsgálatnak a meghatározásánál is egy meglévő, de kevésbé kidolgozott vizsgálati
módszer (Lepel Adrienn, BME PhD-értekezésében közölt táblázat) továbbfejlesztett változatát alkalmaztuk. Részletes kibontását a 2. sz. táblázat tartalmazza.
E. Üzleti terv
A három vizsgálat adatai már kellő segítséget nyújtanak egy részletes üzleti terv összeállításához, mely
kiindulási alapja lesz a műemléki ingatlannal kapcsolatos minden további döntésnek és eljárásnak.
Az üzleti tervben többek között meghatározásra kerül a tervezett épületfunkció biztosításának finanszírozási háttere, az épület helyreállításának bekerülési költségei, az épület energetikai számítások, a facility
management költségei (az épület működtetési, fenntartási költségei, valamint a funkciót ellátó tevékenységet támogató költségek). Foglalkozni kell az üzleti tervben az üzemeltető kérdésével, a lehetséges finanszírozási források meghatározásával is.

ipar – raktározási tér

ipar – termelői tér

vallás – templom és kiszolgáló terek

szabadidő – sport

turizmus – szolgáltatóhely

turizmus – szálláshely

kereskedelem – vendéglátás

kereskedelem – szolgáltatás, értékesítés

kultúra - egyéb közösségi tér

kultúra – alkotói tér

kultúra - oktatási tér

kultúra – bemutatótér

kultúra - rendezvénytér

iroda

lakás

2. táblázat: Újrahasznosított műemléki épületek vizsgálati mátrixa

Az épület pozíciója
Központi fekvés
rendezett környezettel
rendezetlen környezettel
műemléki környezettel
nem műemléki környezettel
ipari környezettel
Központ közeli fekvés
rendezett környezettel
rendezetlen környezettel
műemléki környezettel
nem műemléki környezettel
ipari környezettel
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Központtól távoli fekvés
rendezett környezettel
rendezetlen környezettel
műemléki környezettel
nem műemléki környezettel
ipari környezettel
Az épület örökségi értékei
védett műemlék
helyileg védett épület
egyéb (helyi közösségi vagy esztétikai értékkel)
Az épület alaprajzi rendszere, építészeti
terei
földszintes egytengelyű
földszintes kéttengelyű
többszintes egytengelyű
többszintes kéttengelyű
1000 m2 alatti alapterületű
1000 m2 feletti alapterületű
Az épület átépíthetősége
nem átépíthető (pl.: várfalnyi falakkal)
nehézségek árán átépíthető
viszonylag rugalmasan alakítható terekkel
rendelkezik
Az épület fényviszonyai
napfényes, átlátható terekkel
részben megvilágított terekkel
sötét, zárt terek, felhasználást korlátozzák
Az épület tulajdonosa
magán
önkormányzati
állami
egyházi
Elvárt közösségi funkciók
a helyi közösség számára kiemelt
jelentőséggel bír
nem meghatározó a korábbi funkció
városrendezési terv rendelkezik róla (engedett és tiltott funkciók)
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Az előkészítő projekt, részleges felújítás
megkötő ereje
a felújítás elkészül(t)
részleges felújítás, állagmegőrzés
beavatkozás nem történt
Javasolt, vagy új funkció, funkcióra való
alkalmasság
Forrás: Lepel Adrienn, BME PhD-értekezésében foglalt táblázat továbbfejlesztése saját kutatás alapján

3.3.2. Vagyonkezelés, hasznosítás és üzemeltetés
A. A vagyonkezelés jogi, szervezeti feltételrendszere
Műemléki, védett ingatlanok esetében a törvényi szabályozás elvárásai szerint szét kell választani a tulajdonosi – vagyonkezelői – hasznosítói jogokat és feladatokat.
Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kérdések
ahol állami tulajdon van, azokban az esetekben az MNV ZRt. maradjon-e üzemeltető? Ha nem, akkor a
vagyonkezelői jogosítványokat csak korlátozottan adhatja át. Közfeladat ellátására lehet ingyenes vagyonkezelési jogot alapítani.
Az önkormányzat vagy más szereplő (például egyház) át akarja-e adni a vagyonkezelői jogosítványokat?
Ha igen, akkor ezt milyen szervezetre ruházhatja át?
A kérdések megválaszolására röviden át kell tekintetnünk a vonatkozó szabályozásokat és a meghatározó
fogalmakat.
A vagyonkezelés (tartalma alapján): Tulajdonosi joggyakorlóval, állami vagyon használatára létrejött speciális jogviszony. Célja általában állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátása. Vagyonkezelővé csak
törvényben (nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv – továbbiakban: Nvtv.) meghatározott alanyi
körbe tartozó szervezet válhat.
A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel vagy törvényi kijelöléssel jöhet létre (vagyonkezelési szerződés kötése ez utóbbi esetben is szükséges, kivéve speciális, egyedi esetekben, külön törvény alapján,
például: a 2012. évi CXC. törvény alapján budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok), és az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkezik.
Vagyonkezelői jog gyakorlója lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amellyel a vagyonkezelésre vonatkozóan az MNV szerződésben megállapodik, ingyenesen keletkeztetni azonban csak korlátozottan lehet, az alábbiak szerint:
Vagyonkezelő lehet (NTV értelmében) 3.§19-es bekezdés, költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
köztestület, vagy az állam, vagy önkormányzat, vagy köztestület 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó
szervezet.
A vagyonkezelés tartalmi kereteit az Nvtv. 11.§ (8) bekezdése határozza meg, a tényleges jogok és kötelezettségek a vagyonkezelési szerződésből állapíthatóak meg.
A vagyonkezelés fő szabályai szerint a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, terhelik a tulajdonos
kötelezettségei. Kivétel, ha jogszabály vagy vagyonkezelési szerződés a főszabálytól eltérően rendelkezik.
Vagyonkezelő a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át, polgári jogi igényt megalapító, valamint azt eldöntő
tulajdonosi hozzájárulást a vagyonra hatósági és bírósági eljárásban sem adhat.
Vagyonhasznosításnak minősül „a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely – a tulajdonjog átruházását
nem eredményező – jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a
haszonélvezeti jog alapítását”.
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Nemzeti vagyon hasznosításra csak átlátható szervezetnek adható át. Átlátható szervezet lehet költségvetési szerv, magánszemély, vagy jogi személy is.
A működtetés lehetséges szervezetei:
• Meglévő, műemléket működtető helyi szereplő belép, mint általános vagyonkezelő. Ez esetben a már
általa használt ingatlanoknak is a vagyonkezelőjévé válik, és a további, a projektben részben vagy egészében felújított műemléki épületek vagyonkezelési feladatait is átveszi. Ezt megteheti, amennyiben
100%-ban állami, intézményi tulajdonosa van, és amennyiben az alapító okiratába ez az új közfeladat
bevezetésre kerül.
Ez ellen a megoldás ellen szól, ha a meglévő piaci szereplő profiljától teljes egészében idegen az ingatlanok üzemeltetése, vagyonkezelése, nincs meg hozzá a szakmai, tárgyi feltételrendszere.
• A jelenlegi önkormányzati szereplők valamelyike további ingatlanok hasznosításával és kezelésével kapcsolatos jogokat kap, tevékenységei kibővítésre kerülnek. Ilyenek lehetnek például helyi önkormányzat
fejlesztési és vagy üzemeltetési osztálya, önkormányzat vagyongazdálkodásra és/vagy településüzemeltetésre létrehozott cége, helyi múzeum.
Ez esetben nem csak a feladat dedikálása szükséges, hanem a kiválasztott, megbízott szervezet felkészítése, alkalmassá tétele (tárgyi, jogi, gazdálkodás, szakmai), a műemlékek üzemeltetésére.
• Egy önálló műemléki vagyonkezelő létrehozása, mely minden helyi műemléki ingatlan esetében ellátja
a vagyonkezelői jogokat és teljesíti a törvényi kötelezettséget.
A vagyonkezelő nem szükségszerűen költségvetési szerv, lehet 100%-ban állami és vagy önkormányzati
tulajdonú, kifejezetten e feladatra létrehozott nonprofit gazdasági társaság is.
• A vagyonkezelő „személye” nem változik, viszont az üzemeltetésre, hasznosításra a felek kidolgoznak a
közös értékek mentén egy javaslatot, a megvalósítás tehát a meglévő vagyonkezelők által, de koordináltan történik.
Létrehozható egy „konzorciumi megállapodás”, lazább szakmai együttműködés, melyben a felek rögzítik a feladatokat, az ingatlanok felújításának és hasznosításának irányelveit, az azokhoz való hozzájárulásukat.
• Fentiek valamely kombinációja, azaz létrejön egy helyi vagyonkezelő szervezet, mely azonban csak
azokat a műemléki ingatlanokat veszi át vagyonkezelésbe, melyekkel/melyekben az önkormányzatnak
konkrét városfejlesztési szándékát kívánja megvalósítani.
A vagyonkezelés a vagyonkezelőre különös felelősséget ró, így az ingatlan műszaki állagának megőrzését,
folyamatos gondozását, a kutathatóság biztosítását, a műemlékhez méltó hasznosításról való gondoskodást.
Műemlékek esetében az állami feladatellátás átvállalásával a vagyonkezelőnek egyensúlyban kell tartani a
haszonjellegű és a közkincsjellegű (eszmei értéket védő) vagyonkezelési feladatok együttes megvalósítását.
2015 márciusában az örökségvédelmi jogszabályváltozásokkal fontos módosítások léptek hatályba az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben is (Kivitelezési kódex).
Főként a szervizkönyv és a jókarban-tartási kötelezettség új előírásait kell megismerniük a műemlék építmények tulajdonosainak.
„Az építmény tulajdonosa jókarban-tartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény:
a) jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és
b) rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.
Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a műemlék tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése a védettséget megalapozó műemléki érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.”
A vagyonkezelésbe vétel akkor „éri meg” az önkormányzatnak, ha és amennyiben a használatba adásból
a kiadásait fedezni tudja, és/vagy akkor, ha a helyi közösség számára olyan különleges kötődéssel bír az
épület, melynek hasznosítása, működése a helyi társadalom számára kiemelkedő, még akkor is, ha a működtetése pénzügyi kockázatokat hordoz.
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Azokban a történeti városokban, ahol igen jelentős a műemléki ingatlanállomány, azok meghatározóak
mind városképi, mind városfejlesztési szempontból, ott célszerű lehet önálló, 100%-ban önkormányzati
tulajdonban álló vagyonkezelő szervezetet létrehozni. Ezzel együtt nem tartjuk célszerűnek azonnal és
feltételek nélkül valamennyi, a projektben érintett műemléki ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe
vonását.
Javasolt ingatlanonként külön vizsgálattal megállapítani, hogy az átvétel milyen terheket és milyen hasznokat eredményezhet a városnak, és természetesen szükséges a vagyonkezelési értékbecslés is, mint a folyamat nulladik lépése.
Hosszú távon, integrált városfejlesztésben gondolkodva érdemes akár a meglévő intézmények, vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet valamelyikét átalakítani, akár önálló műemléki vagyonkezelő
szervezetet létrehozni és városi szinten a „műemlékekkel való foglalatoskodást” intézményesíteni.
A műemlék fejlesztést, de egyszerűen az állagmegóvást és hasznosítást is egy egységes koncepció alapján
volna szükséges a városoknak végezniük. Ez azonban nem jelenti automatikusan minden műemléki ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vonását!
B. Hasznosítás, bérlet, üzemeltetés
Akár a tulajdonos, akár a vagyonkezelő a műemléki épületet hasznosításra továbbadhatja harmadik fél
részére, szerződéses keretek között, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
Műemlékek esetében figyelni kell arra, hogy egyes, más épületek esetében építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket is csak a műemlékvédelmi hivatal engedélyével lehet végezni. A
hasznosításnak, működtetésnek tiszteletben kell tartania a műemléki épület jellegét, az eredeti eszmei
jelentéstartalmát, valamint az építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti kialakítás megőrzését is.
Több kötelezettsége is van a műemléki épület használójának. Közülük kettőt emelünk ki, a tűrési kötelezettséget a műemlékvédelmi hatóság munkája, beavatkozásai tekintetében, másrészt a műemlék egészében
vagy részben láthatóságának, hozzáférhetőségének biztosítását a nagyközönség számára.
C. Gazdasági, pénzügyi feltételrendszer
Meg kell állapítani a kezelésbe vont vagyontárgy értékét.
A vagyonkezelői jog értékének megállapítása során alkalmazni lehet mind a vagyonértékű jogok értékének
megállapítására vonatkozó értékelési szabályokat (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72.§ (4)
bekezdése), mind a bérleti jog értékelése során alkalmazott értékelési elveket és összehasonlító piaci adatokat. A konkrét vagyonkezelői jog értékének megállapításakor a vagyonkezelői jog konkrét tartalmának
számbavétele és súlyozása elengedhetetlen.
Az ideális értékelés az ingatlan jellegének és az értékbecslés felhasználási céljának megfelelő módszerek
alkalmazásával készül el, tükrözi a felhasználó igényeit és deklarálja az értékbecslő függetlenségét.
Az értékmeghatározás során az egyik legfontosabb feladat az ingatlan jellegének és az értékbecslés felhasználásának (céljának) leginkább megfelelő módszer kiválasztása és helyes alkalmazása. Törekedni kell arra,
hogy minimálisan két módszer együttes alkalmazásával végezzük el az értékmeghatározást.
Értékelési módszerek (Dippong M. 2009):
• Piaci összehasonlítás
• Hozamelvű értékelés
• Költségalapú értékelés
• Nettó pótlási költségalapú
• Újraelőállítási költségalapú
A vagyonértékű jog értékének megállapítása abban az esetben is szükséges, amikor nem visszterhes, hanem ingyenes vagyonkezelésbe adásról van szó.
A hasznosítás szempontjából is ez jelenthet kiindulási alapot, hiszen minimálisan ennek a napi működtetését, karbantartását és a visszapótlását (amortizációját) is fedeznie kell.
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Meg kell határozni műszaki oldalról az épület fenntartásának, kezelésének költségeit, a műemléki védettség miatti kötelező feladatokból fakadó terheket.
El kell készíteni az ingatlanok esetében a legoptimálisabb, vagy legreálisabban megvalósítható funkcióra
a megvalósíthatósági tanulmányt, vagy üzleti tervet.
Meg kell határozni, hogy az egyes ingatlanok esetében gazdasági és társadalmi hasznokat is mérlegelve
milyen hasznosítási megoldást alkalmazunk.
D. Esettanulmányok, példák műemléki épületek üzemeltetésére
1. Pécs világörökségi emlékek turisztikai vonzerővé fejlesztése, jogi és üzemeltetési kérdések
A világörökségi helyszín fejlesztési beruházása (2004-2006) megváltoztatta a tulajdonviszonyokat és átalakította az üzemeltetést. A világörökségi cím elnyerésekor (2000-ben) az emlékek tulajdonosi, üzemeltetési szerkezete vegyes volt. Az egyes emlékek esetenként változva egyházi magán, vagy állami - önkormányzati köztulajdonban voltak. Az üzemeltetés még bonyolultabb volt. Ebben az időszakban sem a
nyitva tartásban, sem a bemutatásban, sem a kommunikációban nem voltak egységesek az emlékhelyek. A
pályázat, a beruházás, majd az üzembe helyezés kikényszerítette a tulajdonosok közötti megállapodást, az
emlékek tulajdoni és üzemeltetési helyzetének tisztázását. A Cella Septichora és a védőépületén belül lévő
ókeresztény emlékek Pécs M. J. Város Önkormányzata tulajdonába kerültek. A korábban örökségi módszertani központként működő Pécs/Sopianae Örökség Kht (Örökség Ház) lett a látogatható világörökségi
emlékek üzemeltetője. Az Örökség Ház az Alapító okirata, kötelező feladatai és a beruházás által rá rótt
üzemeltetési teendők miatt teljes szimbiózisban működött a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával,
a JPM jogelődjével, amely 2002-ig az Ókeresztény mauzóleum és az Ókeresztény sírok kezelői jogaival
rendelkezett. Az Örökség Ház az emlékek régészeti feltárását, építészeti, tudományos feldolgozását, állagmegóvását a múzeum közreműködésével végezte. Ennek köszönhetően megerősödött az emlékek egységes
arculata, a turisztikai piacra bevezetésre került a Cella Septichora Látogatóközpont. Az emlékek a látogató
számára is egy egységként (ár, nyitva tartás, idegenvezetés, arculat, kiadványok, kommunikáció) jelentek
meg. A status quo-t az EKF évet követő, városi szintű intézményi átszervezések gyökeresen megváltoztatták. 2012-ben az Örökség Ház elvesztette önállóságát, és Világörökség Gondnokság néven bekerült a
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-be, amelynek tevékenységi köre természetszerűleg megoszlott számos más érdekeltségű helyszín között. Ennek következtében meggyengült az akkor még megyei fenntartású múzeummal kialakított együttműködés is. A beolvasztással megszűnt az Örökség Ház gazdálkodási
önállósága, és önálló marketingtevékenysége is. A módszertani központ teljes mértékben háttérbe szorult,
a turisztikai hasznosítás nyert prioritást, bár a vendéglátogatások számában a 2010-es évet leszámítva csak
a nyitáskori adatokat produkálja. Ezzel az új hovatartozással lehetősége van egy erőteljesebb városmarketing szervezet előnyeit kihasználni, ám ez a saját identitásának részbeni feladatását jelenti. A Zsolnay-negyed és Pécs belvárosa a világörökségi emlékekkel turisztikai termék szinten egymás konkurenciái, mely
versenyhelyzet tovább fokozódott a Pécsi Egyházmegye turisztikai beruházásaival, 2015 év végétől a Dóm
tér egyetlen jelentős egyházi attrakció jött létre a világörökségi emlékek szomszédságában.
Jogi értelemben levonható tanulság az, hogy műemléket üzemeltethet maga a tulajdonos, vagy annak
megbízott vagyonkezelője, de akár egy önálló, a célra létrehozott üzemeltető szervezet.
Bármely eset jön létre, fontos, hogy az alábbi szempontok érvényesüljenek:
• Műemlékek kezelése szempontjából alapvető a tiszta jogi és tulajdonosi rendszer.
• Műemlékek menedzsmentje felöleli a megőrzést/megóvást, tudományos hasznosítást, üzemeltetést és
népszerűsítést egyaránt.
• Műemlékek kezelőjének ezért szorosan együtt kell működnie a területen illetékes múzeummal és örökségvédelmi hivatallal.
»» A fizikai állagmegóvás, párhuzamosan a monitorozás feladatait, mint törvényi kötelezettséget valakinek el kell végezni, ez a szerződésektől függ, hogy a tulajdonos, vagyonkezelő, vagy üzemeltető
feladatává válik, de attól még a tulajdonos felelőssége megmarad.
»» A műemlékkezelés egyúttal társadalmi felelősségvállalást is jelent, azaz a helyi lakosok bevonására,
a műemlékek megismertetésére, megértetésére, megszerettetésére ugyanúgy hangsúlyt kell fektetni,
mint a bevételt eredményező tevékenységekre.
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»» A látogatót, használót nem érdekli, hogy milyen tulajdonosi, szervezeti struktúrák húzódnak meg a
háttérben ő „megoldást”, terméket vásárol, annak az egységét, a kiszolgálás minőségét értékeli.
2. Pécs Zsolnay Kulturális Negyed, a „pláza” jellegű hasznosítás
Pécs 2010-ben nyerte el Essennel és Isztambullal együtt az Európa Kulturális Főváros címet.
A pályázat öt pillére volt:
• Pécs az élettel teli közterek városa. Középváros, amely a városi élet másfajta modelljét tudja felmutatni,
mint a metropoliszok vagy a kisvárosok.
• Pécs a kulturális örökség és a kulturális újítás városa: kétezer éves város és a művészeti innováció helyszíne.
• Pécs multikulturális város. A múltban latin, török, német, horvát, magyar kulturális rétegek rakódtak itt
egymásra, ma a város a magyarországi német, horvát és roma kultúra legfontosabb helyszíne.
• Pécs a regionalizmus városa. Nincs még egy magyar város, amelyhez a decentralizáció és a regionalizmus
gondolata jobban kötődne, mint Pécshez.
• Pécs kulturális kapuváros, amely Európának az Unióhoz még nem tartozó részei, azaz a Balkán felé
nyitott.
A projektmenedzsmentre, rendezvényekre és marketingre 9 Mrd forintot, míg kulturális nagyberuházásokra 35,7 Mrd forintot költött el a város, EU-s, hazai és saját forrásokból.
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban ZsÖK) 2011-től részben az EKF-beruházások
révén létrejövő jelentős kulturális intézményi struktúrát – Kodály Központ, Zsolnay-negyed – kezeli,
részben a pécsi világörökség helyszíneit, a Művészetek és Irodalom Házát és a Pécsi Galériát.
„A Zsolnay-negyed az egykoron jelentős épületegyüttesben működő, és a XXI. századra nagyrészt kiüresedő Zsolnay-gyárban létrejött új kulturális centrum, amely többek között magában foglalja a Pécsi Galéria
1000 négyzetméteres kiállítótermét, a világhírű Gyugyi–Zsolnay-gyűjteményt, a Bóbita Bábszínházat, az
új Ifjúsági Központot, a Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítást, szeptembertől az egyetem Művészeti
Karát, a JESZ színháztermét és számos vendéglátó egységet. A negyed működésének, menedzselésének
célja, hogy Pécs város meghatározó művészeti, kulturális és turisztikai színterévé, s önálló branddé formálódjon.” (Zsolnay Negyed, Működési kódex, 2011)
A szintén EK- beruházásként megvalósult Kodály Központ nemzetközi összevetésben is jelentős hangversenytermet is a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. kezeli, míg programokkal, legalábbis részben, a tőle független jogi formában működő Pannon Filharmonikusok töltik meg.
A Zsolnay Örökségkezelő NKft. a város 100%-os tulajdonában van. Feladata a város örökségének gondozása, a Zsolnay-negyeden túl a világörökségi helyszínek, a hangversenyterem és még számos ingatlan
működtetése. Ezen túlmenően ide kerültek a korábban önálló kulturális rendezvényszervezők, programgazdák is, így beolvasztásra került például a Pécsi Kulturális Központ az esküvőket lebonyolító Boldogság
Házával, a Művészetek Háza, az Ifjúsági Ház, valamint a Pécsi Galéria is.
A társaság tevékenységei felölelik az alábbiakat:
• kulturális tevékenység,
• kulturális örökség védelme,
• kulturális, művészeti létesítmények működtetése,
• műemlékvédelem,
• múzeumi tevékenység, gyűjteménykezelés,
• világörökségi helyszín üzemeltetése,
• művészeti tevékenység,
• közművelődési tevékenységek.
A társaság törzstőkéje 350,4 millió forint.
Működését működési kódexben rögzíti, melyből néhány a kutatás szempontjából figyelemreméltó szempont álljon itt:
• A Zsolnay-negyed (továbbiakban: ZsN) egységes egész: vagyonjogi és vagyongazdálkodási, valamint
üzemeltetési értelemben,
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• a ZsÖK mint üzemeltető, hasznosító szervezet van jelen (házgondnok), aki egyúttal bérbeadó is,
• vannak területek, amelyeket kizárólagos működésben tartanak, más területeket bérbeadás útján hasznosítanak. A bérlők a használatot továbbadhatják meghatározott feltételek szerint további albérlőknek.
• A bérlők lehetnek kulturális szervezetek, és kereskedelmi egységek, vendéglátók, más tevékenységet folytatók.
A ZsÖK „kvázi pláza”-ként működik, meghatározza az arculatot, az üzemeltetés rendjét, a működés szakmai koncepcióját, koordinálja a területén megvalósuló programokat, rendezvényeket és egyeztet, majd
szerződik a bérlőkkel.
A ZsÖK üzemelteti a Látogatóközpontot, értékesíti a területén működő egységeket közvetlenül is.
A bérlőkkel való együttműködést, jogokat és kötelezettségeket a működési kódexben és bérleti szerződésben egyaránt részletekbe menően pontosan rögzítik.
A ZsÖK bérlői például a Bóbita Bábszínház, a Zsolnay Manufaktúra ZRt., a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar, és a Bölcsészettudományi Kar egyes intézetei és számos magánvállalkozó.
2014-ben a koncertközpont 87.000 látogatót fogadott, a világörökségi helyszín 56.000 főt, az egyéb belvárosi helyszínek 33.000 főt, míg maga a negyed cc 325.000 látogatót, éves szinten 2200 eseményt rendeztek meg.
A ZsÖK eszközértéke és éves működési forrásai:
2014. december 31-én a befektetett eszközeinek értéke 1,4 Mrd forint volt, 178 M forint forgóeszköz-állománnyal ez 1,6 Mrd forintos mérlegfőösszeget eredményezett.
500 millió forintos nettó árbevételéhez kapott 1 Mrd forint egyéb bevételt (állami támogatás, pályázat), és
így tudott mindösszesen 34 millió forintnyi üzemi eredményt produkálni. A személyi jellegű ráfordítások
454 millió forintot tettek ki.
Jogi értelemben levonható tanulság:
• műemléki ingatlan együttes hasznosításra többféle konstrukcióban továbbadható,
• megőrizhető az arculat, és bizonyos központi funkciók, melyeket segít egy működési kódex,
• a bérlő is fogadhat kifejezetten profitorientált célra albérlőt.
És végezetül nézzünk meg egy, a hazai kastélyműködtetésben jellegzetes példát, ahol állami vagyon működtetésére 100%-ban állami tulajdonú üzemeltető szervezetet hoztak létre, egy igen meghatározott céllal.
3. A Gödöllői királyi kastély üzemeltetése
A gödöllői kastélyt a kifejezetten erre a célra létrehozott Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. üzemelteti.
A társaság egyértelmű és egyetlen célja a gödöllői Grassalkovich-kastély- együttesnek (mint minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség) a kulturális és konferenciaturizmus élő kastélyává fejlesztése, és akként történő működtetése.
A társaság fenti szellemben végez múzeumi, közművelődési tevékenységet, a kastélyépületen, par területeken fejlesztési, felújítási tevékenységet.
A múzeumi tevékenységet közhasznú tevékenységként végzi.
2014-ben a múzeumának látogatószáma meghaladta a 164 ezer főt, a múzeumi tevékenység árbevétele
208 millió forint volt. Ugyanebben az évben a saját szervezésű rendezvények, kulturális programok látogatóinak száma 9700 fő volt, az általuk fizetett belépődíjakból 6,3 millió forint árbevétel keletkezett.
2014. december 31-én a befektetett eszközeinek értéke 7,759 Mrd forint volt, 116 M forint forgóeszközállománnyal ez 7,88 Mrd forintos mérlegfőösszeget eredményezett.
A mérleg szerinti eredménye –52 m forint veszteség volt 358 m forint nettó árbevétel, és 242 m forint
egyéb bevétel realizálása mellett. A személyi jellegű ráfordítások 267 millió forintot tettek ki.
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3. táblázat: Az eszközarányos és bérarányos bevétel összehasonlítása
Összehasonlításként az eszközarányos bevétel, valamint a
személyi kiadásra jutó bevétel 2014ben a két örökségkezelőnél

ZsÖK

Gödöllő királyi kastély

nettó árbevétel

500 000 000

358 000 000

eszközérték

1 606 000 000

7 880 000 000

eszközérték-arányos bevétel

0,31133

0,04543

személyi kiadás

454 000 000

267 000 000

személyi kiadásra vetített bevétel
Fm=működési költség/egységnyi fedezet (itt most csak a bérrel számolva)

1,10132

1,34082

Forrás: saját szerkesztés, 2015.

Látható, hogy bár tőkearányosan jobban áll Pécs, ugyanakkor úgy tűnik, a munkaerővel, bérrel pazarlóbb,
mint Gödöllő. Messzemenő következtetést akkor lehetne természetesen levonni, ha a ZsÖK létrehozását
megelőző állapotot is vizsgálnánk, összevetnénk, hogy a funkciónkénti működés gazdaságosabb, hatékonyabb volt-e, mint a mamutszervezet működtetése, egy azonban bizonyos, a ZsÖK az évi 1 Mrd forintos
állami támogatás nélkül nem tudna talpon maradni.
3.3.3. Műemléki épületek komplex kezelése, fenntartható műemléki menedzsment
Az örökség menedzsment, mint szakmai részkompetencia és mint koordinációs tevékenység akkor lép
be a folyamatba, amikor a műemléki felújítás megtörtént. Történeti városokban pedig, akár a települési léptékű feladat- és felelősségvállalás, valamint kooperáció igényével. Műemlék épületek megőrzéséről,
tudományos kutatásáról és értékeléséről, fejlesztéséről, funkció adásáról a döntést „a szakma”, építész,
műemlékvédő, régész, restaurátor, művészettörténész együtt hozza meg. Az ideális eset természetesen az,
amikor a tulajdonos, megbízó és a tervező építész a tervezési fázisba is bevonják a későbbi üzemeltetőt,
működtetőt, ezzel együtt azokat a konkrét elvárásokat, igényeket, melyeket majd az emlék működtetése
és elérhetővé tétele kívánnak meg.
7. ábra: Örökségmenedzsment modell történeti városokban

Forrás: saját szerkesztés, 2015.
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A 7. ábra előrevetíti az örökségi módszertani központ által átfogható feladatok körét, illetve a nulladik
lépést, a megőrzés – fejlesztés folyamatát is szemlélteti, elhelyezi azt a menedzsment rendszerében. Bár a
későbbiekben az örökség ház, mint módszertani központ - modell kifejtésre kerül, előzetesen azt szükséges
leszögezni, hogy nem feltétlenül egyetlen települési szintű „kompetencia gazda” létezhet, sőt. Azonban a
négy, az örökségi értékek fenntartható működtetésében szükséges feladatcsoport átlátását, átfogását, azok
végrehajtása során a koordinációt elláthatja.
Az alább olvasható fejlesztési folyamatot megvalósíthatjuk, tekinthetjük, egy-egy épület, és egy-egy területi egység vonatkozásában is.
A 7. számú ábra első oszlopa egyúttal a klasszikus projektfejlesztés és menedzsment folyamata is, a tervezéstől, kutatástól a megvalósításig.
A műemlékek hasznosíthatóságának vizsgálata általában egy nagyobb egység, fejlesztési programjába is
illeszkedik, ezért összefoglalóan álljon itt a teljes folyamat.
• Kutatás, előkészítés, tervezési program
• Tervezési folyamat
»Funkciók
»
vizsgálata, korlátai, helyi sajátosságai, programkörnyezete, határai.
»Építészeti
»
terv, hasznosíthatósági terv
»Menedzsment
»
terv
• Kivitelezés, projektmenedzsment
• Üzemeltetés, hasznosítás
»Épületek
»
kezelése, üzemeltetése.
»Műemléki
»
épületek fenntartható menedzsmentje.
A teljes fejlesztési folyamatban a hasznosító, turisztikai szakma megjelenhet és kívánatos is (bár jogszabály
erejénél fogva nem kötelező) a részvétele a tervezési program, a funkció vizsgálat – gazdasági, társadalmi
aspektusai, a menedzsment terv, a projektmenedzsment rész elemei, valamint az üzemeltetés területén
egyaránt (a felsorolásban dőlttel szedett).
Örökségi módszertani központ létrehozását indokolja:
• számos műemléki védettségű épület a város belterületén és további jelenős számú helyi védettséget élvező.
• Vegyes tulajdonosi és üzemeltetői kör: önkormányzati – állami – rendi – magán- tulajdon.
• A belvárosban több leromló állapotú, használaton kívüli műemléki ingatlan.
• A műemlék ügyet egységesen ajánlatos kezelni, részint a műemlékállomány egésze, részint a műemlékek
és a város, térség szerves egysége vonatkozásában.
• A műemléki épületek használaton kívülisége az állomány további romlását eredményezi, így folyamatos
feladatot ró a településre és a tulajdonosokra.
• A város arculatát, jellegét, hírnevét, a városról élő képet alapvetően meghatározza történetisége.
• A város szempontjából az ingatlan, annak fizikai állaga és használatának funkciója településrendezési,
míg hasznosítási lehetősége és módja pedig településfejlesztési tényező.
• A város kedvező, ám a turisztikai tanulmányok szerint kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkezik. Az átlagos vendégéjszaka-szám 1-2, és jelentős az átutazó-, kirándulóforgalom is. A műemléki
belváros turisztikai látványosság, de jelenlegi állapotában egynapos vonzerő, néhány órás séta.
• A műemléki ingatlanok alkalmasak tudás alapú ipar, oktatás, szolgáltatások, turisztikai funkciók, és
lakófunkciók bővítésére. Eszközt jelentenek a város kezében akár a népességfogyás megállítására, értelmiségi és vagy helyben dolgozó szakképzett munkaerő letelepítésére.
Egy örökségi módszertani központ a település számára a következő előnyöket biztosítja:
• komplex kezelés, holisztikus gondolkodás,
• szakértői stáb folyamatos jelenléte,
• egyetemi gyakorlóterep, kutatóbázis, mely visszacsatolást is ad a megvalósításhoz,
• alapja a városfejlesztés új integratív tudásalapú modelljének.
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Kinek jó egy örökségi módszertani központ?
Jó az önkormányzatnak
• mert komplexen, és hosszú távon saját szakértői stábra bízza az örökségügyet,
• mert a műemléki épületekkel való folyamatos gazdálkodást úgy oldja meg, hogy azt kapcsolni tudja a
városfejlesztéshez, és annak integráns részét képező szakterületi fejlesztésekhez (például: oktatás, kultúra, turizmus, gazdaságfejlesztés),
• mert létrejön egy koordinációs egység az érintettek, tulajdonosok, üzemeltetők között,
• mert az örökségi szenzibilizáció (helyi lakosság érzékennyé tétele) eredményeként a helyi lakosság elkötelezettebb, vigyázóbb lesz, a helyi civil élet is élénkebbé válik,
• az örökség pedagógiai program megjelenésével a helyi alap- és középfokú oktatásban is megjelenhet a
helyi történelem és műemlékügy, erősödik az identitástudat,
• a turizmus számára képessé válik a műemlékekből turisztikai termék, turisztikai vonzerő létrehozására,
• további pályázati, üzleti és civil források bevonására alkalmas, az EU által is kiemelten támogatott program.
Lehetőség a műemléki tulajdonnal érintett többi szereplőnek
• akár tulajdonosként, akár felügyelőbizottsági tagként, akár pártoló tagként csatlakozhatnak az örökségi
módszertani központhoz,
• akár tulajdonosként, akár független szereplőként rendelhetnek szakértői munkát, megállapodás alapján
adhatnak kezelésbe ingatlant, vagy kaphatnak szakértői segítséget a műemléki hasznosításban.
Az örökségi módszertani központ, mint önálló, önkormányzati tulajdonú szervezet:
Az örökségi módszertani központ feladata a város történelmi épített és kulturális örökségének megismertetése, a védelem és a helyreállítás koordinálása az érintett tulajdonosok, kezelők és felhasználók körében.
Célja az egyensúly megteremtése az emlékegyüttes turisztikai látogatása, bemutatása, valamint a területhasználók és az ott élők igényei között.
Ezek érdekében szorosan együttműködik az egyetemmel, a művelődési központtal, a múzeummal, a városüzemeltetővel, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.-vel, további partnerkapcsolatot épít ki
a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal, iskolákkal, támogatókkal és pártoló tagokkal.
A központnak átadható önkormányzati feladatok:
• a város épített és kulturális öröksége védelmének, helyreállításának, megismertetésének, valamint az
érintettek (tulajdonosok, kezelők, felhasználók) között való koordinálás érdekében;
• az örökségi emlékek bemutatása, népszerűsítése, turisztikai hasznosítása, interpretációs központ kialakítása és működtetése;
• az örökségi helyszínek üzemeltetésének koordinációja, részvétel a helyszínek rekonstrukcióinak befejezésében;
• közreműködés a város örökségi értékeihez kapcsolódó iskolai pedagógiai programok megvalósításában;
• a helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására;
• a történelmi belváros teljes körű régészeti-műemléki nyilvántartása, tudományos kutatási, helyreállítási és műemléki hasznosítási terve elkészíttetésének koordinálása, valamint a helyi védettségű épületek
helyreállítási támogatási rendszerének kidolgozása;
• nemzetközi műemlékek hasznosításával foglalkozó szervezetekben (pl.: ICOMOS – Műemlékek és Történelmi Központok Nemzetközi Tanácsa) lévő önkormányzati tagsággal járó jogosítványok és kötelezettség gyakorlása, amely magában foglalja az egyesületi munka irányítását és a hozzájuk kapcsolódó
nemzetközi és EU együttműködési projektek menedzsmentjének ellátását.
Mi nem célja a módszertani központnak?
• örökségi tulajdon szerzése,
• feltétel nélkül minden örökségi emlék üzemeltetése, vagy az üzemeltetés irányítása,
• helyi TDM, azaz turisztikai házigazda szervezetté válás.
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Mi a célja a módszertani központnak?
Az üzemeltetők, kezelők munkájának támogatása, elsősorban a következő területeken:
• helyi örökségvédelem és hasznosítás integrált kezelésének, fenntartásának és fejlesztésének koordinálása,
• bemutatás és népszerűsítés,
• örökségpedagógia,
• lakossági és civil programok, a lakosság érzékennyé tétele – az örökség- megőrzésre, -megóvásra nevelés,
• együttműködés a helyi TDM szervezettel és vagy Natúrparkkal a turistafogadás városi feltételeinek,
komfortjának javítása érdekében,
• a megőrzéshez és rehabilitációhoz pályázati és egyéb külső források bevonása
• örökségi termékek fejlesztése, örökségi projektek megvalósítása.
Az örökségi menedzsment szervezet fenti, az önkormányzattól kapott feladataiból, a munkacsapata referenciáiból és a partnerségéből fakadóan prioritást élvez úgy a hazai, mind az EU-s pályázatok elbírálásánál.
3.3.4. Örökség ház, mint önálló műemléki menedzsment és módszertani, interpretációs központ
feladatai
A 4. táblázat összefoglalja az örökségi módszertani központ legfontosabb funkcióit, egy-egy feladatra
példát is ad. Ezt követően kerülnek az egyes pillérek kibontásra. Az áttekintés egyúttal súlyt fektet az
együttműködőkre, azok körére. A táblázat négy partnerséget emel ki, mert ezek azok a területek, melyek az örökségmenedzsment programvégrehajtásának szerves részét képezik, de egy jól működő kooperáció, a feladatok gazdáinak megléte esetén felesleges azok duplikálása. A munkamegosztás egyúttal a
feladatok, funkciók, azokhoz kapcsolódó ismeretek és kompetenciák megfelelő szétbontásához is kellő
támpontot nyújt.
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monitoring-rendszer kiépítése és
működtetése
együttműködés
tulajdonosokkal
(önkormányzat,
egyház, MNV) és
üzemeltetőkkel

infrastruktúra
fejlesztés

program-fejlesztés

örökség pedagógiai
program

helyszín bemutatása, bemutathatóság biztosítása
(események és marketing)

nemzetközi szinten
és hazai szinten is –
hálózatosodás – kapcsolatok kiépítése

közösségek építése

helyszín
biztosítása
– egyetemi
gyakorlóterep

helyszín biztosítása – funkció kontroll

Rendezvény

művelődési
központtal:
rendezvényszervezés

Turizmus

TDM szervezettel:
turizmus menedzsment.
vendégfogadás.
népszerűsítés

Kutatás, védelem

Múzeummal:
műemlékvédelem,
történelmi bemutatás,
rendezvények,
pedagógia

mint kooperatív szervezet együttműködik

Fejlesztés, üzemeltetés

helyi önkormányzattal:
műemlékek kezelése,
városmarketing,
műemlékek helyi
védelme szabályozása,
városfejlesztés és
városüzemeltetés,
közlekedés tervezés és
szervezés

Forrás: saját szerkesztés, részint a pécsi tapasztalatok, részint Kőszeg város számára készített műemlék-hasznosítási program eredményeit is figyelembe véve, Pécs, 2003-2015.

valorizáció, interpretáció és szenzibilizáció programja

karbantartás

pénzügyi és jogi
üzemeltetés

műszaki, technikai
üzemeltetés

kutatás,
védelem –
kapcsolódás a
múzeum felé
(műemléki
adattár)

vonzerő fejlesztés

lakossági ráhangolás
programja

4. műszaki és
gazdasági menedzsment

stratégia, ope
ratív terv és
monitoring

3. termék-fejlesztés,
terméktervezés

2. elérhetővé tenni az értéket (fizikai és szellemi
értelemben)

1. kutatás,
tudományos
feldolgozás,
módszertan,
stratégia

Örökség ház, mint önálló műemléki menedzsment és módszertani, interpretációs
központ

4. táblázat: Örökség ház, mint önálló műemléki menedzsment és módszertani, interpretációs központ feladatai

Az előző oldalon lévő táblázat kiegészíthető majd, mögé tehető mátrix szervezetként az, hogy az örökségi menedzsmentközpont milyen épületeket menedzsel, illetve melyiket milyen szinten (saját üzemeltetés, bérbe ad
– de felügyeli, módszertani központként a műemlék menedzsmenttel van jelen, általában szolgáltat kifelé –
műemléki tanácsadás, jószolgálat a műemlékes ügyekért – például létrehozhat pénzügyi alapot az ingatlanok
felújítására, szervezhet képzéseket, tanulmányutakat, segíthet megtalálni műemlékes szakértőket, cégeket.
Az örökségi módszertani központ funkciói
A. A tervezési, stratégiai pillér 22
Megvalósíthatósági tanulmányok és koncepciók
Döntést megalapozó és megelőző tervezés, az ötlettől a reális tervezésen át egy következetes koncepcióig.
A projektötletek életképességének értékelése, a projekt tervezés alapjaként.
Állapotmegőrzési, konzerválási terv
A kezelés, a megőrzés módjának, határainak, formáinak meghatározása. A vonatkozó örökségi és helyi
szabályozások figyelembevételének felügyelete. A lehetséges beavatkozások meghatározása a megőrzés,
rehabilitáció, illetve helyreállítás hármasában.
Létesítménykezelési tervek
Az érintettek bevonásával, az adott műemléki épületre legalkalmasabb létesítmény- kezelési terv összeállítása, amely figyelembe veszi a helyi közösség szükségleteit, igényeit, az örökségi szempontokat, a rendelkezésre álló forrásokat, a hatékony üzemeltetést és fenntarthatóságot egyaránt.
Fejlesztési tervek
A fejlesztési terv összeállítása, mely integrálja a megőrzési tervet, a koncepciót és megvalósíthatósági tanulmányt, a létesítménytervet és a bemutatás, interpretáció tervét, átfogó tervdokumentumként hosszú távú
célokat, stratégiákat határoz meg.
Projekttervek azok megvalósításához és kezeléséhez
A stratégia lebontása operatív lépésekre, azaz projektekre. A projekt mindig a cél, idő, és költségterv függvényében meghatározott. A projekttervek megvalósítása a termékfejlesztési pillér alatt történik.
Hatásvizsgálatok elkészítése
Minden beruházás kötelező eleme, ugyanakkor itt különös figyelmet kell fordítani az örökségi potenciálra, a fejlesztéseknek a középpontjukban álló védett örökség integritására, megőrzésére, kutathatóságára,
bemutathatóságára tett hatásaira, nem elszigetelten, hanem a környezetével való kölcsönhatásában.
Fentiekhez is kapcsolódó további napi, operatív feladatok
A műemlékek kutathatóságához és védelméhez kapcsolódóan különösen, adattárat készít, vagy a helyi
múzeumokkal közösen gondozza azt.
A műemlékek kutathatóságához és védelméhez kapcsolódóan monitoringtervet készít, és annak végrehajtását átadja a negyedik pillérben működő műszaki csapatnak, vagy együttműködik a műemlékőr szolgálattal.
Biztosítja a várost, mint műemléki helyszínt az egyetemi oktatás „gyakorlóterepének”, elérhetővé teszi az
épületek kutatását, segíti független publikálását, a fejlesztési tervekbe is bevonja az egyetemi kutatóbázist.
Az üzemeltetéshez kapcsolódóan előzetes kontrollt gyakorol, ajánlást tesz a fejlesztési tervek és műemléki
szempontok alapján az optimális funkcióra.
B. Elérhetőség pillér (elérhetővé tenni az értéket, fizikai és szellemi értelemben)
Sommásan írhatnánk azt is, hogy ez tulajdonképpen az örökségi marketingprogram, amivel nem tévedünk. Fontos azonban differenciálni, hiszen egészen mást szólít meg, és teljesen eltérő eszközökkel operál
például egy széles lakosságot elérő örökségi napok esetén, vagy egy általános iskolai örökségi szakkör
szervezésekor, vagy az aktív tagság valamely nemzetközi szakmai szervezetben. A műemlékek elérhetőségét nem csupán szellemi, eszmei síkon, de a maga valóságában, épületbejárásokkal, műemléki túrákkal,
nyitott házakkal, programokkal is meg kell tudni mutatni. Ami ennek a pillérnek az elemeit egymáshoz
kapcsolja, az talán a jó értelemben vett populizmus, az örökséget „emészthetővé,” érthetővé kell tenni a
nagyközönség számára, életre kell kelteni a történelmet, meg kell mutatni annak hétköznapiságát.
22

Forrás: http://www.heritagecollaborative.com/services/?id=6
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Ennek része:
• a lakossági ráhangolás programja;
• az örökség pedagógiai program;
• a helyszín bemutatása, bemutathatóság biztosítása (események és marketing);
• hálózatosodás, kapcsolatok kiépítése (nemzetközi és hazai szinten is);
• közösségek építése.
C. Termékfejlesztés pillér (termékfejlesztés, terméktervezés – projektek megvalósítása)
A termékfejlesztés pillér egyaránt kapcsolódik a stratégiához és az elérhetőséghez is. Ide nem az általánosan ismétlődő napi feladatok tartoznak, hanem egy-egy kiemelt fejlesztési projekt.
Ezek a fejlesztések megvalósulhatnak belső erőforrásokkal, de más szervezetekkel, civilekkel, cégekkel,
nemzetközi partnerekkel együttműködésben is.
A termékfejlesztés vonatkozhat magára a bemutatni kívánt értékre, annak kapcsolódó infrastruktúrájára,
de ide tartozhat egy program, rendezvény kifejlesztése és megvalósítása is.
D. Műszaki és gazdasági menedzsment pillér
A városi kezelő szervezetre bízott műemléki ingatlanok műszaki, technikai üzemeltetése.
Műemléki épület karbantartási feladatok ellátása a rá bízott ingatlanokon.
Épületek műszaki monitoringja: a kőszegi műemléki ingatlanok esetében például együttműködés a Forster
központ műemlékőr szolgálatával és a tulajdonosokkal – prevenciós célzattal.
Épületgazdálkodási feladatok (gazdaságossági számítások, pénzügyi fenntarthatósági tervek, és megvalósulásuk nyomon követése).
Bérleti, kezelői szerződések, tenderek, bérlőkkel kapcsolatos feladatok ellátása.
Együttműködés tulajdonosokkal (önkormányzat, egyház, MNV, magánszektor), üzemeltetőkkel és bérlőkkel.
Az örökségi módszertani központ partnerségi kapcsolatai.
A. A helyi rendezvényszervező, művelődésszervező intézménnyel. Az együttműködés azt is jelenti,
hogy nem szükséges saját rendezvényszervező részleget kinevelni, elkerülhetőek a párhuzamosságok. Az örökségi rendezvények megtervezésében, örökségi szakmai oldalról szükséges bekapcsolódni, a megvalósítás, a szervezés, de az előkészítés is rendezvényi, közművelődési kompetenciák
oldaláról a városi művelődési központé.
B. A helyi turisztikai desztináció menedzsmentszervezettel, vagy a legjelentősebb helyi turisztikai szervezővel. A műemlék turisztikai hasznosításában mind módszertani partner, mind a népszerűsítésben, a városi vendégfogadásban szakmai együttműködő és segítő a TDM szervezet.
C. A helyi, vagy regionális múzeummal. Az egyes és kettes pillér, de egyes termékfejlesztések tekintetében is javasolt a szoros kooperáció, hiszen például egy műemléki adattár létrehozása és karbantartása szintúgy lehet múzeumi feladat, vagy a fejlesztési tervekhez kapcsolódóan a műemléki megőrzési
konzerválási terv hagyományosan múzeumi, régészeti, restaurátori, történész, helytörténész tudást
igényel. A marketingpilléren belül is látunk együttműködési pontokat, hiszen a múzeumok éjszakája, vagy a pedagógiai programok megvalósítása, az abban szerzett múzeumi gyakorlat az örökségmenedzsment munkába jól bekapcsolható.
D. A helyi önkormányzattal. A műemlékekkel, városi örökséggel kapcsolatosan több rétegben, több szálon is érintett a helyi önkormányzat. Egyrészt, mint műemlék- tulajdonos, másrészt, mint területgazda. Utóbbi funkciójából adódóan, a helyi szabályozás kérdései, a helyi védelem, műemléki körbe
vonás, az utcakép szabályozása, a helyi építési szabályzat, a közlekedésfejlesztés, a parkolási koncepció,
a városfejlesztés mind olyan területek, amelyek meghatározzák az örökségmenedzsmentet.
Fentieken túl, önálló lábként nem kiemelve, de gyakorlatilag szinte minden pillérével kapcsolódik a munkája a Forster Központhoz, valamint helyi és régiós vonatkozásban az egyetemhez, a széleskörű és átütő
erejű pedagógia program megvalósításában pedig az iskolákhoz.
A vagyonkezelésben érintett szereplők megállapodásától függően, ha létrejön helyi műemléki vagyonkezelő, mely nem azonos a módszertani központtal, akkor ezzel a vagyonkezelővel is, mint műemléki
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üzemeltetővel szoros kapcsolatot alakít ki. Amennyiben nem jön létre önálló vagyonkezelő szervezet, hanem marad a jelenlegi status quo, úgy a módszertani központ lehet az intézményesült letéteményese egy
harmonizált műemléki fejlesztést és üzemeltetést koordináló, megvalósító konzorciumnak.
Összefoglalás
A 3.3. alfejezetben részletesen bemutatott módszertan annyiban jelent többletet, a továbbiakban részletesen kibontásra kerülő örökség ház módszertani központ leírásnál, hogy a fejlesztési fázist a funkciókereséssel, az üzemeltetési és működtetési feladatokat pedig annak kapcsolódó jogi, gazdasági, szervezeti
kérdéseivel is kiegészíti.
Ezért általános és átfogó módszertani anyagként is használható, melyet a következő gyakorlati fejezet
elsősorban a marketing, népszerűsítési, bemutatási területen tesz teljessé.
A soron következő fejezet egyúttal a dolgozat elején ismertetett általános szempontok gyakorlati felhasználását is bemutatja, ezzel segíti megérteni az abban foglaltakat.
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4. Pécs/Sopianae ókeresztény temető, mint turisztikai vonzerő elemzése
Az elemzés területi, időbeli határai, típusa, vizsgálat szempontjai, célja.
Pécs/Sopianae ókeresztény temető, mint turisztikai vonzerő elemzése a helyszín kezelési tervét megalapozó dokumentáció részeként, az abban foglalt iránymutatások alapján készült, 2014–2015 években. A
világörökségi megalapozó dokumentációban a turisztikai elemzéshez a megbízó Forster Örökségkezelő
Központ meghatározta a megvalósítás szempontjait, az elkészült anyagok örökségi szakbizottsági és minisztériumi viták és véleményezések alapján kerülhettek véglegesítésre, elfogadásra.
Együttműködő partner mindvégig a pécsi Világörökség Gondnokság volt, jómagam a munkában a turisztikai fejezetek egyedüli szerzőjeként, turisztikai szakértőként vettem részt.
Az elemzésben hosszú távú adatsorok, terepen végzett, sokszor a statisztikai hivatal által már nem gyűjtött
mikroadat-elemzések állnak. Az adatokon túl a terepi vizsgálódás, egyfajta audit is megvalósul amellett,
hogy természetesen áttekintésre kerültek az adott időszak piackutatási adatai, turisztikai elemzései és a
vonatkozó stratégiai programok is.

4.1. Pécs/Sopianae ókeresztény temető turisztikai szempontú helyzetelemzése
Alapvetések a turisztikai elemzéshez.
A világörökségi terület turisztikai szempontú áttekintéséhez a turisztikai funkciók oldaláról komplex áttekintés szükséges.
Kereslet, azaz vendégforgalom, vendégéjszaka, látogatók oldaláról:
• az elmúlt időszak vendégforgalmi adatai – ország, régió, megye, Pécs, világörökség (múlt, jelen);
• a vendégkör meghatározása, leírása (múlt, jelen);
• a turizmus trendjei, melyek a termék oldaláról relevánsak;
• hírnév, ismertség, image.
Kínálati, azaz termékoldalról:
• turisztikai fogadás, humán, szolgáltatási és épített, valamint tárgyi infrastruktúrája – tágabb, városi
léptékben;
• turisztikai fogadás, humán, szolgáltatási és épített, valamint tárgyi infrastruktúrája a világörökségi területen;
• turisztikai fogadás – interpretáció – az emlékek bemutatása, attrakciómenedzsment – további élmények
felfűzése a látogatásra;
• kiegészítő, valamint helyettesítő termékek a desztinációban;
• értéklánc – terméklánc – értékesítési csatornák – turisztikai szolgáltatások és szolgáltatók;
• arculat és meglévő marketing aktivitások, valamint információs rendszer értékelése.
4.1.1. A világörökségi terület keresletének elemzése
A. Ismertség a vendégmegkérdezések tükrében
A pécsi világörökségi terület ismertségét több irányból is megközelíthetjük. Az elmúlt évek vizsgálatai, így
egy viszonylag korai (2007. évi), ám mind módszertanában, mind a vizsgálat fókuszában, témánk szempontjából jelentőséggel bíró ismertségfelmérés, illetve későbbi vendégkörfelmérések, vendégelégedettségi
vizsgálatok (2011), valamint a tényleges turisztikai kereslet és annak jellemzői adnak átfogó képet Pécs és
különösen a világörökségi emlékei turizmusáról. A következőkben ezeket ismertetem. A 2007. és a 2011.
évi felmérések eredménye a város imázsa, valamint a világörökségi emlékek megítélése vonatkozásában
nem mutatnak szignifikáns eltérést.
A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programévre történő felkészülés jegyében készültek igazán átfogó
vizsgálatok Pécs ismertségéről, így több szempontból érintve a világörökségi emlékeket is, jelen dokumentumban kifejezetten ezeket a munkarészeket emeltük ki és értékeltük. Ilyen átfogó, és kifejezetten imázst
kutató vizsgálat Pécsről azóta sem készült. A kutatást a Synovate Kft. végezte, 2007-ben, 1000 fős hazai,
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valamint külön 300 fős pécsi, kistérségi reprezentatív minta alapján. A marketingszakma által ismert tény,
hogy településekről alkotott kép nagyon lassan, évtizedek alatt változik, az arculat kialakulását befolyásoló tényezők pedig még talán ennél is lassabban. Ezért tekinthetjük a 2007. évi vizsgálatot az ismertségi
tényezők tekintetében még ma is irányadónak. A vendégek érkezéséről, motivációiról, azok változásairól,
a válságéveket megelőző és azt követő időszakok pontos összehasonlító adatait a tanulmány tartalmazza,
így aktualitása semmiképpen nem kérdőjelezhető meg.
A kutatás bizonyos kérdései tekintetében Pécset Szegeddel, Debrecennel, Budapesttel, Sopronnal és Egerrel is összehasonlította.
A kutatásból készült átfogó megállapításokból kiemelendő a „Vallási szempontból jelentős hely (48%)”
Pécs vonatkozásában arculatformáló erőt képviselő legerősebb értékek voltak (relatíve fontos a vendégnek,
és a város pozíciójában a tényező erősen teljesít):
• lehetőség kirándulásra,
• sok látnivaló a város környékén is,
• történelmi hagyományok.
Az a tény, hogy Pécs ókeresztény temetője a világörökség része, erős standardizált teljesítményt, ugyanakkor gyenge-közepes fontossági megítélést kapott, ami azt jelenti, hogy imázselemmé fejleszthető.
Egészen izgalmas tény, egyúttal a világörökség presztízs termék mivoltát is megmutatja, hogy egy város
vonzerejét az ajánlás tekintetében befolyásoló tényezők fontossági sorrendjében annak világörökségi rangja 96%-kal bír. (Ergo, a vendég nem feltétlenül látogatja meg az emlékeket, viszont szívesen ajánl úticélt a
világörökségi címre hivatkozással.)
Ennek a momentumnak a megítélését az teszi teljessé, ha figyelembe vesszük a közvélemény-kutatások
általános megállapítását, melyek szerint egy desztináció felkeresésében, az utazási döntés meghozatalában
a saját tapasztalt mellett az ismerősök, barátok ajánlásának van a legnagyobb szerepe (60%, vagy a fölött).
A spontán asszociációk tekintetében a pécsi világörökségi emlékek egyáltalán nem kerültek említésre, a
Széchenyi téri dzsámi, a főtér, az egyetem, és a püspöki épületek, a székesegyház voltak az elsődlegesek.
„Ha Pécs látnivalói, műemlékei közül ki kéne emelnie egyet, amely Ön szerint Pécs jelképe lehetne, mi
lenne az?” A válaszok között itt már szerepel a világörökség (3%), a bazilika, püspöki palota (24%), dzsámi
(20%), Mecsek (19%) arányaikkal messze meghatározóbbak. A világörökség látogatottságát tekintve is a
fenti attrakciók mögött kullog.
A hely presztízs jellegét mutatja, hogy egy jövőbeni meglátogatásra a helyszín az ötfokozatú skálán 4,2-es
– viszonylag magas – értéket kapott.
A pécsi, Pécs környéki válaszadók preferenciasorrendje megegyezett a hazai közönségével. A világörökségi
emlékek és azok helyi ismertségének javára írható, hogy a világörökség, mint jelkép magasabb 8%-os
asszociációs értéket kapott.
A vizsgálatból Pécs egészére leszűrhető megállapítások:
Pécs, mint hazai nagyváros spontán ismertsége 14,6% (Debrecen 15,5%). Pécs, mint a kultúrával ös�szekapcsolható nagyváros spontán asszociációs aránya 22,1% (Szeged 25,8%). Ezzel mindkét területen a
második helyen szerepel.
Magáénak tudhatja viszont a kedvenc nagyváros címét (15,9%). Ezen eredmények értékelésénél figyelembe
kell azonban venni, hogy az említési arányok végig relatív alacsonyak maradtak (a 14–26%-os sávban
mozogtak), illetve, hogy a helyezések között kicsi a különbség. Ezek alapján nem állítható, hogy a város
neve egyértelműen összefonódott volna a kultúra fogalmával, vagy a „kedvenc hazai nagyváros” címmel.
Pécs kifejezetten szimpatikus a megkérdezetteknek, ezt mutatja a 4,02 szimpátiaérték egy ötfokozatú skálán, amelynél egyedül Eger ért el magasabb értéket (4,28). Ezt támasztja alá az is, hogy a látogatási gyakoriságok esetében a megkérdezettek Pécs esetében számítanak a legkisebb visszaesésre (7%-ra, ami 4%
ponttal alacsonyabb, mint a teljes visszaesés) az elkövetkező három évben. A város kedveltsége ellenére
több jel is mutat arra, hogy a város nem rendelkezik egy erős, letisztult pozícióval.
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A város nevéhez kötődő spontán asszociációk terén Pécs esetében szóródó említésekkel, alacsony említési
számokkal találkozhatunk (a legmagasabb említési arány az egyetemhez fűződő 6,6%), míg a többi város
esetében (Győr kivételével) találhatóak olyan értékek, amelyek az emberek fejében összefonódnak a város
nevével (13–40%-os sávban mozognak). A város jelképeinek vizsgálatánál is ugyanez figyelhető meg, a
legtöbbször említett tv-torony csupán 12%-os arányt ér el. Nincs tehát a városnak valóban erős szimbóluma.
A városjellemzők vizsgálata azt mutatja, hogy Pécs az átlaghoz képest jól teljesít, azonban egyetlen jellemző
esetében sem kiugró, minden esetben megelőzi valamely másik város. Így például Szeged modernebb, mozgalmasabb, kulturálisabb; Eger szebb, tradicionálisabb, hangulatosabb és vonzóbb.
A korrespondencia-elemzés is ugyanezt támasztja alá, hiszen Pécs esetében a kultúra megkülönböztető
erővel hat ugyan, azonban a város egyetlen vezérpozíciót jelentő jellemzővel sem rendelkezik. Sőt, a „kulturális” attribútum is Szegedhez kötődik jobban, így annak vezérpozíciója erősebb.
Mindezek alapján megállapítható, hogy Pécs a magyar nagyvárosok versenyében jó helyen áll, alapvetően
szimpatikus a magyar lakosság körében, azonban nincs egyértelmű pozíciója. A meglévő pozitív alapokon
egy erős pozíció kiépítése feltétlenül szükséges.
A pécsi desztináció menedzsmentszervezet (korábban TÉDÉEM Pécs, ma IrányPécs Nonprofit Kft.) megbízásából 2011-ben elvégzett vendégmegelégedettség-vizsgálat témánk szempontjából érdekes megállapításait összegezzük az alábbiakban. A felmérés 1000 fős reprezentatív mintavétellel készült, a várost felkereső hazai és külföldi vendégek körében (szálláshelyeken, Tourinform irodában, jelentősebb látnivalók
helyszínein). A kutatást a Summa Cum Bt. készítette Raffay Zoltán programvezetésével.
A vizsgálat, és annak módszertanát alakító statisztikai bázis alapján a Pécsre látogató turista az alábbiak
szerint jellemezhető:
• inkább belföldi (83%), mint külföldi;
• ha külföldi, akkor elsősorban Ausztriából, Németországból, Horvátországból, Szlovéniából, Olaszországból, Romániából érkezik;
• átlagos tartózkodási ideje 2 éj körül van évek óta;
• a hazai küldő területek közül jelentős a saját régió, a központi régió, Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint a közelebb fekvő dél-alföldi megyék;
• a külföldiek jellemzőbben az idősebb generáció kultúrafogyasztó látogatói („Úgy tűnik tehát, hogy Pécs
népszerűbb a fiatalabb hazai, illetve az idősebb külföldi vendégek körében.”);
• külföldi vendégek esetében nagyobb jelentőséggel bír a szűkebb régiós kínálattal való összekapcsolás és
ajánlás.
Az összes válaszadói kategória esetében elmondható, hogy messze legmagasabb arányban a felsőfokú végzettséggel rendelkező vendégek látogatják a várost, ami Pécs kulturális desztináció-imázsát tükrözi vissza.
A kérdőíves felmérés több kérdésére kapott válasza a 2007. évi vizsgálat eredményével összhangot mutat,
ami egyrészt a világörökség felkeresését, mint presztízsterméket megjeleníti, ugyanakkor a városarculatához ma sem kötik ezeket az emlékeket az említésekben az a korábbi kutatás eredményeivel hasonlatos.
A továbblépés szempontjából érdekes a vendégek általános megelégedettségi véleménye Pécs turisztikai
kínálatáról, melyben a negatív csúcsot egyértelműen a parkolási lehetőségek, a lakosság nyelvtudása, valamint a közlekedési lehetőségről nyújtott információs hiányosságok jelentették. Természetes, hogy a fejlesztési igényeiket, javaslataikat is e téren fogalmazzák meg.
Tény, hogy a vendégek spontán hazai vendégek, míg 17. a külföldi vendégek körében. 2013-ban a legnépszerűbb tíz asszociációiban a világörökség az élvonal második felében szerepel csupán, illetve, hogy még
mindig annyit mondanának el a hazatértük után a legtöbben, hogy Pécs szép város, jelzik, hogy Pécsnek
az EKF projektévet követően sincs karakteres imázsa.
A turisztikai tényadatok is Pécs és régiója további leszakadását jelzik, erre utal a fenti, Summa Cum Bt.
által készített tanulmány alábbi záró megjegyzése:
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„Alig fél évvel a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programsorozat véget érte után kevesebb külföldi vendég
érkezett Pécsre, mint az EKF évben, ami önmagában nem meglepő – de a szám a 2009-esnél is alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy Pécsnek (legalábbis eddig) nem sikerült újrapozícionálnia magát a nemzetközi
turisztikai piacon.”
B. Ismertség a turisztikai statisztikai adatok tükrében
Az elemzés egy másik aspektusa lehet, ha megnézzük a KSH és MT ZRt. adatai alapján a legvonzóbb
hazai települések listáját. Pécs az elmúlt években nem szerepelt az első 10 legnépszerűbb városok sorában.
A 2015-ös évben is a 16. volt. Pécset nem csupán a jelentős és tradicionális gyógyfürdők, hanem Debrecen, Szeged, Miskolc és Győr is megelőzi.
5. táblázat: A legnépszerűbb magyar városok rangsora, 2015 évben

Forrás: Probáld Ákos, www.turizmus.com, 2016.

A 2013-as évben a belföldi turizmus jobban teljesített. A KSH tájékoztatása szerint 2013-ban összesen
8,83 millió vendég 22,8 millió éjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégek száma 5,3, az
eltöltött éjszakáké 4,6 százalékkal haladta meg a 2012. évit. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele
csaknem 298 milliárd forint volt, 9,9 százalékkal több, mint 2012-ben.
Pécsett 2013-ban az összesen 101.140 vendég 213.000 vendégéjszakát töltött kereskedelmi szálláshelyeken, ezen belül azonban a vendégek száma mind a külföldi (23.948), mind a belföldi (77.192) enyhe csökkenést mutat, az előző évinek 99,6 %-a. A vendégéjszakák száma 2012-höz képest nőtt, átlagosan mintegy
4,9%-kal, de ezen belül a belföldiek által eltöltött éjszakák száma az országos átlag alatt, csupán 2%-kal.
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Az alábbi táblázatok megmutatják részint idősorban, részint az ország teljesítményéhez képest Pécs város
turisztikai forgalmát.
A 2015. évi adatokat némi óvatossággal javaslom kezelni. A KSH adattábláiból letölthetőek voltak az országos vendégéjszaka adatok, míg 2014 és 2015 évekre a vendégek száma nem volt elérhető. A táblázatban
szereplő adat, a Magyar Turizmus ZRt. hivatalos közleményéből való, ám érezhető, hogy ekkora vendégszám növekedés nem valószínű, a korábbi évek vendégadatai, és a vendégéjszakák száma alapján. Pécs
sajnos a hitelesnek tekinthető vendégéjszaka adatokkal történő összehasonlításban az országos és régiós
növekedési átlag alatt marad. A 2015. évi adatok még több óvatosságra, vagy talán még inkább stratégia
váltásra intenek, ha hozzátesszük, hogy ebben az évben adott otthont a város az Európa Cantatnak, a
kontinens legjelentősebb kórusfesztiváljának.
A 6. táblázat megmutatja a turizmus hazai tendenciáját és az azzal mára sajnos ellentétes pécsit is.
6. táblázat: Vendégek száma, Magyarország, Pécs, 2001–2015.

Magyarország
összesen
ebből külföldi

év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ebből belföldi

Dél-Dunántúli
régió
/Balatonnal
együtt/

DélDunántúli
terület /
Balaton
nélkül/

Baranya
megye

Pécs

ebből
külföldi2

ebből
belföldi2

6 073 000

3 070 000

3 003 000

766 208

na

274 563

157 521

6 176 000

3 013 000

3 163 000

792 522

281 907

169 533

6 315 000

2 948 000

3 367 000

755 270

274 930

158 390

6 616 000

3 270 000

3 346 000

715 250

266 085

153 256

7 064 000

3 446 000

3 618 000

742 811

259 742

140 775

7 183 000

3 310 000

3 873 000

764 291

260 680

138 109

7 474 000

3 451 000

4 023 000

806 869

na
na
na
na
na
na

255 893

127 187

25 870

101 317

7 651 000

3 516 000

4 135 000

802 833

365 421

249 763

122 460

23 199

99 261

7 151 000

3 228 000

3 923 000

739 273

338 894

225 189

98 803

20 122

78 691

7 473 000

3 462 000

4 011 000

749 858

360 826

255 404

124 050

34 474

89 576

8 021 000

3 822 000

4 199 000

749 114

347 697

237 503

99 093

24 729

74 364

8 385 000

4 164 000

4 221 000

803 758

363 106

249 765

101 509

24 069

77 440

8 829 705

4 378 000

4 451 000

884 687

368 763

253 630

101 140

23 948

77 192

12 771 000

7 749 000

5 022 000

958 512

391 701

270 895

138 578

82 690

55 888

14 999 000

9 543 000

5 456 000

1 011 210

425 997

291 315

110 951

25 787

85 164

Forrás: saját szerkesztés, KSH, IrányPécs Nonprofit Kft adatszolgáltatás alapján, Pécs, 2015

A 8. sz. ábra grafikonja jól szemlélteti a tendenciát az országos adatok nélkül.
8. ábra: Vendégek száma Pécsett, Baranyában és a Dél-dunántúli Régióban 2001-2015

Forrás: saját szerkesztés, 2016.
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A legmegbízhatóbb, egyúttal a turizmus teljesítményét a legjobban megmutató adat a KSH által közzétett
vendégéjszaka szám, ennek tendenciáját, a pécsinek az országos adatokkal való összevetését mutatja meg
a 7. számú táblázat.
7. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma, 2001–2015

év

Magyarország
összesen

ebből külföldi

ebből belföldi

Dél-Dunántúl

Pécs

ebből
külföldi

ebből
belföldi

2001 18 648 000

10 894 000

7 754 000

999 788

296 746

2002 18 450 000

10 361 000

8 089 000

933 626

311 754

2003 18 611 000

10 040 000

8 571 000

952 387

306 059

2004 18 899 000

10 508 000

8 391 000

899 528

300 886

2005 19 737 000

10 779 000

8 958 000

891 207

258 478

2006 19 652 000

10 046 000

9 606 000

889 897

257 068

2007 20 128 000

10 171 000

9 956 000

869 706

238 298

52 534

180 972

2008 19 974 000

10 010 000

9 964 000

876 583

224 559

50 079

174 780

2009 18 710 000

9 220 000

9 490 000

807 423

186 634

44 520

142 659

2010 19 554 000

9 613 000

9 941 000

828 570

238 575

77 756

160 389

2011 20 615 000

10 410 000

10 205 000

806 712

195 425

58 322

137 103

2012 21 805 200

10 458 000

11 347 000

838 806

203 138

53 025

147 653

2013 22 798 949

11 920 055

10 878 894

939 657

216 549

61 222

151 850

2014 24 422 541

12 587 942

11 793 332

944 570

214 090

55 888

158 202

2015 25 887 893

12 915 228

12 972 665

1 023 495

227 821

64 699

163 122

Forrás: saját szerkesztés, KSH, IrányPécs Nonprofit Kft adatszolgáltatás alapján, 2016.

A 9. sz. ábra grafikonja jól szemlélteti a tendenciát az országos adatok nélkül.
9. ábra: Vendégéjszakák száma Pécsett, Baranyában és a Dél-dunántúli Régióban 2001-2015

Forrás: saját szerkesztés, 2016.

A 8. számú táblázat megmutatja azt, hogy a szálláshelyek szállásdíj bevételei miként alakultak a 2008-as
válság évétől 2015-ig. Az összegek nominális értékben adottak, ezért az enyhén emelkedő tendencia túlzott optimizmusra nem ad okot.
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8. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj bevétele 2008-2015 (ezer Ft)

év

Magyarország
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Dél-Dunántúli
terület

Dél- Dunántúli régió
Baranya megye
/Balaton nélkül/

Pécs

140 083 000 Ft

10 277 977 Ft

4 492 470

3 097 448 Ft

1 354 722 Ft

129 085 000 Ft

9 631 117 Ft

4 328 477

2 950 991 Ft

1 180 603 Ft

129 582 000 Ft

9 335 535 Ft

4 746 769

3 473 360 Ft

1 676 023 Ft

140 481 000 Ft

9 101 582 Ft

4 351 905

3 110 197 Ft

1 369 829 Ft

152 088 000 Ft

10 101 643 Ft

4 439 267

3 055 900 Ft

1 265 975 Ft

166 375 000 Ft

11 602 366 Ft

4 846 834

3 326 152 Ft

1 294 312 Ft

168 472 000 Ft

13 623 497 Ft

5 501 716

3 707 372 Ft

1 443 073 Ft

189 700 000 Ft

15 520 102 Ft

5 928 691

4 118 299 Ft

1 516 645 Ft

Forrás: saját szerkesztés, KSH adatszolgáltatás alapján, 2016.

A 10. számú ábra grafikonja jól szemlélteti a tendenciát az országos adatok nélkül, illetve megmutatja a
leszakadó régiót a balatoni területek nélkül.
10. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj bevétele Pécsett, Baranyában és a Dél-dunántúli Régióban 2008-2015

Forrás: saját szerkesztés, 2016.

Az adatsorok megmutatják, hogy míg az ország turisztikai összteljesítménye több mint egy évtizede növekvő tendenciát mutat, addig Pécs a 2002. évihez képest a vendégei 40%-át, a vendégéjszakái 30%-át
veszítette el. A 2008-as válságkezdő évhez képest a vendégek száma 18%-kal, a vendégéjszakák és a kereskedelmi szálláshelyek bevételei (nominális értéken) is 6%-kal csökkentek.
A dél-dunántúli régió mára társadalmi-gazdasági viszonylatban és a turizmus mutatóit tekintve is leszakadt régióvá vált.
A belföldi, és elsősorban a saját régiós küldés erőteljes szerepe, a hazai és külföldi piacokon történő megújulás hiánya rányomja a bélyegét a város turisztikai teljesítményére.
A 2010-es EKF projektév kiugró adatai mellett a régiós adatok kisebb mértékű növekedést mutatnak,
ami egy évre szóló régión belüli pillanatnyi átrendeződést mutat (településsoros adatokból tudjuk, hogy
elsősorban Harkány rovására), azt követően teljes a visszarendeződés, a város nem tudta megtartani vendégvonzó képességét.
C. A világörökségi terület látogatottsága
A világörökségi emlékeket a kiemelkedő EKF évet és a nyitás évét leszámítva évente átlagosan 40.000
látogató keresi fel, mely ma megfelel Pécs egy-egy kiemelkedőbb gyűjteményének (Csontváry, Vasarely)
látogatottságával.
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9. táblázat: A pécsi világörökségi emlékek látogatottsága az eladott belépőjegyek száma alapján 2007–2015
Ókeresztény
mauzóleum
összesen

Cella
Septichora
összesen

Világ-örökség összesen

2007*

7409

50 225

50 225

2008

8 434

29 703

38 137

2009*

na

34 904

2010*

na

2011

Egyéni

Csoportos

Magyar

Külföldi

34 904

25 789

9 115

58 559

58 559

44 585

13 974

9 498

36 933

46 431

33 552

12 879

37 145

9 286

2012

8 898

32 071

40 969

31 258

9 711

32 366

8 603

2013

11 435

28 362

39 797

31 564

8 233

32 634

7 163

2014

15 537

36 501

52 038

40 973

11 065

46 833

5 205

2015

13 309

32 776

46 085

35 010

11 075

42 248

3 837

Forrás: saját szerkesztés, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Marketing Divízió adatai alapján, 2016.
10. táblázat: A világörökségi kombinált jegyek típusai és megoszlásuk, 2007–2013
Zsolnay- negyedben
vásárolt

Összesből Kombinált jegy/Örökség- jegy

2007*

külön cég

25,23%

2008

külön cég

14,87%

2009*

külön cég

11,37%

2010*

külön cég

2011

0,24%

2012
2013

Cooltourmix kedvezményt igénybe vevő
2 helyszín

3 helyszín

4 helyszín

5 helyszín

6 helyszín

6,89%

1,76%

0,14%

0,20%

0,00%

0,00%

3,52%

8,04%

5,20%

1,51%

1,13%

1,02%

0,68%

3,48%

0,89%

2,46%

1,89%

0,90%

0,44%

0,35%

3,14%

1,18%

0,74%

0,49%

0,34%

Forrás: saját szerkesztés, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Marketing Osztály adatai alapján. 2014 és 2015 évekre nincs adat

Értelmező kiegészítések az adattáblákhoz:
• * -gal jelölt tételeknél: a világörökségi helyszín ekkor még nem tartozott a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-hez;
• a magyar/külföldi látogatók aránya a lekérdezett vásárlók arányában vetítve az összes eladott jegyre;
• kombinált jegyek 2012-ig a hagyományos vö kombinált, 2013-ban már az Örökség-jegyet tartalmazza,
mert innentől a világörökség jegy egyben van (tehát mind kombinált a régi értelemben), az Örökség-jegy
a ZSN-nel kombinált;
• a Cooltourmix – több helyszínes kedvezményes jegyek 2011 őszén kerültek bevezetésre.
A jegyrendszer az évek során többször is jelentősen változott. 2011 előtt volt kombinált jegyértékesítés is,
akik ilyen jegyet váltottak, azokról feltételezhettük, hogy megnézték az Ókeresztény mauzóleumot és az
Apáca utcai emlékeket is, bár erről, főként utóbbi emlékek látogatottságáról nincsenek adataink. Szintén
nincsen információnk a 2009. év utáni bevételekről.
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A 2007. és 2008. évi Örökség Ház által készített részletesebb kimutatásból tudjuk, hogy a szezon az ókeresztény emlékek esetében is április–október közötti, melyben a tavasz végi, nyári hónapok kiugróak, a
december, január a legcsendesebb.
2008-as évről van kimutatás korcsoport szerint és tudjuk, hogy a 2007-es év is hasonló arányokat mutatott.
11. táblázat: A látogatók megoszlása az eladott belépőjegytípusok alapján, 2008
Belépőjegytípusok – 2008-ban

fő

Felnőtt

11 311

Diák

15 234

Nyugdíjas

5 196

Családi jegy

1 040

Rendezvényjegy

95

Egyéb kedvezményes – rövid program

2 546

Ingyenes látogatók

341

Összesen:

35 763

Forrás: saját szerkesztés, Pécs/Sopianae Örökség NKft. beszámolóinak adatai alapján, 2015.
12. táblázat: A jegyárbevételek (ezer forintban) 2007–2010
Belépőjegyek
(Cella Septichora, ókeresztény mauzóleum)

Ajándéktárgy- bevétel

Bérbe adás

2007 (ápr.–dec)

41 062

2008

23 817

3 009

950

2009

27 125

2 426

2 746

2010
2011-2015

4 422
az összevonás utáni időszakról nem áll rendelkezésre
árbevételadat

Forrás: saját szerkesztés, Pécs/Sopianae Örökség NKft. beszámolóinak adatai alapján, 2015.

A Zsolnay-negyedben nem jellemző a világörökségi jegyek megváltása (kombinált örökségi jegy, illetve az
önállóan megvásárolt Cella Septichora belépő együtt sem éri el 2013-ban az 5%-ot, bár 2012-ben 15% volt).
A fejezetben feltárt negatív csúcsok, melyek láthatóan elszakadnak a nemzetközi, de a hazai tendenciáktól
is, mind az 1998–1999-es turisztikai tényadatok, melyek messze felülmúlták a 2010 utániakat.
Pécs kulturális turisztikai potenciálját jól fémjelzi az akkor még Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
által publikált adat, mely szerint 1999-ben a leglátogatottabb kiállítóhely a Vasarely Múzeum, látogatóinak száma elérte a 140 000, a Zsolnay Múzeum a 110 000, a Csontváry Múzeum a 70 000 főt. Az
ókeresztény mauzóleum látogatottsága pedig 70 000 fő volt ugyanebben az időszakban, Pécs/Sopianae
Ókeresztény temetőjének világörökségi listára kerülése előtt.
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4.1.2. Turisztikai teljesítmény, nemzetközi kitekintésben
Rövid kitekintés, az európai turizmus főbb jellemzői, trendjei23
Az európai állampolgárok 71%-a vett részt a turizmusban (legalább egy vendégéjszaka eltöltésével), 2012.
évben, és 75%-uk tervezi 2013-ban. Az utazások legfőbb oka a nyaralás, pihenés (40%) és a barátok, rokonok meglátogatása (36%) voltak. A visszatérésre csábító legnagyobb erő (40%) a természet, a táj szépsége,
második helyen pedig a szálláshellyel való megelégedettség (31%) voltak. A turistákat utazási döntéseikben elsősorban a barátok, ismerősök véleménye (56%), az internetes oldal (46%) meggyőző ereje, valamint
a saját korábbi tapasztalataik (34%) befolyásolták.
A hagyományos kiadványok, brosúrák véleményt formáló ereje csekély, csupán 11%-ban meghatározó,
viszont országonként jelentős eltérést mutat.
A kultúra, mint utazási ok és motiváció a negyedik, ötödik a sorban, 2012-höz képest 2013-ban 8%-os
növekedéssel 22%-ot tesz ki. A városi túrák, mint utazási ok pedig 20%-ot. A leginkább kultúrafogyasztók a felmérés alapján a belga, holland, osztrák, máltai és német turisták.
A kultúrafogyasztó utasokra jellemző az 55+ életkor, illetve a diákok 15–24 éves kor között, jellemzően
befejezték az iskoláikat, jobb társadalmi, gazdasági környezetből valók.
20%-ra tehető azok aránya, akik az utazásukat irodán, közvetítőn keresztül bonyolítják le, a forgalom
54%-a pedig már 2012-ben is az interneten zajlott.
Az európaiak utazásaikhoz, a főutazáshoz és a kisebbekhez a saját országukat (58%) és Európát preferálják
(43%), csupán 26% utazik Európán kívüli országokba. Ezek az arányok a magyar turisták vonatkozásában 65% / 30% / 18%.
Európa top 8 desztinációja:
• Spanyolország
• Olaszország
• Franciaország
• Németország
• Ausztria
• Görögország
• Egyesült Királyság
• Horvátország
2016 első félévében a kereslet növekedési ütemével Magyarország is kiemelkedik a 12., az európai
desztinációk sorában, amelyet Izland, Szlovákia és Szerbia vezetnek. Az Európai Turisztikai jelentés Közép-Európa elmúlt évekbeli és várható teljesítményét 3-5% növekedésre tervezi, mely egyező a világ átlagával. Ebből a sorból 2014-es 6%-os csökkenést hozó év lóg ki negatív irányban. Hazánk iránt a kereslet
jelentősen Kína irányából nő.24
A nemzetközi turizmus teljesítménye továbbra is emelkedik, a legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendégérkezése száma az előző évit 4,4%-kal meghaladva, elérte az 1,184 milliót 2015-ben, és az UNWTO (The
UN World Tourism Organization) előrejelzése szerint 2016-ban további növekedés várható. 2015-ben 50
millióval több turista utazott külföldre, mint 2014-ben.
A nemzetközi turizmus trendjei közül a témánk szempontjából a legfontosabbak:
• felelősségteljes utazások száma emelkedik, formái bővülnek (a helyi közösséget a lehető legkisebb mértékben terhelő, számukra maximális hasznokat hozó), köztük az öko-turizmus, az autentikust kereső, a
Forrás: Flash Eurobarometer 392, Preferences of Europeans towards tourism, February 2014. és Center for Responsible
Travel (2016): The Case for Responsible Travel: Trends & Statistics 2016, Washington, http://www.responsibletravel.org/
whatWeDo/The_Case_for_Responsible_Travel_2016_Final.pdf
24
	EUROPEAN TOURISM IN 2016: TRENDS & PROSPECTS Quarterly Report (Q1/2016) A quarterly insights report
produced for the Market Intelligence Group of the European Travel Commission (ETC) by Tourism Economics (an Oxford Economics Company) Brussels, April 2016 ETC Market Intelligence Report
23
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•
•
•
•
•
•
•

jószolgálati, akár önkéntes munkán is alapuló, a helyi életet megismerni akaró, etikai, a helyi közösségek
számára segítségnyújtást vállaló turista
továbbra is vonzó a fenntartható fejlesztésre és annak kommunikációjára építő desztináció (például gyalogos, kerékpáros közlekedést növelő, természeti környezetet óvó, eredeti, vad természetes környezetre
építő…)
a niche piacok előretörtek (például: kaland-, agro-, gasztroturizmus…)
a niche piacok közé tartozik, de egyre erőteljesebb az ún. orange tourism, orange economy, amit mi kreatív iparnak fordítottunk, szoros kapcsolatban áll az örökség turizmussal, film- és művészeti turizmussal
a wellness és egészségturizmus sikere továbbra is töretlen, egyre jobban eltolódik a prémium szolgáltatások irányába
egyre meghatározóbb a megosztás gazdasága (sharing economy), szállás, utazás, étkezés is elérhető, és
keresett ily módon, az emberek közötti megosztásra ma már piaci cégek épülnek
előtérben az ún. okos – utazások (digitális, on-line eszközök használata az előkészítésben, az utazásszerzésben, az utazás során egyaránt)
előtérben az egyéni utak, egyéni utazásszervezés és nem utolsó sorban a részvétel, az aktivitás, az élményszerzés.

A pécsi világörökségi helyszín turisztikai teljesítménye európai összehasonlításban
A turisztikai teljesítmény mutatói hasonló adottságú területekkel/emlékekkel való összehasonlításban rámutatnak arra, hogy milyen lehetőség, milyen potenciál rejlik a vizsgált vonzerőben. A 14. számú táblázat adatai jól szemléltetik azt, hogy hasonló adottságú, lakosságszámú, fogadókapacitású települések és
azok vezető vonzerői milyen vendégforgalmat realizáltak 2014. évben, az eltérés lehet akár tízszeres, vagy
azt meghaladó. Az összehasonlításba bevont településeknél szempont volt, a történelmi-kulturális jelleg,
hasonló nagyságrendű lakosságszám, és turisztikai fogadókapacitás. A válogatás egyik fő szempontját
képezte világörökségi helyszín megléte, történeti városmag és vagy római korból származó jelentős turisztikai attrakció. A Bayor régió lakosságszámában a német régiók méretéből adódó sajátosságok miatt
„kilóg” a sorból, egyúttal a lakosságszámra vetített GDP adatok alapján is a gazdaságilag a legfejlettebb
az elemzésbe vont régiók sorában. Ezzel együtt fontosnak tartottam jellegükben és méretükben hasonló
adottságú városokat, legalább azok jellemző turisztikai adatait megmutatni. Boruges Franciaországban
a turisztikailag igen keresett központi régióban terül el, épségben megmaradt középkori városmagja és
gótikus katedrálisa világörökségi védelem alatt áll. Különleges programokkal (például a fény útja) és következetesen összeállított, a felnőtt számára is érdekes pedagógiai programokkal elevenítik meg a város
történetét. Nyilvánvaló, hogy ezzel a turisztikai szempontból kiemelt területtel Pécs nem versenyezhet,
viszont több területen tanulhat tőle. A testvérváros Graz is, ahol a város életében az ipari, az egyetem
lényegesebb szerepet tölt be a turizmusnál, igen jelentős vendégforgalmat bonyolít. Fontos megjegyeznünk, hogy itt nem egyetlen építészeti emlék a világörökségi terület, hanem Graz történelmi belvárosa és
2010-től az Eggenberg kastély, az adatok is erre, tehát nem egyetlen emlékre vonatkoznak. Graz, 1999 óta
a világörökség része, 2003-ban Európa Kulturális Fővárosa. Carnuntum régiója ugyan a legszegényebb
a kiválasztott nyugat-európai területek sorában, itt azonban Bécs, illetve a hármas határ közelségét nem
szabad figyelmen kívül hagynunk. A jelentős római kori erőd – város minta példája a római kori emlékek
életre keltésének, és nemzetközi vonzású, jelentős forgalmú turisztikai attrakcióként történő működtetésének, mintegy 40 km távolságban a magyar határtól. A hazai desztinációk közül Eger képvisel Pécshez
régiós fejlettségében, fekvésében, történetiségében, turisztikai régiójának adottságaiban (vár – bor – víz –
kultúra) igen hasonló kínálatot. A város egésze számára szolgálhat követendő például. Panonnhalma, az
ezer éves apátság és hozzá kapcsolódó turisztikai komplexum kompakt kínálata és üzemeltetése pedig a
pécsi világörökségi helyszín számára jelent(het) mintát. Az apátság és fogadóközpont látogatottsága pedig
jelzi hazai viszonylatban – vallási – világörökségi emlék keresleti határait. Ez, de legalább ennek 60-70%a, évi 100.000 vendég lehet az ideális cél a pécsi helyszínen.
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Kiegészítés a 13. számú táblázathoz:
• a táblázatban használt országnevek rövidítései:
No. – Németország, A – Ausztria, Fo. – Franciaország, Mo. – Magyarország
• a régió lakosságszámára vonatkozó adatok 2012. éviek
• a lakosságszámra veített GDP adatok 2013. éviek
• a település lakosságszáma, valamint a turisztikai adatok 2014. éviek
• Bourges esetében a vendégforfalmi adatok a régióra voltak elérhetőek
Források:
• GDP és capital adatok forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_OECD_regions_by_GDP_(PPP)_
per_capita#cite_note-1
• Bourges: http://www.berryprovince.com/var/crtc/storage/original/application/f0183518e8d787ce3eef1e
882825a04d.pdf
• hazai városok vendégforgalma: http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/ezek_a_leglatogatottabb_
hazai_telepulesekhttp://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/ezek_a_leglatogatottabb_hazai_
telepulesek
• Pannonhalma vendégszám: MAD Pannonhalma
• Pécs vö vendégszám: MAD Pécs
• Eger vár látogatószám: MT Zrt ÉRMI tájékoztató, 2015.
• Graz - GRAZ IN ZAHLEN 2016, Bürgermesiteramt, www.graz.at
• Carnuntum - Lokale Entwicklungsstrategie Römerland Carnuntum 2014-2020, LAG-Management
Leader-Region Römerland Carnuntum, 2014
4.1.3. Turisztikai kínálat – fogadási feltételek
A turisztikai kínálat eladhatóságát alapvetően befolyásolja a vonzerő környezete, megközelíthetősége, a
vendégek fogadását kiszolgáló funkciók megléte vagy annak hiánya. Ezért a turisztikai termékkínálat
bemutatása, elemzése előtt tekintsük át a fogadási feltételeket.
A fogadási feltételek végső soron hozzáadódnak magához a turisztikai termékhez is (hiszen a vendég a
teljes látogatási élményt éli meg és értékeli). Az Örökség Ház, korábban Pécs/Sopianae Örökség Kht. (ma
Világörökség Gondnokság) ezért saját feladataként vállalta fel megalakulásakor egyrészt a pufferzóna
rábízott infrastruktúrájának karbantartását, fejlesztését, másrészt ajánlásokat tehetett az üzemeltetők felé
a fejlesztésre, a hibák elhárítására, a lakosságot és turistákat kiszolgáló kommunális szolgáltatások kiépítésére. A világörökségi emlékek üzemeltetőjeként a Kht. volt a felelős azok állapotának megőrzéséért, a
helyreállításért és bemutatásért.
Tágabb értelemben a termékfejlesztéshez hozzátartozik az ókeresztény temető komplex turisztikai termékként történő megjelenítése, programcsomagok létrehozásával.
A. Fejlesztések a desztinációban, melyek hatással lehetnek a turizmusra, így a világörökségi helyszín
látogatottságára is
Generális változások az elmúlt 10–15 évben, melyek hatással voltak, illetve lehetnének a város turizmusára:
• 2000-ben Pécs/Sopianae ókeresztény temetője elnyerte a világörökségi címet,
• 2006-ban elkészült a pécs-pogányi reptér (kifutópályája csak kisebb gépek fogadására alkalmas),
• 2006-ban átadták a Mecsextrém Parkot,
• 2007 áprilisában megnyitott a Cella Septichora Látogatóközpont, megújultak a sírkamrák bemutatóterei, elkészült a világörökségi pufferzónában két jelentős sétány,
• Magyarország EU-hoz, majd 2007. évben a schengeni egyezményhez, csatlakozása, majd 2013. évben a
szomszédos Horvátország EU-tagsága,
• 2009-ben megvalósult a székesegyház külső-belső felújítása,
• 2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa,
• 2010-ben átadták az M6-os autópályát, Budapest 2 órányi távolságba került (ezzel együtt Pécs egynapos
desztinációvá vált!).
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2010–2011-re több jelentős létesítmény, mint EKF-beruházás átadásra került:
• Zsolnay Kulturális Negyed, benne a Pécsi Galéria M21 elnevezésű, félig a földbe süllyesztett, mintegy
1000 négyzetméteres kiállítótermével, számtalan új kiállítótérrel, gyűjteményekkel, kulturális programhelyszínekkel és programokkal;
• Európában egyedülálló akusztikájú koncertközpont, a Kodály Központ;
• megújult épületet kapott a Papnövelde utcában a Modern Magyar Képtár;
• elkészült és a konferenciaturizmus számára is alkalmas tereket nyújt a Tudásközpont (egyetemi könyvtár);
• megújultak és arculatot váltottak a város forgalmas és turisztikai szempontból is látogatott terei (köztük
kiemelten a Széchenyi tér és a Tettye);
• 2011-ben a Zsolnay Kulturális Negyed, illetve annak kezelője magába integrálja a város szinte valamennyi kulturális funkcióját, meghatározza a városmarketinget, arculatot és jelentős turisztikai fogadó
és integráló erő (a korábban önálló világörökség-kezelő szervezetet is magába olvasztja, a világörökségi
arculatot, a jegyrendszert, beléptető rendszert, marketinget alapvetően és többször megváltoztatja).
Jelentősebb turisztikai fejlesztések, történések 2011-től napjainkig:
• a gyógyturizmus több oldalról is megerősítést nyert, elég csak a da Vinci magánklinikát (2011-ben nyitott) említeni a Hotel Kikelet szomszédságában;
• 2010–2013 között jelentősen növekedett a szálláshely-kapacitás, új négycsillagos szállodák épültek fel a
belvárosban (Hotel Corso, Árkádia, Hotel Sopianae), már működő szálláshelyek fejlesztései is megtörténtek (Hotel Kikelet, Hotel Laterum, Hotel Makár);
• 2012-ben átadták a Science Buildinget, az egyetem Szentágothai János Kutatóközpontját.
A 2013–2014-es évben létrejött, valamint a már ismert, tervezett újabb fejlesztések, melyek a turizmusban
is változásokat eredményez(het)nek:
• 2014 év elején átadták a középkori egyetemet, mely kiállító és bemutatótér, de ma még keresi funkcióját;
• a Pécsi Egyházmegye „A püspökvár titkai” címmel nagyszabású vonzerő-fejlesztési projektet indított
világörökségi területen 2014. évben;
• a város pályázati forrásból, deklaráltan szintén jelentős turisztikai beruházásokat valósított meg (az állatkert felújítását a Mecseken, valamint a déli oldalon a volt zagyterületeken vízi sportokra alkalmas nagy
kiterjedésű rekreációs terület létrehozását);
• 2013. évben nyilvánosságra került, hogy a kormány 2 Mrd forinttal támogatja a Rátgéber Kosárlabda
Akadémiát, 2015-ben indult el a kosárlabdaversenyekre és felkészülésre alkalmas új sportcsarnok felépítésének előkészítése.
• Probléma, hogy a város turisztikai desztináció-menedzsment nonprofit kft. szervezete kezdeti (2010–11)
meghatározó szerepét elveszítve ma már hangsúlytalan, a partner turisztikai egyesületből a jelentősebb
vállalkozások kihátrálnak.
• Az egyetemisták száma folyamatosan csökken, mára 25.000 alatti, a lakosok száma szintén folyamatosan csökken, a város elöregszik, ipara nincs, az átlagkeresetek jóval az országos átlag alatt maradnak.
• A kiegészítő és a megyében további meghatározó desztináció, Harkány abszolút mélyponton van, a vendégszáma Pécset is alulmúlja, szállodái sorra bezárnak, a fürdőfejlesztés évek óta késik.
B. Vendégfogadási feltételek
Fogadási feltételek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok, melyeket a világörökséget kezelő szervezet meghatározott a maga számára, és amelyek ma is érvényesek lehetnek:
• európai mércével mérve is megfelelő színvonalú világörökségi üzemeltetés létrehozása és működtetése
(tisztaság, állandó minőség, nyelvtudás, rugalmasság, elérhetőség);
• a világörökségi emlékek interpretációjának fejlesztése, a kiállítás bővítése, fejlesztése, abban az interaktivitás növelése, a fogyatékkal élők magasabb szintű kiszolgálása;
• a világörökségi emlékek közvetlen környezetében a vendégek fogadását és kényelmét szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, azok létrejöttének ösztönzése (csomagmegőrző, gyermekmegőrző,
illemhely, ajándék- és frissítő-, ill. üdítővásárlási lehetőség…).
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Programalkotó, szervező feladatok a marketing oldaláról:
• a helyi fogadás minőségi feltételeinek kialakítása (pl. információs rendszer, garantált idegenvezetés megszervezése);
• örökségi értékekre épülő rendezvények szervezése, kulturális animáció generálása;
• már működő rendezvényeken a világörökségi, örökségi jegyek érvényesítése.
Infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok:
• műemléki helyreállítás támogatása;
• a Kht. által működtetett zöldterületek fejlesztése, a hasznosításuk kidolgozása, az üzemeltetés megszervezése (ma már nem tartozik a kezelőhöz zöldterület);
• továbbá a város egészét érintő kapcsolódó fejlesztési feladatok ösztönzése, úgymint:
• világörökségi pufferzóna közterületeinek rehabilitációja (utcabútorok, térburkolat, zöldfelületek);
• a belvárosi intézményes turisztikai fogadási feltételek megteremtése;
• a belváros vendégfogadási komfortjának és minőségének javítása (helyszínek megközelíthetősége, eligazodást segítő táblák, autóbuszos parkolás, nyilvános illemhelyek, köztisztaság, kivilágítás);
• üzletek és vendéglátóhelyek nyitásának és kitelepülésének szabályozása.
Fogadási feltételek jellemzői a világörökségi kezelési tervet megalapozó dokumentum készítésének időszakában
(2014 áprilisában):
• Nem működik a közelben nyilvános WC (van, de zárva a Nyugati várfalsétányon, a Barbakánnal szemben mozgáskorlátozott-WC a buszmegállónál, a Felső-Sétatéren a Papucs Borozó előtt), működik a
Püspöki Pincészet mellett és a Dómmúzeumban (egyházi üzemeltetésben).
• Nem megoldott a parkolás továbbra sem autóbusszal. A Barbakán mellett, a Klimó utca nyugati oldalán
kialakításra került ki- és beszállás idejére 2-3 busz számára alkalmas megálló. A buszok továbbterelésére,
várakozására alkalmas tér kialakítása nem megoldott. Az Aradi vértanúk útja déli oldalán a helyi járatok megállóját használják még turistabuszok, szintén ki- és beszállás idejére. Ebben az esetben a vendég
közvetlenül püspökségi területre és látnivalók közé érkezik.
• Nincsen megoldva a személygépkocsis parkolás sem, a környező utcák fizetőparkolóiban állhatnak meg
az egyéni látogatók, akik autóval érkeznek.
• A világörökségi emlékek a cím elnyerését követően rendszerszemlélettel kitáblázásra kerültek a város
közigazgatási határán kívül az ország különböző pontjain, egységesen, így Pécsett is köszöntőtáblák
(Pécs esetében a székesegyház sziluettje és a Korsós sírkamra látható rajta) fogadják a látogatót. A városban (barna táblán világörökségi embléma, jelezve az irányt, iránymutató nyíltáblák, térképtáblák,
valamint világörökség városa óriásplakátok) a bejövő utak mentén, illetve a város határa előtt a köszöntő
táblán szintén megjelenik a világörökség. A mai állapot szerint a térképes táblákat a kezelőjük leszedte (megújítják, pótlásra várnak) az óriásplakátokat a Zsolnay-negyed aktuális hirdetéseire cserélték. A
város szerkezete, közlekedése az EKF beruházásai hatására átalakult, a világörökségi emlékre történő
ráirányítás főként az autósok számára teljességgel hiányzik.
• A Zsolnay-negyeddel létrejött a belváros keleti peremén egy turisztikai ellenpólus, egyúttal hozzá kapcsolódóan parkolóhelyek, a Kodály központnál és a Zsolnay Mauzóleumnál buszok számára is, melyek
a turistabuszok fogadását stabilan továbbra sem oldják meg. A negyed és a belváros közötti turistabarát
közlekedési kapcsolatra vonatkozóan a város a fejlesztési koncepció tervezési szakaszában tart. A turista
számára gyalogosan túl nagy a táv, a sétálóutcán a kerékpáros közlekedés nem megoldott, a kisvonat a
Király utca végéig közlekedik. Marad tehát a helyi tömegközlekedés, a saját autó vagy taxi, egyik sem
turista- vagy környezetbarát megoldásként.
• Megoldandó feladat a város közbiztonsági helyzetének rendezése: Pécs más nagyvárosokkal összehasonlítva bűnügyileg közepesen-erősen fertőzött város, a 10.000 lakosra jutó bűncselekmények száma alapján
Pécs a 6. a megyeszékhelyek rangsorában. Problémát jelent a hajléktalanok növekvő száma. A fiatalok szórakozási igényét, a fesztiválokhoz kötődő forgalom- és zajnövekedést az idősödő lakosság nehezen tolerálja.
• A kerékpáros infrastruktúra hiányos.
• Kevés turisztikai közlekedési eszköz áll rendelkezésre.
• Több hatás eredményeként (Zsolnay-negyed, Árkád bevásárlóközpont, közlekedési korlátozások) a Király
utca, Pécs történelmi sétálóutcája funkcióját veszítette, kiüresedett, üzletei bezártak, elhanyagolt képet mutat.
64

• A város csak részben akadálymentes.
• A Látogatóközpont csak korlátozottan képes a fogadó funkciókat ellátni, a világörökségi területen több
intézmény több épületében viszont a feladatok részben vagy egészében megoldhatók.
C. Turisztikai kínálat – ajánlati lehetőségek
A pécsi világörökségi emlékeket ajánlhatjuk önmagukban, vagy a város és szűkebb régió más kulturális és
természeti látnivalóival csomagba fűzve is, álljon itt néhány lehetőség:
• Világörökségi termék – Pécs/Sopianae ókeresztény temetője, a világörökség része – látogatható emlékei;
• világörökség és egyházi örökség;
• Pécs kultúrák egymásra épülése (világörökség, belvárosi séta, jelentősebb múzeumok, székesegyház és
vagy Dómmúzeum, török emlékek a belvárosban);
• világörökség és Zsolnay-negyed;
• világörökség és komplementer termékek I. (elsősorban a Mecsek és túraútjai, boros és gasztronómiai
kínálat, rendezvények, koncertek);
• világörökség és komplementer termékek II. (Mecsextrém Park, Állatkert);
• világörökség és komplementer termékek III. (Villány, Harkány, Siklós, Nagyharsány, Dráva; Mohács;
Pécsvárad, Bikal, Komló – Sikonda – Magyarhertelend – Keleti-Mecsek; Szigetvár, Orfű, Abaliget);
• Pécs és Baranya megye római kori emlékei, azok felfűzése egy tematikus útra;
• kísérőtermék (konferencia, egészségturizmushoz kapcsolva).
Amire ügyelni kell a termékkínálat összekapcsolásakor:
Legjellemzőbben kéttermékes jegyet váltanak, a háromnál több összetételű kulturális ajánlatot a turisták a Zsolnay-negyed eladott jegyei alapján nem vásárolták; a külföldi turisták azok, akik nagyobb térséget is bejárnak.
A török kori emlékekkel, és a világi városközponttal való összekapcsolás a kiegészítő jelleg miatt azért is
indokolt, mert a megkérdezések tanúsága szerint majd minden Pécsre látogató felkeresi, megnézi, bejárja
ezeket a helyeket.
A komplementer termékek I., II. cím alatt példaként említett vonzerők kapcsolódása a világörökséghez
elsősorban a turista igényét veszi alapul, azt, hogy a vendég minél változatosabb program megélésre törekszik. Ezt támasztják alá a korábbi kutatásoknak és megelégedettségi vizsgálatoknak azok a fentebb
részletesen ismertetett adatai, melyek szerint a természeti vonzerők a legjelentősebb mértékben hatnak az
utazási döntésre, illetve felkeresésük is meghatározó. Egy másik kapcsolódási pont a gyerekes családok és
diákcsoportok látogatásai, melyeknek célpontja között a Mecsek minden esetben szerepel, ehhez nagyon
kívánatosan tud csatlakozni a világörökségi helyszín.
Pécs esetében jellemző, hogy a fenti világörökség – komplementer termékek III. cím alatt felsorolt területekről
küldenek látogatót és a Pécsett megszálló külföldi vendégek is szívesen kirándulnak azokba (a mozgás kétirányú!). A felsorolt megyei turisztikai célpontok jellegükben és a pécsi világörökséghez való kapcsolódásukban
egészen különbözőek, ezért egészen eltérő turizmusmarketing feladatot indukálnak. Villány esetében például a jellemző az, hogy nem a villányi vendég jön Pécsre, hanem fordítva. Villány az évi 30 000 vendégéjszakájával nem jelent turistaküldő területet Pécs számára. Villány nevének a vendégcsalogatásban van szerepe,
a pécsi, jellemzően kulturális kínálatot egy nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert borvidék nevével
és ajánlataival összekapcsolni vonzerőt növelő tény. A realitást azonban figyelembe kell venni, Pécsett a vendégek átlagos tartózkodási ideje 1,9 nap (ebbe valószínűleg nem fér bele egy estés borkóstoló Villányban),
azaz az említett termékkapcsolás a külföldi vendégek vonatkozásában bír nagyobb jelentőséggel. Példaként
a megye még két jelentős fogadóterülete és Pécs kapcsolatát szeretném kiemelni, mert jellegükben azok is
eltérőek. Mohács, mint dunai hajókikötő, és ezáltal, mint a külföldi hajós csoportok egyik megállóhelye
Pécs előtt a világörökségi túra állomásaként is felfogható, másrészt az egyházmegye turisztikai létesítményei
(hotel) szempontjából is egyre meghatározóbb szerepet tölthet majd be a vallási turizmusban, harmadrészt
pedig igen jelentős történeti emlékhely, de lehet ínyenceknek gasztronómiai célpont, a busójárás pedig mára
nemzetközi vonzerővel bír, a szellemi örökség része. Harkány szerepe egészen más. Bár korábban jeleztük,
hogy Harkányban is jelentősen visszaesett a turizmus, azonban a vendégéjszakák száma a magánszálláshelyekkel együtt még ma is közel 300 000, a vendégek tartózkodási ideje hosszú, akár két hét is lehet. Harkány
tehát Pécs számára egyértelműen vendégküldő szerepkörrel bír.
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Pécs kultúrák egymásra épülése, világörökség és Zsolnay-negyed kínálat kapcsolódásai
A múzeum, napijegyet ad el, mellyel több gyűjtemény nagyon kedvező áron látogatható, a múzeumi jegyrendszerbe a világörökségi emlékek ma nem kapcsolódnak be.
A Zsolnay-negyed és az általa működtetett látnivalók, a múzeumi helyszínek és a világörökség is része egy
egységes, országos rendszernek, melyet jegymesterként ismerünk.
A Pécs Kártya25 módot ad a program rugalmas, változatos összeállítására, a vendég számára igen jelentős
kedvezményt biztosít, a világörökségi emlékek, a Zsolnay-negyed látnivalói és programjai, a múzeumok kiállításai, valamint számtalan mecseki látnivaló és egyéb turisztikai szolgáltatás is része ennek a programnak.
Pécs látnivalóinak virtuális összekapcsolódása ma tehát három rendszeren keresztül valósul meg: a jegymesteren, a Pécs Kártya rendszerén, valamint a helyi TDM szervezet által kínált városi túraajánlatokban.
A fejlesztések szintjén érdemes volna foglalkozni a világörökségi emlékek, a fentiekben is említett városi
látnivalók, valamint a Pécsi Püspökség kezelésében lévő vonzerők összekapcsolási, közös ajánlási és bejárási lehetőségeivel. A jelen állapot szerint a Pécsi Püspökség a tanulmányban is jelzett projekt keretében
újratervezi turisztikai kínálatát és annak menedzsmentjét.
Hatékony lehetőség a szállodákkal történő együttműködés, amikor a csomagajánlataikba építik bele a
látnivalókat, kérdés, hogy ez a világörökségi helyszínekkel működik-e.
Igen jelentősek a külföldi csoportok, a Dunán érkező hajós csoportok, akik a városban nem töltenek 2–4
óránál többet, ebből a világörökségi helyszínen olykor csak 30-40 percet.
A helyszín különleges hangulatú konferenciahelyszín, mely esetben szintén önmagában célszerű azt ajánlani.
A vallási turizmus, tekintettel a püspökség által megvalósított 2014-es nagyléptékű fejlesztésre, a gravitáció elve alapján egyrészt erősíti a világörökség turizmusát is, ugyanakkor erős konkurenciaként jelenik
meg,26 rövid időn belül (akkor lesz jótékony a hatása, ha nem a meglévő turistákon generál majd további
osztozkodást, hanem valóban plusz vendégkört és a turisták újabb rétegeit lesz képes vonzani).
Az örökségi emlékeknél, így a pécsi ókeresztény temető esetében is jellemző az egyszeri felkeresés, ezért
mindig új és új látogatót szükséges elérni27.
Pécs városa számos világi és egyházi rendezvénynek adott otthont. A 2015. évben megrendezett európai
kórusfesztivál (Europa Cantat) különös lehetőségeket rejtett.
A POSZT28 és néhány fesztivál különleges pezsgést hoz évről évre a város életébe, jelentős turisztikai
vonzerőt testesít meg. Felmerül az OFF POSZT-hoz való kapcsolódás lehetősége, a helyszín (Látogatóközpont) jó lehetőséget kínálna ókori témájú színdarabok értelmező-beavató előadásához is, ugyanakkor
kísérőprogramként, a saját erejénél fogva, ma is kiugróan látogatott a POSZT ideje alatt.
A Pécsi Püspökség számos egyházi rendezvény szervezője, melyek a jelentősebb egyházi ünnepkörökhöz
illeszkednek, és természetszerűleg kapcsolhatók a világörökségi területhez, a témakör és a fizikai megvalósulási helyszín közelsége miatt is.

Irány Pécs Kártya – Pécs különböző múzeumaiba, kulturális helyszíneire feljogosító kártya egyedi és különleges kedvezményekkel, 7 ingyenes szolgáltatással, a pécsi TDM szervezet adja ki. A világörökségi emlékek, mint a Zsolnay Örökségkezelő
NKft.-hez tartozó egyéb látnivalók és a Janus Pannonius Múzeum kiállításai is csatlakoztak a Pécs Kártyához. A Cella
Septichora beléptető- és jegyrendszerét önálló melléklet mutatja be, a kedvezménykártyás belépés lehetőségével.
26
KSH gyorsjelentései, valamint a Magyar Turizmus ZRt. Turizmuselemzés, utazási tervek 2013-as tanulmánya is részletesen elemzik hazai és külföldi turisták költési szerkezetét, egy napra jutó átlagos költési hajlandóságát, az egynapos vendég
napi fogyasztásának 1%-át, míg a több napra érkező 9%-át költi általában kultúrára, teljes átlagos napi költés 10–12 E Ft.
27
Magyar Turizmus ZRt. – Városi és kulturális turizmus Európában c. tanulmányban: „A kutatás eredményei szerint az
európai városlátogatások elsődleges motivációja a desztináció kultúrájának megismerése. A kulturális vonzerők közül az
épített örökség és a műemlékek népszerűbbek, mint a kulturális programok, események.”
28
Pécsi Országos Színházi Találkozó, az ország legnagyobb színházi seregszemléje, versenyprogram, off-program, szakmai beszélgetések, felolvasószínházak, koncertek, kiállítások. 2001-től Pécsett kerül megrendezésre, minden év májusában–júniusában.
25
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4.1.4. Összefoglaló SWOT- elemzés
Összefoglaló SWOT- elemzés a pécsi világörökségi emlékek turisztikai hasznosításához a fogadó infrastruktúra és az ajánlati lehetőségek vonatkozásában.
Erősségek
A történelmi belvárosban, az egyházi központban foglal helyet;
a Cella Septichora Látogatóközpont építészetileg összefogja a
látogatható sírépítmények jelentős részét;
a világörökségi emlékek közvetlen környezetében megélhető és
bemutatható a kultúrák – korok egymásra épülése, mely erősíti az attrakciót;
az üvegtetős megoldás, a város mai fizikai terébe és ezzel látványába is beemeli a Cella Septichorát;
részben megvalósult az emlékek kitáblázása, a gyalogosok számára szolgáló információs rendszer elkészült;
vannak olyan meglévő attrakciók, melyek érezhető többletforgalmat jelentenek a világörökségi helyszínnek – pl.: POSZT;
a 2001–2006 között kidolgozott és megvalósított átfogó pedagógiai módszertani program, mely mozgósítani képes a város
általános és középiskoláit;
alapstruktúrák kidolgozásra kerültek (arculat, ajándéktárgyak, beléptetés rendszere, idegenvezetések…).

Gyengeségek
Nehéz megközelíteni autóval, busszal, a parkolás nem megoldott, a terület behajtási engedéllyel közelíthető meg;
a világörökségi elemek a térben elkülönülten helyezkednek el,
az Apáca utcai emlékek látogatása nem megoldott (kérésre, átvezetéssel);
a Látogatóközpont a helyhiány miatt csak korlátozottan képes
a fogadó funkciókat ellátni;
a helyi környezet és turistabarát közlekedési eszközök választéka csekély, az útvonalak nem igazán kitaláltak (nincs megoldva a gyalogos kapcsolat a Zsolnay-negyed és a történeti
belváros között);
nem megoldott a városba autóval, autóbusszal érkezők irányítása;
hiányoznak a világörökséget népszerűsítő, azt a köztudatban
tartó óriásplakátok, vagy egyéb népszerűsítő, viszonylag állandó megjelenések;
nem megoldott az autóbuszos csoportok számára a buszok parkoltatása a fel- és leszálláson túl;
a látogatóközpontban egy illemhely áll a vendégek rendelkezésére, a közelben sem működtet a város nyilvános WC-t, bár az
infrastruktúrája elvileg adott;
AVEC egyesületi szerepkör tudatos leépítése, nemzetközi
szakmai kapcsolatok gyengülése;
a vendégnek a megváltott jegy mellé nem jár automatikusan
az idegenvezetés, így sok látogató nem tudja, mit lát, a jegy
ár-érték aránya csorbul.

Lehetőségek
A világörökséget erősítő és komplementer termékek széles kínálata megtalálható Pécsett, melyekkel az ókeresztény temető,
mint turisztikai ajánlat összekapcsolható;
a történeti belvárosban, akár önállóan, akár a múzeummal,
egyházzal összehangolt és megosztott fogadási funkciók, a
meglévő üres vagy részben hasznosított épületekben;
Pécs vezérterméke nem csupán pécsi, hanem nemzetközi vonzerővel bíró megyei ajánlatokkal (pl.: Villány) is összefűzhetők,
a látogatók köre ezáltal bővíthető;
meglévő erős attrakciók vonzásának további kihasználása (l.
POSZT), illetve bekapcsolódás keresett és célközönség – téma
szempontjából illeszkedő tematikus ajánlatokba (pl.: egyházi
turizmus), vagy azok markáns alakítása (római tematikus út);
az autóbuszos parkolás városi szintű megoldása a pufferzónán
kívül, társítva az átmeneti megállók megerősítésével és megfelelő tájékoztatással;
a Káptalan utca 4. számú ingatlanból nyíló szabadtéri színpad
funkciójának és infrastruktúrájának újragondolása, parkolási
megoldás kialakítása;
összekapcsolódás a múzeumi jegyrendszerrel, összehangolt belvárosi kulturális ajánlat és programok létrehozása;
újabb hajós csoportokat szervező utazási irodák megnyerése, a
hajós csoportok számára speciális rövid program kialakítása;
fejlődő nemzetközi utazási piacok megcélzása;
garantált rendezvények rendszerének kialakítása;
Pécs nemzetközi kapcsolatainak kihasználása az örökségturizmusban;
egyetemre és egyetemistákra építő ajánlatok és promóció.

Veszélyek
Az EKF évben létrejött látnivalók, a Zsolnay-negyed, mint
komplex kulturális látnivaló és szolgáltatásegyüttes megosztják a fizetőképes turisztikai keresletet;
a város közbiztonsága romlik, ez kihat a vendégek közérzetére
és végső soron utazási döntésükre is;
a belvárosból a tömegközlekedés átrendezésével üzletek költöztek el, ezzel együtt megindult a slamosodás, mely rontja a
városképet, és kihat a közbiztonságra is;
a Pécsre érkező vendég átlagosan 1,9 éjszakát tölt el, válogat a
felkeresendő látnivalók között, átlagosan maximum 2-3 kulturális programon vesz részt/néz meg;
a külföldi turisták aránya csekély;
a vendég szempontjából is beolvadás a Zsolnay-negyedbe, az
önálló arculat elvesztése, jellegtelenné válás;
a ma kulisszaként kezelt Cella Septichora, mint világörökségi
turisztikai termék nem tud érvényesülni (érték – ár arány a
belépőjegyben?, megértés?, visszatérésre, betérésre csábítás?);
profi turisztikai marketingszervezet hiánya (névlegesen van,
de funkcióját nem tölti be);
pusztuló műemlékek;
egyre fokozódó verseny a régióban egyre fogyó turistáért;
külföldi turistát Pécsre vonzó kiállítások Budapestre kerülése
(pl.: Zsolnay, Csontváry).
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A helyeztelemzésről ad áttekintést a SWOT elemzés, mely egyúttal az 5. fejezet bázisaként a fejlesztési
irányok meghatározásához szolgált kiindulási alapul.
Turisztikai ajánlati csomagok részletes leírásai megtalálhatóak ma is harkányi, pécsi, villányi szállodák
ajánlatai között és a TDM szervezetek kínálatában. A következőkben részletesen a kiterjesztett világörökségi termékkel és a világörökségi termék leírásával foglalkozunk.

4.2. Turisztikai kapcsolatrendszer, szereplők
4.2.1. A legfontosabb helyi szereplők és aktivitásaik
Városi önkormányzat: korlátozott városmarketing aktivitásokat folytat, amely elsősorban kiadványok megjelentésére, néhány hirdetésre, a városi honlap működtetésére (www.pecs.hu), városi események megrendezésére (elsősorban kulturális intézményein keresztül), helyi médiumok fenntartására terjed ki. A marketingfeladatokat a Zsolnay Kulturális Negyed üzemeltetőjére telepíti. A pécsi önkormányzat hivatalos
portálján, a www.pecs.hu oldalon is választható turistaoldal (jobb oldalt fent). A turisztikai oldalon a
világörökségi emlékek sem a látnivalók, sem a kultúra rovatban nem szerepelnek, a programok között egy
éppen aktuális húsvéti ajánlat volt a vizsgált időszakban olvasható. Hosszas keresés után a kitartó olvasó,
netező a városnézőben menüpont, látnivalók almenü, kiállítások – leletek al-almenüpontban találhat rá a
világörökségi emlékekre, inkább régészeti – műemléki leírással, mint turisztikai ajánlatként, melyek között a Cella Septichora Látogatóközpont nem szerepel (sem bármely látogathatósági információ, ráadásul
a ma nem látogatható Cella Trichorával kezdődik a bemutatás). A világörökségi emlékek nem jelennek
meg a fotógalériában sem. A világörökségi logókkal a város honlapján nem találkozunk.
TÉDÉEM Pécs, ma IrányPécs Nonprofit Kft.: helyi desztinációmenedzsment szervezet, mely önálló költségvetéssel, jórészt átadott IFA bevételekből és pályázati forrásokból tartja el magát. Működteti a Tourinform
irodát, városi turisztikai weblapot (www.iranypecs.hu), készít turisztikai kiadványokat, létrehozta a városi
turisztikai táblarendszer első elemeit (térképes táblák, köztük világörökségiek, iránymutató táblák, műemléki leíró táblák), melyekből sajnálatos módon éppen a 2014-es turisztikai szezonra a térképes táblákat,
azok információtartalmának bővítésére hivatkozással, leszedte. A társaság a Felső-Sétatéren üzemeltet a
turisztikai szezonban információs pontot, kerékpárkölcsönzést. A korábbi években elindult pécsi sétákat
kiszélesítve a weblapján is kínálja, az elmúlt években elkezdett működni a városi turisztikai kártyarendszer. A helyi TDM szervezet fő feladata a vendégfogadási feltételek megteremtése, a fejlesztések koordinációja, sajnálatos módon azonban ezen a téren történt a legnagyobb visszalépés (problémák felsorolását l.
a fogadási infrastruktúra pont alatt). A helyi TDM szervezet arculata, amiként weblapja sem önálló, egészében beintegrálódott a Zsolnay-negyed marketingrendszereibe. Ez praktikusan azt is jelenti, ha a www.
iranypecs.hu-n keresünk programot, akkor egy az egyben a Zsolnay-negyed kulturális programajánlata
jelenik meg. Ez önmagában nem volna baj, viszont az oldal nem tartalmaz turisztikai szempontú válogatást, elsősorban a helyi lakosokra gondolva a legszélesebb programkínálatot jeleníti meg. A szálláskereső
nem tartalmazza valamennyi pécsi kereskedelmi szálláshelyet, a legnagyobb szállodák azonban kereshetőek és foglalhatóak az oldalon. A szálláshelykereső viszonylag lassan töltődik le, a váltás a szálláshelyek
között nehézkes, vendégértékelés nem kapcsolódik hozzá, így a valódi oldalkeresettséget, használatot nehéz megítélni. A világörökségi emlékek megjelennek a látnivalók között és a pécsi séták programjaiban.
A látnivalók menüben az emlékek ábécé-rendben fotóval, hosszabb leírással szerepelnek, minden egyes
emléknél a bemutató szöveg legvégén feltüntetve a nyitva tartást, árakat, jegyváltást. Sem a főlapon, sem
az aloldalakon nem jelenik meg sem az UNESCO, sem a világörökségi, sem a pécsi világörökségi logó. A
honlap teljes körű információt ad angol és német nyelven is.
Zsolnay Örökségkezelő Kulturális Nonprofit Kft. – Zsolnay Kulturális Negyed: az EKF projektév után jött
létre, mint a pécsi önkormányzat kulturális mamutvállalata. Működteti a Zsolnay-negyedet, a Kodály
Központot, világörökséget, a középkori egyetemet, a Művészetek és Irodalom Házát, az M21Pécsi Galériát, a Boldogság Házát. Ebbe a szervezetbe olvadt bele a Pécsi Kulturális Központ és Ifjúsági Ház is, a Bóbita Bábszínháznak a területén otthont ad. Sok tekintetben az IrányPécs Kft. működését is meghatározza
(arculat, információszolgálat, népszerűsítés…). A város kulturális kínálatát, a világörökségi emlékeket is
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beleértve bevitte a jegymester rendszerébe. Az általa működtetett honlap, www.zsn.hu a város kulturális
programjairól és az általa működtetett látnivalókról széles körű információt ad. Bizonyos tartalmak, többnyire szűkítetten megjelennek angol és/vagy német nyelven is (a világörökség német nyelven).
Pécs/Sopianae Örökség Kht., ma Világörökség Gondnokság: a Zsolnay Örökségkezelő és Kulturális Nonprofit Kft.-n belül működik: Cella Septichora Látogatóközpont kezelője, tevékenységi köre elsősorban
az ókeresztény értékek menedzselésére terjed ki, de több színvonalas városi általános, illetve tematikus
kiadványt is megjelentet. Az elmúlt években Pécs város örökségéhez és elsősorban a világörökséghez illeszkedő ajándéktárgyakat fejlesztett ki, és elkezdte azok piacra vitelét, kialakította és bevezette a pécsi
világörökségi arculatot, és széles körű adatbázis segítségével feldolgozta Pécs örökségét turisztikai bemutatás szempontjából (nemzetközi honlaprendszeren keresztül ma már elérhető). A ROP 1,5 milliárdos
világörökségi beruházás keretében széles körű sajtóaktivitást folytatott, továbbá készített a világörökségi
kiállításhoz multimédia anyagokat, 3D-s animációkat, rövidfilmeket, amelyek mint marketingeszközök a
következő évek promóciós munkáiban jól hasznosíthatók. Az örökségmarketing mellett a kht. a lakossági
kapcsolatok fejlesztésében is komoly szerepet vállalt fel, elsősorban a lokálpatriotizmus erősítése és a pedagógia oldaláról. A Világörökség Gondnokság színvonalas honlapot működtet, www.pecsorokseg.hu cím
alatt magyar, német és angol nyelvű tartalommal.
Pécsi Egyházmegye (püspökség) Rendezvényszervező és Programirodája (napjainkban alakul át, a turisztikai
szervezet megerősödik): a püspökséghez tartozó látnivalók, attrakciók üzemeltetőjeként jellemzően ezek
promócióját végzi. A dunai hajóúton részt vevők számára szervezett látogatásokat fogad Pécs, kiemelten
az egyházi értékek megtekintetésére. Ugyanakkor a város és a Pécsi Püspökség közötti kapcsolat nem elég
intenzív, a végzett aktivitások összehangolása nem valósult meg, az együttműködés korlátozott, holott a
helyi erők mozgósításában, a turisták fogadásában, a kulturális események szervezésében igen erős partner
lehetne.
Janus Pannonius Múzeum: a „Múzeumutca” kiállítótereinek, múzeumainak gazdája, igen korlátozott forrásai miatt marketingtevékenysége eseti, kis hatókörű (honlap, néhány kiadvány). A www.jpm.hu weblapot működteti, melyen a világörökségi emlékekről nem tesz említést, kizárólag az általa üzemeltetett
gyűjteményeket mutatja be.
Mecsekerdő Zrt.: a Mecsextrém Park megnyitását viszonylag jelentős marketingkampány előzte meg több
kiadvány, óriásplakát, járműreklám és információs tábla felhasználásával. Az Állatkertnél, a Terrárium és
Akváriumnál is felhívják a figyelmet az új attrakcióra, az országos szintű ismertség azonban még alacsonynak mondható.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága: természeti látnivalók (Pintér-kert, „Pokol” Tettye barlang, Jakab-hegy, Melegmány-völgy, Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet, Abaligeti barlang és Denevér Múzeum)
kezelője, korlátozott marketing, de jelentős turisztikai aktivitásokkal.
Pécsi Rendezvényszervező Kft.: korábban az Expo Centert működtető szervezet viszonylag széles körű,
országos kampánnyal hirdeti fő programjait, a városban tájékoztató táblák, a Tourinform irodában kiadványok találhatók. Az éves marketingbüdzsé 80–100 millió Ft körül mozog. Ez a szervezet többször
átalakult 2015. évre, a helyi TDM szervezettel egybeolvadt.
Pécsi Pannon Filharmonikus Zenekar: önálló arculatot dolgoztatott ki a zenekar menedzsmentje, amely kiadványain, honlapján is megjelenik. Kiemelt arculati elem a komolyzene, mint élményt nyújtó, mindenki
számára hozzáférhető és „könnyen fogyasztható” termék megjelenítése, a kompromisszumok nélküli minőség kommunikációja. Modern arculata a fiatalabb korosztályok megcélzását szolgálja. A Pannon Pocaklakó
Program keretében a kismamák ingyenesen látogathatják a koncerteket, az 1Forintos programsorozat a hátrányos helyzetű csoportoknak szól, míg a Fülszöveg program célja, hogy beszélgetős est keretében bemutassák a másnapi koncerten fellépő művészeket, betekintést engedjenek a műhelytitkokba, részleteket játsszanak
el a darabokból. Emellett marketingaktivitásai elsősorban a programokhoz kötődnek.
Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatósága: a régió marketingjét a RMI vállalja fel, tevékenységei között regionális és tematikus kiadványok megjelentetése, vásárokon, kiállításokon való részvé-
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tel, study tour-ok szervezése, regionális portál üzemeltetése szerepel. Városi szintű aktivitásokat azonban
nem, vagy csak alkalomszerűen folytatnak, korlátozott lehetőségeik miatt. Az általa működtetett weblap,
a www.deldunantul.hu a régió látnivalóit, programjait kínálja. A pécsi világörökségi emlékekről a kiemelt
ajánlóban nem tesz említést (míg például a görcsönyi katolikus templomról igen), és kultúra menüpont
alatt sem ajánlja. Pécshez az alábbi eléréssel jutunk: Régióról / Dél-Dunántúl /jellemző helyek – 3. aloldal
– Pécs. Azonban az egy-két oldalas városbemutatásban a világörökségi emlékek nem szerepelnek, illetve
az alábbi kontextusban, mint a várostörténet része jelennek meg:
„Ezek között különös helyet foglalnak el a késő római ókeresztény temető emlékei, melyek a mai belváros
északnyugati részén, a székesegyház környékén maradtak fenn, átvészelve sok évszázad viharait. Az emlékek mind építészetileg, mind művészetileg páratlan alkotások, amelyek 2000 óta az UNESCO világörökség részét képezik. Ugyanitt található Pécs leglátogatottabb, emblematikus műemléke, a jellegzetes,
négytornyú bazilika. Méretei, építészeti megoldásai, gazdagon aranyozott díszítése, és híresen szép hangú
orgonája mindenkit magával ragad.”(MT ZRt – DDRMI – www.deldunantul.hu)
Nem turisztikai szereplő, de abban meghatározó szerepet játszhat a Pécsi Tudományegyetem. Egyrészt a
diákjai, oktatói általi közvetlen érdeklődés, a szemléletformálás a képzései, valamint az általa szervezett
konferenciák, rendezvények által.
Pécsi székhelyű, beutaztató irodák. Az internet térnyerésével jelentősen csökkent a szerepük, ugyanakkor
szükséges a velük való együttműködés az információk korrekt átadása (a buszos beutaztató cégekre ugyanez érvényes).
14. táblázat: Összefoglaló táblázat a legfontosabb turisztikai szereplőkről és azok tevékenységéről
Szervezet

Turisztikai szerep

Weblap

Egyéb

Pécs MJV Önkormányzata

intézmények fenntartója,
ZSN és Irány Pécs NKft.
tulajdonosa,
közterületek gazdája,
rendezvények szervezője

www.pecs.hu

világörökségi információ
elavult és nehezen megtalálható a honlapon

IrányPécs NKft.

működteti a Tourinform
irodát, a város turisztikai
házigazda szervezete

www.iranypecs.hu

részletes, aktuális információk magyar, angol, német
nyelven a világörökségről is,
UNESCO-logó, világörökségi logó nélkül

Zsolnay Örökségkezelő
Kulturális Nonprofit Kft.

a ZSN működtetője, a
pécsi világörökségi emlékek gazdája, számos városi
rendezvény és átfogóan a
pécsi városmarketing felelős
szervezete

www.zsn.hu

a világörökség fül a Világörökség Gondnokság által
működtetett oldalra visz, az
információk teljes körűek,
frissek, megtalálhatóak magyar, angol, német nyelven

Világörökség Gondnokság
a Zsolnay Örökségkezelő és
Kulturális Nonprofit Kft.-n
belül

Pécs/Sopianae ókeresztény
temetője a világörökségi
emlékek kezelője,
üzemelteti és menedzseli a
Cella Septichora Látogatóközpontot, az ókeresztény
mauzóleumot és az Apáca
utcai emlékeket

www.pecsorokseg.hu
www.zsn.hu

színvonalas, friss weblap
magyar, angol, német
nyelven

Pécsi Egyházmegye

vallási élet központja,
számos műemlék működtetője, rendezvénynek gazdája, világörökségi helyszín
tulajdonosa

http://www.pecs.
egyhazmegye.hu/

a pécsi világörökségi emlékek nem jelennek meg a
weboldalán
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Janus Pannonius Múzeum

számos kiállítás, gyűjtemény kezelője, jelentős
a múzeum-pedagógiai
kínálata, régészeti feltárásra
jogosult

www.jpm.hu

a pécsi világörökségi emlékek nem jelennek meg a
weboldalán

Mecsekerdő ZRt.

a Mecsextrém Park tulajdonosa és működtetője

www.mecsextrem.hu

nincs közvetlen kapcsolat a
világörökséggel

Duna-Dráva NemzetiPark
(DDNP) Igazgatósága

számos természeti érték kezelője, üzemeltetője Pécsett
és a megyében, turisztikai
aktivitása jelentős

www.ddnp.hu

nincs közvetlen kapcsolat a
világörökséggel

Pécsi Rendezvény-szervező
Nkft.

számos pécsi rendezvény
gazdája, mára egybeolvadt
az IrányPécs Kft.-vel,
illetve működteti az Expo
Centert

www.expocenterpecs.hu

nincs közvetlen kapcsolat a
világörökséggel

Pécsi Pannon Filharmonikusok

nemzetközi rangú zenekar,
jelentős marketingaktivitással

www.pfz.hu

nincs közvetlen kapcsolat a
világörökséggel

Magyar Turizmus Zrt.
Regionális Marketing Igazgatósága

igen jelentős turisztikai
szervezet, szerepe a vendégek vonzásában országos és
nemzetközi marketingben
kiemelkedő

www.deldunantul.hu

weblapján a pécsi világörökségi emlékek nem
jelennek meg

Pécsi Tudományegyetem
(PTE)

25.000 egyetemista, minden 10. külföldi,
számos konferencia, kongresszus gazdája

www.pte.hu

nincs közvetlen kapcsolat a
világörökséggel

hazai és külföldi közönség
beutaztatása, konferenciák,
kongresszusok szervezése,
nemzetközi aktivitás

Tensi Utazási Iroda, Pécs
OTP Travel, Pécs
Neckermann Utazási Iroda,
Pécs
Istria 94 Utazási iroda, Pécs
Vista Utazási Iroda, Pécs,
stb.

részleges kapcsolat a világörökséggel

Pécsi beutaztató utazási
irodák

Forrás: saját szerkesztés, 2014.

4.2.2. A turisztikai kapcsolatrendszer országos szintje
A TDM kialakítása a 2005-től 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott,
országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat volt. A turisztikai házigazda szervezetek országos kialakításához két körben a regionális operatív programokból forrásokat is rendeltek, melynek eredményeként létrejött a TDM szervezetek országos rendszere, hálózata. A módszertani útmutatót
2008-ban nyugat-európai minták alapján dr. Lengyel Márton vezetésével készítették el hazai turisztikai
szakemberek. A TDM szervezetek három szintjének helyi / térségi /országos létrehozását célozták meg
több ütemben. 2014-ig a helyi TDM szervezetek jöttek létre, az országos szint feladatait a Magyar Turizmus Zrt. látja el, a közbülső, térségi szintek szerveződései elmaradtak. Az elképzelések szerint a helyi
TDM-ek feladata elsősorban a turisztikai termékfejlesztés és a vendégek fogadása, a második és harmadik
szint feladata pedig kifejezetten turisztikai marketing és népszerűsítés, vendégek desztinációkba csábítása.
Mára létrejött a TDM szervezetek országos szövetsége, a TDM szervezetek működtetik a Tourinform
irodákat, melyek országon belüli egymáshoz kapcsolódása nem új keletű.
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A világörökségi szervezetek munkáját koordinálja, összefogja a Világörökségi Titkárság, mely szervezetnek szintén voltak kezdeményezései a hazai világörökségi helyszínek turisztikai szempontú közös megjelenítésére is.
A Világörökségi Gondokságnak tehát országon belüli turisztikai kapcsolódások keresését érdemes a helyi
TDM szervezeten keresztül megvalósítania, a turisztikai vendégfogadási és népszerűsítő tevékenységek
ellátásában szintén fontos a kooperáció.
A világörökségi helyszínekre vendégküldés szempontjából kiemelten érdemes volna az alábbi desztinációkkal
átgondolni az együttműködés lehetőségeit:
Harkány, mint a régió második legjelentősebb vendégéjszaka számmal bíró, gyógy- turisztikai célterülete
(a vendégek tartózkodási ideje hosszabb, akár két hét is lehet),
Budapest, mint a legjelentősebb fogadóterülete az országnak és a legjelentősebb hazai küldő területe Pécsnek és Baranyának, és mint római emlékekben gazdag történelmi város,
Szombathely/Savaria, mint a Szent Márton út (európai kulturális útvonal – Via Sancti Martini) része, és
mint jelentős római kori emlékkel bíró történelmi város a nyugati határ mentén,
Pannonhalma – világörökségi emlék, és a Mária út része, a vallási turizmus kiemelkedő állomása,
Hévíz, mint olyan jelentős (2014-ben Budapest után a legnagyobb vendégéjszaka szám és forgalom itt realizálódott) gyógyturisztikai központ, ahonnan évtizedek óta ajánlanak például az Alföldre is autóbuszos
programokat a vendégeknek.
4.2.3. A turisztikai/örökségi kapcsolatrendszer nemzetközi szintje
A. Határ menti együttműködések
Elsődleges és természetes kapcsolódás keresés a déli határ menti területekkel adódik. Eszékkel való kapcsolódás kibontása javasolt a KET-ben, Sopianae – Mursa hadiút, Mursa, mint katonai és egyházi központ
egykori meghatározó szerepkörei miatt is. Az együttműködésnek különös hangsúlyt adhat a római kori
történelmi kapcsolódáson túl az is, hogy az eszéki regionális reptér mára több charterjáratot indított Európa különböző országaiba. Eszék Pécstől délkeleti irányban mintegy 60 km-re, egyórányi autóútra terül el,
Horvátország EU-csatlakozásával pedig a közös fejlesztések, a mobilitás is könnyebbé váltak. A turizmus
számára további potenciált rejt a Dráva folyó és folyókorridor, mely 5 országot (Olaszország, Ausztria,
Szlovénia, Horvátország, Magyarország) köt össze. A Dráva folyókorridoron érdemes lenne feltárni történelmi vonalon a kapcsolódási lehetőségeket, illetve egyéb turisztikai együttműködési formák is erősödhetnek az ajánlatok összefűzésével, például, horgász-, kerékpáros, falusi turizmus. A szelíd turizmus, vagy
ökoturizmus és a kulturális turizmus egymást jól kiegészítő turisztikai termék.
A 2014–2020-as tervezési ciklusban a régió számára CBC-program kerül kidolgozásra, mely nagy valószínűséggel pályázati támogatást is jelent majd a nemzetközi együttműködésben megvalósuló oktatási és
turisztikai projekteknek is.
B. Nemzetközi zarándokutak
A nemzetközi zarándokutakhoz való kapcsolódás mind a téma, mind a földrajzi helyzet szempontjából is
természetesen adódik. A területen halad át a Mária Út, a Kárpát-medencén áthaladó legjelentősebb spirituális zarándokút, abból pontosan az M02-vel jelölt. Az út a lengyelországi Olsztynból indul és a boszniai
Medzsugorjéig vezet. Ófalu – Püspökszántlászló – Pécs – Máriagyűd a térségben a kiemelt megállói. A
keresztút 1450 km hosszú, egyes szakaszai még építés alatt vannak.
Tervezik kialakítani az M03 Déli Út név alatt a Mariazell – Pécs – Szeged – Csíksomlyó zarándokutat is
(www.mariaut.hu).
Szent Márton Út – 2005-ben az Európa Tanács a Szombathelytől Toursig tartó útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Szent Márton életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit.
Szombathelytől kiindulva pedig a hazai egykori római provincia városaihoz vezetnek tematikus utak, így
ajánlanak egy Szombathely – Pécs, Via Sopianae utat is.
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C. AVEC
A világörökségi emlékek kezelése, menedzsmentje és akár a népszerűsítése szempontjából is említésre
méltó nemzetközi hálózat az AVEC (Európai Kulturális Városok Szövetsége), melynek Pécs alapítója volt,
első körös elnökségét és titkárságát is adta. A nemzetközi hálózat 2000. október 9-én alakult. Az alapító
Pécs mára már nem is tag. Pécs 2010-ben, az Európa Kulturális Fővárosa évében tagdíj be nem fizetésével,
önkormányzati hatáskörű döntéssel lépett ki a nemzetközi egyesületből. Az éves tagdíj 1 millió forint volt,
az alapítástól az aktív tagságig az AVEC-en keresztül, annak jóvoltából elnyert és megvalósított kulturális
– örökségi projektek támogatásértéke meghaladta a 100 millió forintot.
Az AVEC hálózat több európai projektet hozott a városnak, szakmai hátteret és nemzetközi partnerséget
biztosított az Örökség Ház, mint menedzserszervezet koncepciójának, valamint a Látogatóközpont tervének elkészítéséhez, és az örökségmenedzser posztgraduális képzés tematikájának kialakításához is.
Az AVEC hálózatban való részvétel hatással volt a pécsi örökségmenedzsment munka kiépítésére.
A szellemiségét jól szemléleti az alábbi idézet a chartából:
„Az örökség
Egy város – illetve egy terület – kulturális öröksége nem korlátozódik csupán az érintett területen hosszú
évszázadok alatt felhalmozódott ingóságok és ingatlanok összességére. Az örökség részét képezi az a folyamatosan változó történet is, mely apáról fiúra száll, és amelyben megfogalmazódik mindaz, ami az adott
közösséget megkülönbözteti másoktól, illetve ami az emberiség többi tagjához köti.
Az örökség ugyanakkor mindazon találkozások, illetve egymást követő külső hatások nyomait is magán
viseli, melyek az adott hely sajátos arculatának kialakításában szerepet játszottak. Úgy is mondhatnánk, az
örökség mindazon pillantások összessége, melyeket az emberek közös örökségük ezen – a maga nemében
egyedülálló – részére vetettek.”

4.3. A termék, mint a kínálat központi eleme
4.3.1. A kiterjesztett világörökségi termék meghatározó elemeinek rövid bemutatása
Székesegyház és Püspökvár
Pécs kiemelt látnivalója a Szent Péter és Pál Székesegyház (bazilika), amely nemzetközi szintű vonzerőnek
tekinthető. A Dómban lehetőség nyílik kombinált belépők megváltására és ezzel több szolgáltatás (dóm,
Dómmúzeum, pincészet) igénybevételére. A püspöki palota csak nyáron, adott időszakban látogatható,
így a kombinált belépő rá nem vonatkozik. 2014 januárjától a belépés a székesegyházba ingyenes, korábban meglehetősen drága volt, de kedvezményes belépőjegyek is válthatók voltak. Az interpretáció kiadványokra, idegenvezetésre terjed ki. Különböző programokon is részt vehetnek a látogatók (pl. orgonahangverseny, kamarakoncertek a püspökség kertjében), ezek megrendezése bizonyos napokhoz kötött, előzetes
jegyvásárlás szükséges. Az épület jó állapotban van, azonban nem akadálymentes.
Dómmúzeum
A Dómmúzeummal való kapcsolás tartalmi, megértésbeli jelentős többletértéket adhatna, azon túl, hogy
a fizikai közelség is kedvez az emlékek összekapcsolt bemutatásának. A Dómmúzeum nemzetközi jelentőségű román kori kőanyaga önmagában is jelentős, és tapintható általa a történelmi kontinuitás.
Középkori egyetem
Az 1967-ben kezdődött székesegyház körüli ásatások az Aranyos Mária-kápolnával együtt feltártak egy épületet a várfal és a székesegyház között, amely a 11–14. század között a pécsi püspökök palotája volt. Ezt utoljára a 14. század második felében építették át. A Gerő Győző és G. Sándor Mária által vezetett ásatások során a
püspök címerének előkerülése megerősítette, hogy az építtető személye az egyetemalapításban fontos szerepet
játszó Vilmos püspök volt, aki feltehetően az egyetem létrehozása kapcsán alakíttatta át a korábbi palotát.
A középkori egyetemet a Zsolnay-negyed működteti, jelenleg korlátozottan, előre bejelentkezéssel, tárlatvezetéssel látogatható. Jegyek értékesítését, és tárlatvezetést a Cella Septichora Látogatóközpontban kérhet
az érdeklődő.
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Római emlékek ma még egy képzeletbeli tanösvény állomásaiként járhatók be a történeti belvárosban
Római udvar
Pécs belvárosa alatt találhatók a római kori Sopianae lakóházai, fürdői, középületei, utcái, a temetőben
eltemetett halottak sírjai és régészeti leletek ezrei. A város egyik gazdag lakóházát és a hozzá kapcsolódó
fürdőt itt, a Római udvar alatt tárták fel. A fürdőépület falmaradványai az alsó szinten, az autóparkolóban
ma is láthatók. A fürdő többi részét és a lakóépület falait a járószinten eltérő színű, az eredeti római kori
alaprajzot követő burkolat jelöli.
Helytartói palota (belső térbe)
A késő római korban Sopianae Valeria provincia helytartói központja volt.
A helytartó (praeses) palotáját a Postapalota alatt és környékén a XX. sz. elején tárták fel. A gazdag épületegyüttes maradványait jelölő rekonstrukció az eredeti római kori falak helyét mutatja. Nem messze haladt
a város középkori városfala is.
Helytartói palota (külső homlokzatra)
A Jókai utcai Postapalota építésekor a XX. sz. elején tárták fel a római kori Sopianae egyik legfontosabb
épületének, a helytartó palotájának romjait. Kevés, ma is látható maradványát az épület mögötti autóparkolóban állították helyre. Az itt látható falmaradványok a helytartói palota északnyugati szárnyának
romjai.
Római közfürdő (Kereskedők Háza)
Sopianae egyik legnagyobb közfürdőjét itt, a Kereskedők Háza alatt és annak környékén tárták fel. A
nagyméretű fürdőkomplexum falait és alaprajzát eltérő színű burkolat jelöli.
11. ábra: Pécs történelmi belvárosa – térkép tábla

Forrás: Koncepció: Sarkadi Eszter, Szerkesztette: Mészáros Bernadett, Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor – Katona Csaba, 2009.
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4.3.2. Pécs/Sopianae Ókeresztény temetője, a világörökség része – látogatható emlékei, a pécsi világörökségi termék
A. Cella Septichora Látogatóközpont és az ókeresztény temető további látogatható emlékei
Központi épülete a Cella Septichora Látogatóközpont, mely 1000 m2-es védőépületével magába foglal
több jelentős sírt és sírépítményt, így magát a Cella Septichorát (11. sz.), a Péter-Pál (1. sz.) és a Korsós (2.
sz.) sírkamrát, a Nyolcszögletű sírkamrát (5. sz.), az újonnan feltárt XIX. (19.) és XX. (20.) sz. sírépületeket. A Látogatóközpontban látható a 2005. évi ásatáson a káptalani épület nyugati oldalában megtalált
római kori szarkofág, több téglasír, de láthatóak a középkori város és épületei falai, felfedve évszázadok
egymásra is ügyelő építkezéseit.
A Cella Septichora Látogatóközpont emlékeit a látogatók egyénileg és kérésre fizetés ellenében idegenvezetéssel is meglátogathatják. A túra minimális időtartama fél óra, az ideális 1,5.
A Cella Septichora fölötti 200 m2-es üvegtető éjjel-nappal nyitva tartó impozáns és izgalmas „múzeummá” teszi a létesítményt.
Az épület akadálymentesített, a Korsós sírkamra kivételével minden elérhető kerekes székkel is.
A bejárati folyosó a jegypénztárba, információs szolgálatba torkollik, a folyosón 1 mosdó a vendégek rendelkezésére áll.
A jegypénztár mellett színvonalas ajándéktárgyak vásárolhatók. Világörökségi arculatformáló ajándéktárgyak kifejlesztése valójában a világörökségi diploma átadó ünnepségre történő felkészüléssel indult el,
mely folyamatnak része volt a krisztogram, mint világörökségi szimbólum levédetése. A ma itt látható,
megvásárolható kínálat egy következetes és immár 13 éve tartó folyamat eredménye. A látogató a tudományos igényű örökségi füzetekből, az egyszerű képeslapokból, gyerekek által kedvelt hűtő- mágnesből
egyaránt válogathat. Kiemelt szempont volt az identitásalakítás és értékközvetítés, a mai kollekció törzsanyagát is a belső tartalommal bíró tárgyak képviselik, így a már említett ismeretterjesztő anyagok, helyi
művészek arculatformáló tárgyai (pl.: Kertészfi Ágnes üvegtárgyai), valamint múzeumi műtárgymásolatok, mely tárgyak kapcsolódnak a római korhoz, a feltárásokhoz. Az ajándéktárgyak mintakollekciójának
arculatformáló, és pécsi művészeket bevonó kialakítására jelentős program valósult meg. A vendég ezt
követően az építmény makettjét találja, a kiállításon a látogatót többnyelvű tablósor vezeti végig. Az épületben több multimédia eszköz is segíti a megértést.
A Látogatóközpontban váltható jegy az ókeresztény mauzóleumba is. Az Apáca utcában megállító tábla,
a vendéget eligazító tábla nem található, az emlékeket átmenetileg zárva tartják, korábban látogatásuk
átkíséréssel volt lehetséges.
Az ókeresztény mauzóleumban van állandó teremőr, a jegyvásárlás lehetősége is adott.
Szükség volna a látogatók pontos nyilvántartására, az emlékek látogatottságának mérésére, a látogatókról
pontosabb információk összegyűjtésére)!
A CSL alkalmas és használatos rendezvényi tér is, melyben az üzemeltetők különféle témájú kiállításokat
is rendeznek. Tudva azt, hogy ezek az érdeklődés fenntartására, az ismételt becsábításra alkalmasak lehetnek, rendkívül fontos volna a látogató számára jelezni, azok alkalmi voltát, és azt a tényt, hogy tartalmukban nem kapcsolódnak az ókereszténységhez, a történeti kultúrához.
A kiállítás, annak létrejötte, hiányok
A 2004–2006-os beruházással párhuzamosan elkészült kiállítási forgatókönyv, melynek ma láthatóan az
1. üteme valósult meg.
A kiállítási terv, és annak legalábbis részbeni megvalósítása a beruházással párhuzamosan, annak részeként készült. Amiként a régészet tartogatott újdonságokat, az engedélyezési, majd kiviteli terv is többször
módosult, úgy vált szükségessé a kiállításnak a terekhez igazítása. A kiállítási tervet ezért (is) koncepció
készítése, azt pedig régészeti hatástanulmány előzte meg, a kiállítási koncepció elfogadását követően a tervezés pedig egy egyéves kooperációs folyamat eredményeként született meg. A kooperációban részt vettek
a Cella Septichora építész tervezői, a szakági tervezők, a vezető régész és a temető területén korábban is
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ásató régészek, a múzeum szakemberei, és a kivitelezés kulcselemeinek megvalósítói, filmes szakemberek
és grafikusművész, művészettörténész és turisztikai szakember. Ebből a tervezetből álljon itt a kiállítási
koncepció szellemiségét is megmutató bevezető, a rendezési elvek és módszertan.
„A kiállítási terv célja, hogy útmutatóként szolgáljon a Pécs (Sopianae) ókeresztény temető látogatható
emlékeinek egységes bemutatásához. A kiállításnak a régészeti ásatások eredményeit kell bemutatni, figyelembe véve az UNESCO világörökségi előírásait, kiegészítve az egyháztörténeti, építészettörténeti és
művészettörténeti ismeretekkel, geológiai megfigyelésekkel, a muzeológiai követelményeknek megfelelően, felhasználva a legújabb technikai lehetőségeket. A szakmailag hitelesen bemutatott, látványgazdag és
élményt nyújtó kiállítás közönségvonzó erejével biztosítani tudja a fenntartás rentabilitását, így hosszú
távon tud hozzájárulni az épületemlékek megóvásához, műemléki védelméhez.
E munka keretében megfogalmaztuk a kiállítások egyes tereinek funkcióit, a látogatók fogadásának, vezetésének feltételeit, elkészítettük a kiállítási feliratok és magyarázó tablók szövegeit, összeállítottuk a
szükséges színesítő és kiegészítő eszközök listáját, felsoroltuk a belsőépítészet számára a bemutatás igényeit
és kidolgoztuk az egységes grafikai – vizuális arculatot. A kiállítási terv egyúttal biztosítani kívánja azt
is, hogy összhang jöhessen létre a kiállítás és az alkalmazott marketingeszközök között mind a tartalom,
mind az arculat szempontjából.
A kiállítási terv a ROP program által támogatott elképzelések szerint, Bachman Zoltán építész tervező
2006. február 15-én módosított és a KÖH által 2006. február 16-án lepecsételt engedélyezési és kiviteli
tervei alapján készült, a 2006. október 15-i kivitelezési állapot szerint módosított. Miután azonban egyes
építészet és régészet szakmai kérdések vitája még nem zárult le, ezért várhatóan a kiviteli tervekben előfordulhatnak majd kisebb-nagyobb módosulások, így a Cella Septichora esetében a kiállítási terv nem
tekinthető véglegesnek. A terv véglegesítéséhez szükséges egy szakmai egyeztetés és közös állásfoglalás a
régészeti munkák teljes lezárását követően a régész, építész, belső építész, muzeológus, restaurátor, KÖHszakember részvételével annak érdekében, hogy a kiállítás kivitelezője pontos leírást kaphasson a kiállításokba beépíthető régészeti elemek pontos helyéről és a bemutatás lehetséges módjairól. Szükséges továbbá
a belsőépítészeti tervek csatolása a jelen dokumentumról valamennyi kiállításra vonatkozóan.”29
A kiállítási terv egységesítette a névhasználatot, elsősorban a látogató szempontjait figyelembe véve alakította ki, megtartva a hétköznapi használatba átkerült (pl.: Korsós sírkamra, Péter-Pál sírkamra) elnevezéseket, egységesítve az arab és római számozást, és csak ott használva római számokat, ahol közkeletű
elnevezés nem állt rendelkezésre (pl.: XIX., XX. sz. sírkamra), Cella Septichora együttes elnevezése pedig
Cella Septichora Látogatóközpont lett.
A kiállítási koncepció hatóköre 12 feltárt és helyreállított emlék, illetve emlékegyüttes (sír, sírkamra, sírkápolna, temetőépület), ennek egységekre tagolása:
A. Ókeresztény temető - Cella Septichora együttes:
• Cella Septichora tere
• Korsós sírkamra tere
• Sírkamrák tere (XIX, XX., III. sz. sírkamra)
• Péter-Pál sírkamra tere (Péter-Pál és IV. sz. sírkamra)
• Nyolcszögű sírkápolna tere
B. Ókeresztény mauzóleum
C. Ókeresztény temetőkápolna (Apáca u. 14.)
D. Ókeresztény sírépítmények (Apáca u. 8.)

29

Mészáros B. - Pinczehelyi S. – Sarkadi E. 2006: Kiállítási terv, Készült a Pécsi Ókeresztény Temető Szent István téri későrómai sírépítményeit bemutató
kiállítás-együttes kivitelezéséhez, S.É.M.A. Bt. – Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécs.
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A kiállítási terv alapelvei és feladatok
Legfőbb alapelv: a kiállítás a látogatókért van. Célja a látogatók informálása, oktatása, tájékoztatása, figyelmük felkeltése, élménynyújtás.
Feladat:
• Felkelteni és fenntartani az érdeklődést a város történelmi gyökerei iránt (dramaturgia!).
• Megértetni egy korszakot.
• Egységes egészként láttatni a temető emlékeit.
• Késztetni a látogatót a többi helyszín megtekintésére.
• Üzenet.
• 1600 év távlatának érzékeltetése.
• A 4. századi emberek hétköznapjainak közelebb hozása.
• Az egyediség, kuriózum tudatosítása.
• Egykori és mai térszintek szemléltetése, újkori bemutatóépület és folyosók szétválasztása az antik sírkamráktól.
Megoldás:
• új technikák és technológiák (fény, zene, digitalizálás) alkalmazása;
• a meglévő terek adottságainak kihasználására építve a bemutatást;
• interaktivitást biztosítva (a látogató aktív részvételével);
• fogyatékkal élőkre is gondolva (akadálymentesítés a kiállítóterekben, távlati tervként: Braille-írás, honlapok akadálymentesítése);
• az információk és azok hordozói közötti optimális megosztással: látvány a tablókon, leírás a kiadványban, érzékeltetés, megértetés a filmben, érdeklődés- felkeltés, hangulat a diavetítésben;
• az emlékhelyek egységes bemutatása (a kiállítási tartalom, az alkalmazott eszközök és a vizuális megjelenés egységessége).
Az egységes bemutatás szempontjai:
A bemutatás mindegyik téregységben tematikailag 3 részre tagolódhat:
• az adott épület elhelyezése a temető egészében,
• a konkrét helyszín bemutatása,
• a helyszínhez szabadon társított téma kifejtése Sopianae-hoz kapcsolódóan.
További szakmai szempontok:
• restaurátori, régészeti, muzeológiai,
• építészeti, műemlékvédelmi,
• föld alattiság kifejezése építészetileg és kiállítástechnikailag (Cella Septichora esetében kiemelt feladat a
római járószint megértetése, jelölése – építészetben, kiállításban),
• a látogatók akadálymentes vezetése, biztonságuk és biztonságérzetük fenntartása,
• történeti vezérelv érvényesítése, amely összekapcsolja a különálló tereket és hitelesen belehelyezi a látogatót az emlékek korába,
• a különböző történeti korok emlékeinek egymás melletti-fölötti megjelenésének megkülönböztetése,
magyarázata.
A temető sírépítményei a római korban egyedülálló, egymással semmiféle összeköttetésben nem levő épületek voltak. Sem a föld alatt, sem a föld felett nem lehetett „átjárni” köztük. Éppen ezért itt egy kényes
építészeti kérdés alakult ki. Az építmények szintkülönbségei alapján azt is megkockáztathatjuk, hogy nem
csak hogy nem voltak egymással összeköttetésben, de nem is teljesen egy időben léteztek, jóllehet valamennyi a késő római lakosság építészeti hagyatéka. Az ásatási és művészettörténeti eredmények alapján
feltételezhetjük, hogy az épületek között kronológiai eltérés van. Ezért mind a kiállító tér építészeti kialakításában, mind a kiállítás megtervezésében és kivitelezésében szükséges a sírok, sírkamrák különállóságát
jelezni és a bemutatást úgy megoldani, hogy a megtévesztő katakomba hatás elkerülhető legyen.
Az ütemek a ROP-pályázaton belüli megvalósíthatóság és sürgősség alapján kerültek meghatározásra. Első
ütemben az alapvető jelölések (külső és belső névtáblák, iránymutató táblák, térképek), a római emlékeket
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magyarázó, leíró táblák, egy-két, az emlékeket kontextusba helyező, a római életet, tárgyakat bemutató
tablóval kiegészítve készültek el. Megvalósultak a beruházás részeként beépített multimédia rendszerre,
az első tartalmak, köztük: 3 rövidfilm (kettő a beruházásról, egy a római tárgyakról), érintőképernyős
taralom (bejárati folyosón elhelyezett touch panelre), a sírépítmények 3D-s animációi, azokból bemutató
(a Cella Spetichora mögötti északkeleti falon lévő képernyőre), és a XIX-es és XX-as sírkamrák belsejét bemutató filmek. Elkészült továbbá az épület makettje, mely a fogadótérben kapott helyet. A bemutatáshoz
szorosan kapcsolódó és a nyitáshoz szükséges további eszközök és programok is készültek, így:
• kiállításvezetők a személyzet és külső idegenvezetők számára (felkészítéssel),
• a csoportos bejárás útvonalai is, azok tesztelésével (ez alapján egy rövid és egy hosszú program),
• kiállításvezetők a látogatók számára (német, francia, angol, magyar nyelven).
A Cella Septichora Látogatóközpont kiállítása mellett megújult az ókeresztény mauzóleum, valamint az
Apáca utcai emlékek bemutató tere, kiállítási tablói is. Ezek tartalmukban egymáshoz kapcsolódnak,
együtt teszik teljessé a megértést.
A 2015-ös évben sajnálatos módon a párhuzamosan készülő világörökségi kezelési tervet megelőzve, attól
függetlenül a pécsi Világörökség Gondnokság pályázati forrásból kicserélte a 2006-os kiállítási anyagot,
és még sajnálatosabban nem vett tudomást sem a műemléki, sem a turisztikai szakmai szempontokról,
sem az egyébként a megrendelésére a feltárásban és fejlesztésben érintett régészek, építészek és turisztikai
szakemberek által készített kiállítási tervről.
A feltárás és a védőépület megépítése óta eltelt idő, az épületek, a római járószint érzékeltetése szükségessé
teszik a védőépület újragondolását, az emlékeket hitelesebb, azokat, az eredeti helyzetükből nem kiemelő,
nem múzeumi műtárgyként történő bemutatását.
Ez a gondolkodás és építészeti és kiállítási, bemutatási intézkedéseket is magában foglaló fejlesztés jelenthetné a régész – építész szakmai vita nyugvó pontra helyezését, egyúttal lehetővé tenné, hogy a látogató az
egykori római járószinten járja végig a temetői épületeket.
12. ábra: Pécs (Sopianae) ókeresztény temető – térkép tábla

Forrás: Koncepció: Sarkadi Eszter, Szerkesztette: Mészáros Bernadett, Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor – Katona Csaba, 2009.
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13. ábra: Pécs, Cella Septichora – térkép tábla

Forrás: Cella Septichora kiállítás, Grafikai terv: Benedek Barna, 2006.

B. A Látogatóközpont és az ókeresztény mauzóleum nyitva tartása, belépőjegyárak, egyéb szolgáltatásai
A turisztikai termék fontos része az ár, és az elérhetőség. Az egyszerűbb és pontosabb áttekinthetőség
érdekében az emlékegyüttes 2007. évi, a Cella Septichora beruházást követő nyitására készült szórólap
kerül becsatolásra, az 5. sz. mellékletben. Ennek indoka: az árak, nyitva tartás struktúrája nem változott
jelentősen, a szórólap tartalmában módszertanilag jól szemlélteti a helyszín kiajánlását.
C. A világörökségi emlékek megtekintése, bemutatása, szolgáltatása, így a terméknek része a humán
erőforrás
A Látogatóközpont szakemberei között több szakképzett, nyelveket (német, angol, francia) beszélő idegenvezető van. A felkészítést, OKJ-tanfolyamot a kollégák a beruházás éveiben módszeres, tervezett képzésen kapták meg, a tárlatvezetésre történő felkészítést régész szakemberektől úgyszintén.
A kiállítás bemutatását kiadványok, kiállítás vezetők is segítik.
A Látogatóközpont a 2007-es nyitás évében módszeresen bemutatásra került a pécsi idegenvezetőknek,
akik szintén, amennyiben igényelték, kaptak felkészítést az emlékekből. Az OKJ-s képzésen 10 fő vett
részt, akik ma is vagy a világörökségi területen, vagy a püspökségen, múzeumoknál, vagy idegenvezetőként dolgoznak.
Pécsett is működik az idegenvezetők szakmai szövetsége, a helyi TDM szervezet által működtetett Tourinform irodánál mindig megtalálható egy frissített lista az aktív idegenvezetőkről (15–20 fő). Rajtuk
kívül jellemzően a külföldi csoportokat beutaztató cégek budapesti, saját idegenvezetőket alkalmaznak,
mely cégeknek az emlékek üzemeltetőjének 2007-től van rendszeres kapcsolata. Egyrészt érdemes a meglévő bázison a kapcsolatok elmélyítése, elsősorban tartalmi – szakmai és nem áralapon. A vendégektől és
idegenvezetőktől visszacsatolást kaphat az üzemeltető, csoportra szabott programokat alakíthat, évszakra
vagy témára, a látogatók érdeklődésére irányozottan. A partneri kör bővítésénél érdemes figyelembe venni
a feltörekvő piacokat, így például a kínai és az egyre élénkebb orosz turisztikai küldő területeket. Az utazási szokások megváltozásával, az egyéni és főként online szervezéssel a csoportos utakon belül a hangsúly
változatlanul a hajós csoportok, a vallási turizmus, szervezett – incentive utak, és az ázsiai országokból
érkező utakat szervezők irányába tolódik el.
A tárlatvezetés szerepe jelentős, hiszen az emlékek ezáltal válnak érthetővé, megélhetővé, és a felmérések
tapasztalatai alapján, ekkor válik a belépőjegyár értékarányossá.
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D. A csomagolás, arculat, népszerűsítés, információadás
A világörökségi helyszín arculata az évek során változott, mai jelképe csak részben használatos, a világörökségi embléma, UNESCO-logó használata esetleges.
Az emlékek elnevezése a különböző felületeken történő megjelenésekben, vendégirányításban nem következetes.
Arculatában ma már szinte teljesen beleolvadt a Zsolnay-negyedbe, mint világörökségi kiemelkedő érték
nem hagy önálló, megkülönböztető lenyomatot.
A bemutatás, népszerűsítés ma is használatos alapjai 2001–2006 között kidolgozásra kerültek. Ezek módszertani és tartalmi szempontból is értéket jelenítenek meg, hazai és külföldi közönségnek egyaránt.
Kiemelkedőek az örökségi füzetek, a tematikus leporellósorozat, a pedagógiai program, a valamikor elindult, mára elhalt egységes arculat, melyhez tartozó szimbólumrendszert (krisztogram) a tulajdonos,
kezelő (pécsi önkormányzat) levédette.
A krisztogram, mint jelkép értékei, leírása, használati módjai a 6. sz. mellékletben kerülnek részletezésre.
A jelkép melletti döntést indokolta a sírépítmények sokasága, az az igény, hogy azokat szellemi síkon, de
megfoghatóvá tehető módon szükséges összekapcsolni.
E. Az eladás, értékesítés csatornái
A világörökség gondnokság, mint üzemeltető a hagyományos elosztási és értékesítési rendszerekt (beutaztató irodákkal szerződéskötés) éppúgy alkalmazza, mint akár az internetes jegyfoglalást, a városi kártyarendszer segítségével történő értékesítést vagy a turisztikai partnerség áru és szolgáltatás kapcsolását. Az
eladás csatornái az alábbiak, nem fontossági sorrendben:
• interneten, saját és társoldalakon
• Pécs turisztikai kártyával
• Zsolnay-negyedben önállóan, és örökségi csomagban
• Jegymester rendszerén keresztül
• beutaztató irodák által (a nyitáskor kiépített kapcsolatok működnek ma is, 5 beutaztató iroda hozza az
elsősorban külföldi közönséget, csoportokat)
• potenciális lehetőséget jelentenek a szálláshelyek.
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5. Fejlesztési program
5.1. Idegenforgalmi politika és fenntartható turizmus
A turizmus gazdasági ágazat, annak keresleti, foglalkoztatási, adózási vonatkozásaival. Fenntartható turisztikai fejlesztés, mely a hely adottságait tiszteltben tartja, azokból a lehető legtöbbet kihozza úgy, hogy
a legkevesebb rombolással jár, e mellett pedig gazdasági-pénzügyi értelemben is fenntartható, jövedelemtermelő, külső beavatkozások és tőkeinjekciók nélkül is működtethető.
Mivel növelheti Pécs város részesedését a turisztikai keresletből?
Ismerjük a város kínálatát, mely erősen determinált kulturális kínálat, akkor a KSH elemzéseiből is látható utazási motivációkkal azt összevetve az alábbi kijelentéseket tehetjük.
Az utazási motivációk szerint elemezve a magyar idegenforgalmi piacra az alábbi közelítő becslés adható:
A belföldi vendégek 4-5%-a kel útra szorosan vett rendezvény, kultúra és városlátogatás miatt. Ez cc. 140
ezer fő évente, akik cc. 360 ezer vendégéjszakát töltenek el éves szinten itthon (eltekintve az egynaposfélnapos kirándulóktól). 50%-a rokon- és barátlátogatás, 30% pedig üdülési céllal utazik.
A külföldi vendégek 34%-ának úti célja a városlátogatás, illetve hivatásának gyakorlása Magyarországon
(üzlet, szakmai rendezvényen, konferencián való részvétel stb.). Ez jó Pécsnek, mert jelenlegi kínálatában
ezek a fő helyen lévő elemek. Számszerűsítve ez cc. 1 millió 157 ezer turistát és 3 millió 460 ezer potenciális vendégéjszakát jelent éves szinten. Azonban közismert, hogy ennek a forgalomnak a döntő része
Budapesten csapódik le.
Milyen következtetések vonhatók le mindebből?
Ahhoz, hogy a belföldi turizmus tortájából Pécs nagyobb szeletet hasíthasson ki, mindenek- előtt kínálatának szélesítésével érheti el ezt vagy a családlátogatás – pihenés vagy az egészségturizmus területén.
A pihenés, illetve a barát- és családlátogatás szegmensben a ’Pécs felpezsdít’ üzenet legalább akkora turisztikai értékkel bír, mint a ’kultúra városa’, az egészségturizmus erősítésénél a világörökség és a kultúra
kísérőtermékké válik, mely szerep azonban nem leértékelendő.
A már az országba csábított külföldi turizmusból Pécs a meglévő kínálatával is nagyobb eredményre predesztinált. Ehhez azonban még hiányoznak a célpiacokra szabott, következetes, szakmai alapokon nyugvó marketingtevékenységek. Ezeknek a csoportoknak a kultúra városa, a tudásváros (konferenciahelyszín), mint ígéret az elsődleges, de további konkrét terméket kell kínálni a forgalom fejlesztéséhez. Ennek
legpotensebb eleme, ’kitörési pontja’ hosszabb távon – figyelembe véve a nemzetközi turisztikai trendeket,
és a lakosság elöregedését is – az egészségturizmus. Általa nem csupán az országba érkező vendégforgalom
újraelosztását lehetne elérni, hanem az ország egésze számára is növekményt lehetne produkálni.
Hosszú távon tehát elképzelhető, a fenntarthatóság szempontjából kívánatos, hogy a kultúra városa, a
világörökség városa, mint kiegészítő termék, és mint különleges hangulat és üzenet értékelem kap majd
szerepet. Egy igen intenzív és céltudatos fejlesztéssel az egészségturizmus jelenthet kilépést az eddigi évek
keresleti tendenciájából.
Pécsnek igen különleges helyzete van, ha képes és tud Harkánnyal összefogni, akkor együtt olyan értéket
tudnak képviselni, mely Magyarországon egyedülálló. Harkány gyógyvize és a Pécsi Tudományegyetem
Orvostudományi Kara mint termék erővonal, akár a nőgyógyászati, akár a mozgásszervi szegmensben
igen jól összekapcsolható. Ezt egészíti ki a térség páratlan természeti, kulturális kínálata.
A fenntartható turizmus szempontjából tehát alapvető fontosságú
Üzenet és kiajánlott turisztikai csomag szintjén:
• Pécs és Baranya értékeinek együttes megjelenítése;
• a kulturális és természeti értékek összekapcsolása, egymást erősítő megjelenítése;
• a város hangulatának a kifejezésre juttatása (benne a művészetekkel, bohémsággal, nemzetiségekkel,
napfénnyel, borral és gasztronómiával).
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Fogadó infrastruktúra szintjén:
• a fizikai kapcsolatok megteremtése, a látnivalók valós összekapcsolása, városon belül, és Pécs és Villány,
Pécs és Harkány, Pécs és Orfű relációkban;
• az eljutás megteremtése egyéni és tömegközlekedéssel, valamint turisztikai attrakciónak is minősülő
közlekedési formákkal.

5.2. Hosszú távú turisztikai fejlesztési lehetőségek
A pécsi világörökségi emlékek látogatottsága nem választható el a város turisztikai potenciáljától, turistaforgalmától.
Az elmúlt években bekövetkezett folyamatos látogató- és vendégéjszakaszám- csökkenést, a bővülő magán
és kereskedelmi szálláshely kínálat és a megtöbbszöröződött kulturális kínálat sem volt képes megállítani,
mindeközben a nemzetközi trend és a hazai mutatók folyamatos, bár nem túl magas növekedést mutatnak.
A régióra, és különösen Pécsre jellemző a belföldi turizmus (a vendégek 78-80%-a hazai), melyen belül a
saját régió és Budapest a két jelentősebb küldőterület.
A város kínálata egyértelműen kulturális kínálat, a 2010-es többmilliárdos marketing- költés is a kultúra
városa imázst erősítette.
Ezzel együtt, vagy éppen ebből adódóan a városnak el kell gondolkodnia azon, hogy mely turisztikai termékek és desztinációk voltak igazán sikeresek, miként lehet a negatív spirálból kitörni.
5.2.1. A lehetséges piaci stratégiák és választásuk vonzatai
Stratégiai szempontból az alábbi döntési helyzetek adódnak:
A. Meglévő kínálat eladása új piacokon.
A város a turisztikai kínálatának legerősebb termékeként továbbra is a kultúrát, a kulturális turizmust
helyezi, és újabb közönségcsoportokat céloz meg, a marketing- költéseit megsokszorozza, valamiképpen
változtat azon az elgondolásán, hogy a kultúra és turizmus egymástól függetlenek, és a kultúrá, a turisztikai csomagok és értékesítési csatornák szintjén is elkezdi tudatosan felépíteni és értékesíteni.
B. Piaci rések stratégiája.
Meglévő kínálat alapján súlypont meghatározása, elmozdulás, a célpiacok szűkítése, pontosítása, piaci
rések stratégiája. A város a kulturális turisztikai kínálatát felülvizsgálja, bővíti, még mindig ennek a fősodornak a mentén olyan elemekkel, melyek kibillentik jelenlegi piaci helyzetéből. A meglévő erős érték
alapon kifejleszt exkluzív márka- termékeket. Ez utóbbira alkalmas lehetőségek:
• a kreatív ipar, filmes helyszínné válás,
• művészetek városa, progresszív művészetek városává történő ismételt átalakulás (zene, tánc és vizuális
művészetek),
• egyházi – vallási turisztikai központtá válás,
• az építészet, építészeti tanulmányok „bölcsője”, műemléki építészeti szakmák egymásra épülése, és arra
épülő hivatásturizmus és szakmai érdeklődő közösségek megérintése.
C. Meglévő piacokon új (módosított) termékkel.
Meglévő célpiacok bázisán úgy alakítja a terméket, hogy az szélesebb rétegek számára legyen vonzó, elmegy
az abszolút tömegkultúra, olcsó, elérhető, az átlagember számára jobban befogadható programkínálat felé.
D. Új termékkel, új piacon jelenik meg (diverzifikációs politika)
A piaci igényekre reagáló új turisztikai termékek kifejlesztése, betörés dinamikusan fejlődő, nagy potenciált rejtő szegmensekbe.
Erre lehet példa az egészségturizmus felértékelődését kihasználva az egészségturisztikai szolgáltatások kifejlesztése és kiajánlása, az AOK, és az abból kinövő magánklinikák bázisán.
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A természetközeliséget, a családi nyaralást helyezi előtérbe, ehhez adottság a Mecsek, a Mecsextrém Park,
viszont fejlesztési igény is mutatkozik, városon belül a wellness- hotelek és minőségi magánházak terén,
termékoldalon pedig nagyon szoros együttműködést feltételez a megye turisztikai kínálatával.
Az A és B esetben a meglévő kulturális kínálat marad és megerősödik, mint elsődleges vonzerő, a C és D
esetekben pedig inkább kísérő, kiegészítő jelenséggé válik. A C választás valahol a meglévő minőségi (rétegigényt kielégítő) kulturális kínálatot devalválja, a megkülönböztető jegyeit, vagy azok kifejlesztésének
lehetőségét a város elveszíti.
A B, piaci rések stratégiájánál több választási javaslat is szerepel, ezek egymást erősítőek, de fontos lesz
közülük a választás, akkor fog márkázni, akkor lehet koncentrálni az erőforrásokat.
Ha az erőforrások nem korlátosak, akkor az ideális út az A, B és D javaslatok értelmes kombinációjában rejlik.
5.2.2. Meglévő kínálat eladása új piacokon
A város a turisztikai kínálatának legerősebb termékeként továbbra is a kultúrát, a kulturális turizmust
helyezi, és újabb közönségcsoportokat céloz meg, a marketing-költéseit megsokszorozza, valamiképpen
változtat azon az elgondolásán, hogy a kultúra és turizmus egymástól függetlenek, és a kultúrát a turisztikai csomagok és értékesítési csatornák szintjén is elkezdi tudatosan felépíteni és értékesíteni.
Mely piacokon?
• Olyan régiókban, ahol a hegy, a 2000 éves épített örökség kuriózum (alföldi települések),
• a Dunántúl más régióiban (a távolság miatt még kifizetődő az utazás),
• visszahozni, és osztálykirándulások kedvenc helyszíneként újra megerősíteni (ez azért izgalmas, mert a
felnövekvő generációk újra ide szokhatnak),
• idegen nyelvű produkciókkal, zenei produkciókkal, a térségbe érkező külföldi vendégek vonzása,
• Hévíz térségéből turisták, turistacsoportok megnyerése (Magyarország második leglátogatottabb települése, az átlagos tartózkodási idő 2013-ban 4 nap volt),
• a sármelléki és eszéki reptér által fogadott desztinációkból (London, Frankfurt-Hahn; valamint Sármellékről több német nagyváros, és Moszkva, valamint Prága),
• orosz turisták megnyerése a jelenlegi hazai beutaztatók bázisán,
• meglévő szerény külföldi küldőterületek erősítése (osztrák, holland, német, cseh, horvát – szerb).
Ehhez mire van szükség termékoldalról?
• A koncertközpontban és a Zsolnay-negyedben is külföldi vendégek számára érthető és élvezhető erőteljes programkínálat (Kodály Központban a koncertek sűrűségének növelése),
• orosz vendég igényeihez alakított turisztikai szolgáltatások (pl.: éttermekben orosz nyelvű étlap, ételkínálatban orosz ételek, bevásárlási lehetőség a luxus – kényeztető kategóriában…),
• városi szintű osztálykirándulás – csomagok létrehozása és kiajánlása,
• a turisztikai kínálat és a programok erőteljesebb összekapcsolása, előre tervezéssel és szervezéssel (együttműködés a szállodásokkal, a programoknak a szállodai csomagba történő beépítése),
• fogadási feltételek javítása (és az átgondolt, turisztikai szempontokat is figyelembe vevő közlekedési,
megközelítési és parkolási utak, helyek korrekt kommunikációja).
Ehhez mire van szükség marketingoldalról?
• Együttműködések erősítése, tartalommal megtöltése a turisztikai szereplők és kultúracsinálók között,
• beutaztató utazási irodákkal stratégiai partnerségek felépítése,
• iskolákkal, iskolák felügyeleti szerveivel, osztályfőnökökkel aktív kapcsolatok kiépítése,
• az Alföld meghatározó településein jelenlét, kapcsolatok építése,
• Pécs bevitele nemzetközi turisztikai értékesítési hálózatokba (pl.: magánszálláshelyek piacán – Novasol,
szállodai piacon, nagyvárosokban, történeti várásokban jelenlévő nemzetközi hálózatok, melyek már
jelen vannak az országban, pl.: Sheraton, Le Méridien, Marriott, Mellow Mood),
• desztináció szintű online szállásfoglalási és érdeklődést kezelő platform kialakítása, működtetése együtt
a turisztikai szolgáltatókkal (!).
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Előnyök / hátrányok:
• Siker esetén vendégéjszakaszám-növekedést és további turistaköltést generál,
• a megcélzott kör a középosztály tagjai, viszont megfontolt költők, az ár-érték arány szerepet játszik,
• a kultúra, mint központi termék jelenik meg,
• kérdés, hogy specializálódás nélkül elérhetőek-e a vágyott csoportok,
• nagyon erőteljes városi pozicionálást és professzionális turizmusszervezést követel meg,
• az érintettek nagyon eltérő fogyasztói csoportokat alkotnak, így jelentős marketing és szervezési ráfordítást igényel a „megdolgozásuk”,
• a jelenlegi városi turizmus menedzsment és városi marketing szempontjából gyökeres szemléletváltást
feltételez (a marketing a turizmusért van és nem fordítva).
5.2.3. Piaci rések stratégiája
Meglévő kínálat alapján súlypont meghatározása, elmozdulás, a célpiacok szűkítése, pontosítása, piaci
rések stratégiája. A város a kulturális turisztikai kínálatát felülvizsgálja, bővíti, még mindig ennek a fősodornak a mentén olyan elemekkel, melyek kibillentik jelenlegi piaci helyzetéből. A meglévő erős érték
alapon kifejleszt exkluzív márka termékeket. Ez utóbbira alkalmas lehetőségek:
• a kreatív ipar, filmes helyszínné válás,
• művészetek városa, progresszív művészetek városává történő ismételt átalakulás (zene, tánc és vizuális
művészetek),
• egyházi – vallási turisztikai központtá válás,
• az építészet, építészeti tanulmányok „bölcsője”, műemléki építészeti szakmák egymásra épülése, és arra
épülő hivatásturizmus és szakmai érdeklődő közösségek megérintése.
Mely piacokon?
A piaci rések közül kiválasztott szakmákban, szakmacsoportokban, adott hobbi követőiben, vallási turisták körében a termékdöntés szerint (ha a döntés például a vallási turizmus – akkor egyházak, egyházmegyék, közvetlenül a vallásos emberek – a nekik szóló csatornákon, vallási közösségek, lelkigyakorlatok
vezetői, nagycsaládosok egyesülete ….).
Egy kiválasztott példán, a vallási turizmuson modellezve a folyamatot (természetesen ezt meg kell tenni,
a valósan kiválasztott valamennyi téma és csoport vonatkozásában is).
Ehhez mire van szükség termékoldalról?
• A Pécsi Egyházmegye által tervezett 2015. év elejére megvalósuló komplex beruházás (Püspökvár, mint
komplex élmény),
• javasolt a világörökségi látnivalók és a püspökségi látnivalók összekapcsolása,
• egyszerűbb szabadidős ajánlatok,
• zenei, komolyzenei koncertek a belvárosban – összekapcsolások az egyházi kínálattal,
• fogadási feltételek javítása (és az átgondolt, turisztikai szempontokat is figyelembe vevő közlekedési,
megközelítési és parkolási utak, helyek korrekt kommunikációja),
• gyalogos utak, pihenőhelyek,
• egyszerűbb szálláshelyek, magánszálláshelyek létrejöttének ösztönzése.
Ehhez mire van szükség marketingoldalról?
• Együttműködések erősítése, tartalommal megtöltése a turisztikai szereplők és az egyház, mint turisztikai vonzerők működtetője között,
• látnivalók és programok intenzív kiajánlása az online térben,
• bekapcsolódás nemzetközi hálózatokba, zarándokutakba.
Előnyök / hátrányok:
• jelentős program, látnivaló forgalmat jelenthet, ugyanakkor ehhez nem társul fokozott szálláshelyigénybevétel, különösen nem magas kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek igénybevétele,
• a vendégéjszakában és szálláshelyekhez kötődő költésben nem jelent valódi elmozdulást,
• alacsony költési hajlandóság jellemzi a vallási turizmus, zarándoklatok résztvevőit,
• a kulturális turizmus, világörökség a kínálat középpontjában van,
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• a belvárosra koncentrál – és a látnivalók egy szűkebb, ám lényeges körére,
• az érintettek könnyen elérhetőek, jól meghatározott véleményvezérekkel, motivációval,
• előny, a térség kapcsolódása a Medjugorjébe vezető Mária-úthoz.
5.2.4. Új termékkel, új piacon jelenik meg (diverzifikációs politika)
A piaci igényekre reagáló új turisztikai termékek kifejlesztése, betörés dinamikusan fejlődő, nagy potenciált rejtő szegmensekbe.
Erre példa az egészségturizmus felértékelődését kihasználva az egészségturisztikai szolgáltatások kifejlesztése és kiajánlása az AOK, és az abból kinövő magánklinikák bázisán, a természetközeliséget, a családi
nyaralást helyezi előtérbe. Ehhez adottság a Mecsek, a Mecsextrém Park, viszont fejlesztési igény is mutatkozik, városon belül a wellnesshotelek és minőségi magánházak terén, termék oldalon pedig nagyon
szoros együttműködést feltételez a megye turisztikai kínálatával.
Az alapvető feladatokat, javaslatokat az egészségturizmus fejlesztésén, mint módszertani példán mutatjuk be.
Mely piacokon?
• Alapvetően a „termék” függvénye, ma az AOK tudásbázisán olyan magánklinikák fejlődtek, melyek
vonzása országhatáron túlmutat. A kezelések szépészeti, szemészeti, fogászati, valamint sebészeti beavatkozások (nem gyógyvízhez kötöttek), valamint a betegségek diagnosztikája, belgyógyászati, nőgyógyászati kezelések. Figyelmet érdemel még két meddőségcentrum, egy a klinikumban és egy magánkézben működik. Ez utóbbi terméknél szorosabb Harkányfürdővel és a Harkányi Gyógykórházzal való
kapcsolódás.
• Hazai és külföldi pácienseknek, főként az aktív és részben a nyugdíjas korosztályból, inkább a felső és
középrétegből.
• Másodlagos célcsoport és küldő – maga az orvosi szakma, háziorvosok, szakorvosok ajánlása.
Ehhez mire van szükség termék oldalról?
• Már üzemel egy, és készül, hamarosan átadásra kerül további két egészséghotel. A már működő a Da
Vinci Magánklinikához kapcsolódik.
• A meglévők további megerősítése, hasonló beruházások támogatása,
• további szálláshelyek bekapcsolása a magánpraxisban történő betegek fogadásába,
• a kezelések, beavatkozások formája, súlyossága szerint ki kellene alakítani azokat, amelyek estében a
beteg, vendég szállása lehet távolabb a kezeléstől, amelyik esetében a beteg, a vendég még szabadidős
programokon is akar, tud részt venni, amelyeknél a beteget kísérő és itt időt töltő hozzátartozókról is
gondoskodni kell,
• a turisztikai kínálat és a programok erőteljesebb összekapcsolása előre tervezéssel és szervezéssel, a klinikák tapasztalatai alapján a betegek ilyen irányú igényeinek beazonosítása, rájuk szabott ajánlatok
létrehozása (együttműködés a szállodásokkal, turisztikai szolgáltatókkal, programgazdákkal, vagy akár
a helyi taxiscégekkel is),
• a gasztronómiai kínálatban a kímélő, egészségtudatos ételek megjelenítése, a választék bővítése,
• a város tereiben a rekreációs területek bekapcsolása, városon belüli sétautak kialakítása,
• fogadási feltételek javítása (és az átgondolt, turisztikai szempontokat is figyelembe vevő közlekedési,
megközelítési és parkolási utak, helyek korrekt kommunikációja).
Ehhez mire van szükség marketingoldalról?
• Együttműködések erősítése, tartalommal megtöltése a turisztikai szereplők és magánklinikák között,
• beutaztató utazási irodákkal stratégiai partnerségek felépítése,
• a PTE – AOK jelenlétének és tudományos eredményének előtérbe helyezése, nemzetközi konferenciák
ide csábítása, publicitás létrehozása a szakmai berkeken túl, a „civil” világban is.
• Pécs bevitele nemzetközi egészségturisztikai értékesítési hálózatokba,
• desztináció szintű online szállásfoglalási és érdeklődést kezelő platform kialakítása, működtetése együtt
a turisztikai szolgáltatókkal (!),
• az egészségturizmusnak, mint turisztikai kínálatnak az erőteljes megjelenítése a város kínálatában,
• az egészségturisztikai szegmens teljes marketingoldalú felépítése.
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Előnyök / hátrányok:
• siker esetén jelentős vendégéjszaka-forgalmat és további turistaköltést generál,
• magas költési hajlandóságú vendégkört vonz,
• a kultúra, mint termék ez esetben másodlagos, ún. kísérőprogram lesz,
• kérdés, hogy specializálódás nélkül elérhetőek-e a vágyott csoportok,
• nagyon erőteljes városi pozicionálást és professzionális turizmusszervezést követel meg,
• az érintettek nagyon eltérő fogyasztói csoportokat alkotnak, így jelentős marketing- és szervezési ráfordítást igényel a „megdolgozásuk”,
• a jelenlegi városi turizmus menedzsment és városi marketing szempontjából gyökeres szemléletváltást
feltételez (a marketing a turizmusért van és nem fordítva).

5.3. Pécs élményígéretei
Pécs város turisztikai pozicionálási stratégiájának központi elemeként részint pályázati előírásra, és pályázatban meghatározott felépítésben fókuszcsoportos vizsgálat eredményeként elkészültek a város élményígéretei. A munka szakmai vezetője Orosdy Béla volt, az egyéves stratégiaalkotási folyamatban a város
turisztikai szereplőinek széles köre vett részt 2010–2011. években.
A pozicionálás, mint a stratégia lényegi elemének elkészítéséhez az alábbi kérdéseket kellett megválaszolnunk:
• Milyen egyedi, különleges, a turista számára is érthető és értékelhető élményt tud nyújtani a város?
• Az élmény hátterében meghúzódó vonzerő milyen hatókörből képes látogatót vonzani?
• Ki a célcsoport, mik a jellemzői pszichográfiai, demográfiai és fizetőképesség tekintetében?
• Miben egyedi, miben különleges a desztináció?
• Miért lesz a célcsoport számára érdekes az élményígéret és tőle a desztináció? (Valós versenyelőny, megkülönböztetés más turistacélpontoktól.)
• Milyen fogyasztói motivációs trendekre épít?
• Vannak-e helyettesítő termékek, kik a versenytársak?
• Milyen konkrét vonzerő támasztja alá?
• Vannak-e a létrehozásához szükséges beavatkozási igények, milyen feltételek szükségesek hozzá?
Az élményígéretek között több kulturális tartalmú, Pécs, mint kulturális kínálat több oldalról is felépített,
az élményígéretek sorában megtalálható a világörökség is.
Az élményígéretek sorából a fentiekben leírt stratégia mentén választható, felépíthető városi szintű üzenetsor.
A. Pécs élményígéretei
Pécs város pozicionálási stratégiájában megfogalmazott élményígéretek az alábbiak voltak:
• Pécs a kultúra városa, ezen belül:
»Pécs
»
a kulturális kaland,
»Pécs
»
a 2000 éves város,
»Pécs
»
a világörökség része,
»Pécs
»
az európai kereszténység bölcsője,
»Pécs
»
a zene városa,
»Pécs
»
a Zsolnay városa,
»Pécs
»
– POSZT.
• Pécs, ami felpezsdít, ezen belül:
»Pécs,
»
a fesztiválok városa,
»’Pécs
»
– buli, élmény, szórakozás’
»Pécs,
»
a bor és gasztronómia városa,
»’Mozdulj
»
rá’ – Pécs, az ideális sporthelyszín,
»’Pécs,
»
a Mecsek városa’
• Pécs a tudás városa, ezen belül:
»Pécs,
»
az ideális konferenciahelyszín,
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»Pécs
»
az egyetem vonzásában,
• Kifejleszthető élményígéret
»’Pécs
»
a kortárs képzőművészetek városa’,
»Filmforgatások
»
Pécsre vonzása,
»A
» játékfilmek forgatása, mint turistaattrakció.
B. Pécs élményígéretei közötti összhang
Nyilvánvaló, hogy az élményígéretek a két csoporton belül igen szorosan illeszkednek, a két főcsoport
között pedig jól kiegészítik egymást. Látható, hogy Pécs legerősebb és igen sokszínűen prezentálható
turisztikai élményígérete a kultúra. A hét csoportba rendezett kínálat Pécs gazdag építészeti értékeit,
történelmi múltját és szellemi örökségét fogják át, de felölelik mai eseményeit is, mint pl. a Pécsi Országos
Színházi Találkozót és sokat sejtetnek a város sajátos hangulatából. A pécsi kulturális kínálat különböző
területei szinergiájuk révén képesek eltérő célközönségcsoportokat is megszólítani, és hatásosan fejezik ki
Pécsnek ’a kultúra városa’ szlogenben megfogalmazott egyediségét, unikális jellegét. Hasonlók mondhatók el a ’felpezsdítő’ Pécs kínálati elemeiről is. Itt kiemelésre érdemes az ’ígéretek’ széles köre, amely a színvonalas fesztiváloktól a bulizásig szintén széles spektrumot fog át. Szinergikus egymásra hatásuk lazább,
mint a kulturális elemek esetében, de mindenképpen fennáll. A bor és gasztronómai ajánlatért például
önmagában valószínűleg kevés vendég látogat Pécsre, de a város csáberejében mégis fontos szerepet játszik.
A város aktív turisztikai attrakcióival együttműködve pedig a Mecsek alkalmas lehet akár a városmárkában megjeleníthető elemként is funkcionálni.
Három élményígéret, mint jelentős potenciállal rendelkező, ’kifejlesztendő’ kínálati irány szerepel. Ezek
viszonylag gyorsan piacra vihető kínálati újdonságok elsősorban a ’Pécs – a kulturális kaland’ ígéretét
erősítik, színesítik.
Az élményígéretek közül az alábbiak azok, melyek a városmárkázáshoz is felhasználhatóak, mert egyediek, különlegesek, a városhoz erősen kötődnek, egyúttal jelentős értéket testesítenek meg:
• ’Pécs a világörökség része’
• ’Pécs a kortárs képzőművészetek városa’
• ’Pécs a Mecsek vonzásában’
• ’Pécs a Zsolnay városa’ (csak az országon belül lehet alkalmas márkázásra)
• ’Pécs a filmbarát város’ (ma még nem, de ha kedvelt forgatási helyszínné válik, akkor erős márkaépítő
hatása lehet).
A város hangulata (mediterrán, bohém, befogadó, soknemzetiségű, pezsgő, egyetemisták, mint meghatározó közeg) és alkotó/kreatív jellege nem jelenik meg önálló élményígéretként, de mindegyikben ott
van, mint rejtőzködő lényeg, mint mögöttes tartalom.
Rendkívül fontos, hogy a felsorolt élményígéretek különböző célcsoportokat szólítanak meg, a városnak a
turizmusban is a több lábon állás adhat stabilitást, kiszámíthatóságot. Az élményígéretek között vannak
általánosak, széles közönséget elérők, és vannak fiatalokhoz, családokhoz, de akár speciális piaci ’résekhez’;
csoportokhoz, szakmákhoz kötődők.
• Általánosak:
»Kulturális
»
kaland,
»Mecsek,
»
»bor
» és gasztronómia városa,
»Zsolnay
»
városa (családos ajánlat),
»fesztiválok
»
városa.
• Kifejezetten fiatalokhoz szólók:
»Pécs,
»
ami felpezsdít,
»Mozdulj
»
rá (sport).
• Elit – értelmiségi, műértő fogyasztókhoz szólók:
»Modern
»
művészetek városa (képzőművészet, komolyzene, film).
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• (Részben) szakmai közönséghez, szakmákhoz szólók:
»POSZT,
»
»Tudásváros
»
(mice),
»Mozdulj
»
rá (sport),
»Filmbarát
»
város,
»Modern
»
művészetek városa.
• Piaci rések, speciális ajánlatok:
»Világörökség
»
városa,
»kereszténység
»
bölcsője (zarándokhely),
»filmbarát
»
város,
»modern
»
művészetek városa.
C. Az élményígéretek és a lehetséges piaci stratégiák közötti összhang
Pécs pozicionálása és élményígéretei 2010–2011-ben kerültek megfogalmazásra.
A lehetséges piaci stratégiákat pedig a világörökségi helyszín turisztikai elemzésének adataiból adódó következtetések alapján 2013–2014-ben fogalmaztam meg a világörökségi kezelési terv számára.
Látható, hogy a világörökség és a város turizmusa a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa projektév hatására a korábbinál is lényegesen erőteljesebben elmozdult a kultúra irányába, az élményígéretek és a
pozicionálás mindezt tükrözték, azok szinte kivétel nélkül mind a kultúra valamely ágát jelenítették meg.
Mára már sajnos kimondható, és az elemzési részekben turisztikai adatokkal is alátámasztott tény, hogy
az EKF projektév, a kizárólag a kultúrára épített fejlesztés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
hosszabb távon nem változtatta meg a város turisztikai keresletét, piaci pozícióját.
A stratégiai fejlesztési javaslatok között továbbra is szerepel a város sajátos értéke, a kultúra, de fontos,
hogy az beleépüljön a turizmusba, valódi turisztikai termékké váljon. Másrészt javasolt még erőteljesebben
megmutatni a sajátosságokat, a kultúra pécsiségét, és megtalálni a piaci rések fogyasztóit. Harmadrészt
pedig kiegészítő elemek, termékek mindenütt felbukkannak, melyeket a pozícionáláskor megfogalmazott
a város, de talán a turisztikai kínálatba nem épült bele elég erőteljesen (például Mecsek, aktív turizmus).
Ami alapvetően új felvetés, az az egészségturizmus, mint kitörési irány, amelyre meg kell találni a megfelelő üzenetet, meghatározva, pontosítva az elérhető fogyasztók körét, és természetesen ösztönözni a meglévők mellé további komplex turisztikai szempontból is ajánlható kínálat kialakítását. Az egészségturizmus
kifejlesztésével a kultúra nem veszítené el súlyát, hiszen marad változatlanul önálló ajánlat, ugyanakkor az
egészségturizmusban részt vevők valós többletfogyasztást generálnak a látnivalók és kulturális programok
üzemeltetői számára is.

5.4. A világörökségi emlékegyüttes látogatói, ajánlott célcsoportpolitika
A különböző pécsi turizmusfejlesztési és városmarketing-stratégiák alapján az alábbi – részben egymást is
átfedő – célközönségcsoportokat rögzítettük.
A. Pécs hazai látogatóinak jellemzői30
• középkorúak – nagyrészt (házas)párok – a történeti város és hangulata, illetve a fesztiválok fogyasztói,
• kulturális elit, ínyencek (képzőművészetek, komolyzene, színház, filmművészet alkotásainak fogyasztói),
• egyetemisták és kapcsolatrendszerük (bulizás, tapasztalatcsere, ösztöndíj),
• szakmai csoportok (konferencia-résztvevők, film- és színházi szakemberek, sportolók),
• turisztikai szervezők (mice piaca, beutaztatók).

30

Forrás: Zsolnay Örökségkezelő NKft.,Világörökség Gondnokság, 2015
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Korosztály szerint:
• általános és középiskolai osztálykirándulások résztvevői és szervezői,
• 10–13 éves korosztály,
• fiatalok 18–29 év között (baráti társaságok, szinglik, hátizsákos turisták),
• 30+ korosztály, gyerek nélküli párok,
• középkorú családosok,
• senior korosztály (nyugdíjas csoportok, hazai és külföldi, buszos és hajós, illetve egyénileg utazó nyugdíjasok).
Élethelyzet alapján:
• bulizós, egyedül, baráti társasággal érkező – fiatal,
• párok gyerek nélkül – 30+,
• családdal, kisgyerekekkel érkezők,
• tanulási céllal érkező, szervezett csoport (osztálykirándulás),
• nyugdíjas, szervezett csoporttal érkezők.
Érdeklődés, motiváció szerint:
• kultúrafogyasztók általában,
• hátizsákos turisták, természetjárók,
• rokon- és barátlátogatásra érkezők, hétvégi házat felkeresők,
• pihenési céllal érkezők,
• üzleti céllal érkezők, hivatali úton lévők,
• szakmai csoportok,
• véletlenül beesők.
A Pécsre látogató belföldi turisták küldőterülete elsősorban:
Budapest,
Dél-Dunántúl,
Csongrád megye, illetve
a Dunántúl távolabbi területei.
Az ország többi területe nem jelentős küldő.
B. A külföldi turisták jellemzői Pécs és a világörökségi terület vonatkozásában
Pécs idegenforgalmában egyre kisebb szerepet játszanak a megyeszékhelyre érkező külföldi vendégek. A
fő küldő országok évek óta nem változnak, Németországot és Ausztriát rendre Franciaország és Horvátország követi. 2010-ben, az EKF évében Ausztria után Olaszország, Románia, az USA lépett elő fő küldő
országgá, a sort Franciaország és Horvátország zárja. Az átlagos tartózkodási idő 1,9 nap.
A külföldi vendégek körében a KSH városi szintű adatai és a látogatóközpont pénztárgépében rögzített
adatok között eltérés mutatkozik.
A 2013-as teljes évben az összes külföldi látogató 5113 fő volt, mintegy 58 országból. A külföldi látogatók
88,5%-át (4524 fő) 24 ország lakosai teszik ki, az alábbi táblázat szerinti megoszlással, a jelentősebb küldőket sárga színnel kiemeltük.
15. táblázat: 2013-as év, a legjelentősebb küldő országok részvétele a látogatói statisztikában

vásárlás

jegy

látogató

csoport

arány a teljes
külföldi
vendégszám
alapján

Amerikai Egyesült Államok

206

448

439

2

0,09

Ausztrália

28

85

85

2

0,02

Ausztria

119

404

403

2

0,08

89

Belgium

36

95

95

2

0,02

Csehország

23

53

52

2

0,01

Franciaország

179

392

388

2

0,08

Hollandia

74

181

181

2

0,04

Horvátország

50

201

201

2

0,04

Japán

27

69

68

2

0,01

Kanada

28

56

55

2

0,01

Kína

23

56

55

2

0,01

Lengyelország

50

154

152

2

0,03

Nagy-Britannia

51

100

97

2

0,02

Németország

364

1287

1281

2

0,25

Norvégia

18

61

61

2

0,01

Olaszország

81

213

212

2

0,04

Oroszország

42

90

89

2

0,02

Románia

32

90

89

2

0,02

Spanyolország

43

88

88

2

0,02

Svájc

17

38

38

2

0,01

Svédország

17

53

53

2

0,01

Szerbia

12

26

26

2

0,01

Szlovákia

21

105

105

2

0,02

Szlovénia

13

211

211

2

0,04

Forrás: saját szerkesztés, a Világörökség Gondnokság, Cella Septichora Látogatóközpont által rendelkezésre bocsátott adatok
alapján, 2015.

C. A kirándulók, mint látogatók jellemzői Pécs és a világörökségi terület vonatkozásában
Az utóbbi években új irányként jelent meg a város turizmusában a vendégéjszakát nem produkáló kirándulók (az M6-os autópálya elkészültével a főváros 2 órányi távolságba került). Jellemző csoportjaik:
• a Budapestről, illetve a régióból, elsősorban Harkányból és Villányból átcsábíthatóak – kulturális programra, városnézésre.
• A nagyobb magyar körutak résztvevői – átlagosan fél napra, főként budapesti irodák szervezésében.
• A dunai hajós kirándulók – 2-3 órás, maximum fél napos, szolgáltatásokat nem igényelnek.
Ezek a csoportok jellemzően belvárosi sétát tesznek, felkeresik a világörökségi emlékeket, a székesegyházat, a múzeumutcát, és a Széchenyi teret.
D. Ajánlott célcsoportpolitika
Véleményem szerint az ajánlott piaci stratégiákkal, valamint az élményígéretekkel összhangban továbbra
is szükséges a különböző célpiacok megtartása, sőt szélesítése, elsősorban az egyedi, adott csoport igényeire szabott ajánlatok megfogalmazása, valamint a fogadás, a látogatómenedzsment megvalósításában a
látogatói csoportok preferenciáinak figyelembevétele.
A jövőben is markáns vendégkörnek mutatkozik
• a diákok, fiatalok, iskoláscsoportok,
• a kultúra iránt fogékony középkorú, vagy idősebb, főként értelmiségi, középosztály, ide tartoznak a
külföldi egyéni látogatók is,
• külföldi hajós, vagy egyéb módon szervezett csoportok,
• főként hazai családok, gyerekekkel,
• pécsi, baranyai programok, fesztiválok látogatói (kísérőprogramként).
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A jelenlegi piacok megerősítése mellett új fogyasztókat is szükséges megtalálni, illetve, a meglévő, de kis
súlyú, bár nagy potenciállal bíró piacokat erősíteni, így különösen:
• Pécsett tanuló hazai és külföldi egyetemisták,
• szakmai csoportok – konferenciák, rendezvények kísérőprogramjaként,
• speciális turisztikai utak résztvevői számára, erre példa az erőteljesebb bekapcsolódás a zarándokutak
rendszerébe,
• külföldi csoportok, akik elsődlegesen kulturális körútra érkeznek (távolabbi desztinációk – Kína, Japán,
Franciaország, Anglia),
• jelentős forgalmat bonyolító hazai desztinációkról látogatók ide csábítása (erre volt példa a Hévízről
szervezett hazai buszos körutak, az azokba való bekapcsolódás kialakítása).

5.5. Turisztikai termékfejlesztés
A. A kínálat szinergiáról
„A szinergiahatás ez esetben azt az attrakciók közötti kapcsolatot írja le, amely hat a terület csak virtuálisan létező összesített vonzerejére” (Putzkó L. – Rátz T. 2000).
Ez Pécs esetében azt is jelenti, hogy az arculat – a városé, mint desztinációé egységes, de ezen belül vannak márkák, ilyen az egyházi és történeti városközpont – örökségtermék –, kultúrák egymásra épülése,
világörökség, egyházi emlékek és a Zsolnay-negyed, de sorolhatnánk a művészet jelenlétét, a koncertközpontot, a Mecseket is.
Ha a legerősebb örökségturisztikai attrakciókat tekintjük, akkor az Európa Kulturális Főváros 2010-es
projektév beruházásával a történeti városmag ellenpontja jött létre a Zsolnay-negyeddel.
E kettő a város két legdominánsabb területi egysége, egyúttal látnivalóinak csoportja a már itt lévő turista
szempontjából kettéválik, mert az egy nap alatt nem bejárható, ezért választást követel a vendégtől. Így
bár vonzóerőben érvényesül az ún. „gravitációs hatás”, a már a városban lévő vendéget azonban megosztja,
itt már versenytárssá válnak a látnivalók – történeti belváros és Zsolnay Kulturális Negyed.
Pécs város turisztikai pozicionálási és márkastratégiájához készített mélyinterjúk is megerősítik, és további
területi szintre is emelik a fenti állítást:
„A külföldi számára a turisztikai vonzerő a történelmi műemléki belváros, annak miliője, és mindaz, ami
a környezete; a Mecsek, a villányi bor és Harkány. Egy külföldi számára az, hogy jöjjön a Zsolnay-negyedbe, hogy jöjjön a Vasarely Múzeumba, vagy, hogy jöjjön az ókeresztény sírkamrába, az nem vonzerő.
Az a vonzerő, hogy van egy egyedi hangulatú történelmi belváros a maga épületeivel, múzeumaival, zöld
felületeivel, fesztiváljaival és napfényével. És még van hozzá a mecseki kirándulási lehetőség, a bor, a
gyógyvíz.” (Pécs város turisztikai és márkastratégiája, 2011)
A napi turizmusszervező munkában ez azt jelenti, hogy a belföldi turista számára Pécs városa a desztináció,
míg a külföldi vendégnek Baranya, legalábbis Pécs–Villány–Harkány háromszöge, az egy utazás alkalmával bejárható, megélhető uticél.
A fenntartható turizmus szempontjából tehát alapvető fontosságú üzenet és kiajánlott turisztikai csomag
szintjén:
• Pécs és Baranya értékeinek együttes megjelenítése,
• a kulturális és természeti értékek összekapcsolása, egymást erősítő megjelenítése,
• a város hangulatának a kifejezésre juttatása (benne a művészetekkel, bohémsággal, nemzetiségekkel,
napfénnyel, borral és gasztronómiával).
Fogadó infrastruktúra szintjén:
• a fizikai kapcsolatok megteremtése, a látnivalók valós összekapcsolása, városon belül, és Pécs és Villány,
Pécs és Harkány, Pécs és Orfű relációkban,
• az eljutás megteremtése egyéni és tömegközlekedéssel, valamint turisztikai attrakciónak is minősülő
közlekedési formákkal.
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Pécs/Sopianae ókeresztény temetője ennek a gazdag kulturális és természeti kínálatnak egy kiemelkedő,
önmagában is nemzetközi vonzerőt gyakorolni képes egysége, ún. elsődleges attrakció.
B. Javaslatok a kiállítás együttes fejlesztéséhez
Javaslatok, gondolatok a Pécsi ókeresztény temető Szent István téri késő római sírépítményeit bemutató
kiállítás együttes fejlesztéséhez (Cella Septichora együttese), az interpretáció alakításához.
A pécsi világörökség attrakció definiálása (Puczkó – Rátz, 2000., kategóriái szerint)
• rendszerszemléleti csoportosítás szerint a mai kiállítás – inkább szervezeti megközelítésű és nem
ideografikus (ember és természet viszonyában vizsgáló), nem kognitív (észlelési), utazási élmények biztonsága – tanulás, vezetett túra – kontra kockázatvállalás, felfedezés, szabadságélmény a látogatásban;
• az attrakció tulajdonságai alapján – múltban gyökerező, ember alkotta hely, beltéri – csomóponti egység, belépési korlátját tekintve térítésköteles;
• a látogató élménye alapján – kulturális és történelmi vonzerő (nem természeti és nem kikapcsolódás –
szórakozás csoportba tartozó);
• hatóköre alapján, mint világörökségi érték univerzális, azaz elhelyezkedésüktől függetlenül a világ minden emberéhez tartoznak;
• szinergia szempontjából elsődleges (önmagában is vonzerővel bíró) attrakció;
• tulajdonlási formája alapján önkormányzati, mely azonban intenzíven beépül mind valós tereiben, mind
szellemiségében Pécs püspökségi értékeibe;
• a látogatómenedzsment szempontjából az eredendően nem turisztikai célú létesítmények csoportjába
tartozik (temető), de kapcsolódhat hozzá kifejezetten turisztikai célú létesítmény, például örökségközpont, látogatóközpont;
• a látnivaló az örökségturisztikai „termék”, az örökségmenedzsment a működtetésének meghatározója.
Kérdések, melyeket a bemutatás értelmezése, tervezése, fejlesztése során meg kell válaszolnunk:
• Mitől lesz érdekes a Cella Septichora?
• Miként ad maradandó élményt?
• Mi az, ami a ma emberét megfogja, megérinti?
• Miként tud az új trend kihívására választ adni? Azaz egyszerre interaktív, tanít és szórakoztat?
(„edutainment”)
• Miként szólhat egyszerre gyerekhez, felnőtthöz, laikushoz, szakemberhez?
A bemutatás többletértékei, rendezési elvek:
• Temetői együttes, tehát kezeljük is akként, szakrális temetői térként. A temető nem kulturális kulissza.
• Akkor ad többet, ha szellemi üzenet is hordoz, és az eljut a látogatóhoz.
• Akkor ad többet, ha érzelmileg, lelkileg is megérint.
• Akkor érzem át az egyedülállóságát, a nagyszerűségét, ha el tudom helyezni Európában a többi római
kori, hasonló jelentésű emlékhez képest.
Hogyanok és miértek:
• Akkor érem el mindezt, ha mint látogató eljutok a megértésig, és ha mint látogató benne vagyok a történetben.
• Akkor érzem át mindezt, ha van hozzá mese, történet, ami egyszerű, szemléletes és emberközeli.
• Akkor értem meg, ha megértem az ókereszténységet, az ókereszténység és a mai vallási központ egymásra épülését, a kontinuitást. Akkor értem meg, ha tudom, mit jelentett az ókereszténység, az egyistenhit,
és ez mit jelentett a temetkezési szokásokban (pl.: miként alakult át a hamvasztásos temetkezés csontvázassá, mit jelentett a fény, kik temettek, a búcsú nem siratóének, hanem himnusz, miért voltak – nem
voltak mellékletek, a feltámadás a lélek feltámadása…); (már nem büntettek, már láthatóak voltak az
épületek, a pogány szokások itt értek bele az őskereszténybe, voltak papjaik, mártírjaik, összetartó közösségük…).
• Akkor értem meg, ha megértem az épületeket, építészetileg, a teret, a fent és a lent helyzeteket.
• Akkor értem meg, ha párhuzamot tudok vonni tegnap és ma, kr. u. 400 és 2015 között.
• Akkor leszek része a történetnek, ha van, lesz egy emberi léptékű történet, mese, ami az életről szól, akár
a szerelemről, a fiatalokról, de benne feszül a halál.
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• Akkor leszek része a történetnek, ha a térben, fizikai valójában is benne járhatok, a folyosók vigyenek
végig az úton.
• A Cella Septichora épületet akkor értem meg, ha látom milyen befejezetten, hova tartanak a falai, akkor
tudok párhuzamot vonni, ha például a védőépület építéstechnikai nyomai és a Cella Septichora falaiban
látható építéstechnikai nyomok a számomra láthatóvá válnak.
• Akkor értem meg az épületeket, ha megmutatják, miként készültek, milyenek három dimenzióban,
milyenek a térben egymáshoz képest.
• Akkor értem meg az épületeket, ha valamiképpen a térszintet is érzékelni tudom.
• Akkor értem meg a freskókat, ha nem csak nyakamat kitekerve bámulhatom, de kiterítve, magyarázva,
röviden bibliai történetekbe helyezve látom.
C. Vendégre szabott séták
Séták a világörökségi emlékekben
A különböző korú, érdeklődésű, felkészültségű és motivációjú emberek megszólításához különböző termékcsomagokat célszerű kifejleszteni, így különösen:
• gyerekek, iskolai csoportok – megelevenedő múlt –, rendhagyó történelemóra (most is működik),
• gyerekek, iskolai csoportok – rájuk szabott tárlatvezetéssel, az abban elhelyezett játékelemek kipróbálásával,
• vallási turistáknak – többet adni, mutatni az ókereszténységből, a freskók magyarázatából, a szellemiségből – ezt lehet felkészült idegenvezetővel, kiállítást kísérő, segítő anyagokkal, és olyan választható, in
situ elérhető alkalmazásokkal – tartalmakkal, melyeket a látogató maga hoz működésbe,
• szakemberek, például építészek számára – rájuk szabott tárlatvezetéssel, az építészeti megoldások megmutatásával, olyan „mozival”, amely a bemutatás, ásatás, védőépület-építés műhelytitkaiba enged betekintést (erre szakmai fórumok, képzések ráépíthetőek),
• a külföldi vendégnek sokkal fontosabb lesz az európai kontextusba helyezés az összehasonlítás, az egyediséget adó jellemzők (sírkamrák forma- és freskó- gazdagsága) hangsúlyozása,
• külföldi hajós csoportok – „rohanók” –, fél óra alatti tartalmas bemutatás, sokszor a Korsós sírkamra
kihagyásával (lépcsőzés és időkorlát miatt).
Vendégre szabott séták, látnivalók felfűzése a történeti belvárosban, erre egy példa a történeti korok alapján szervezett séták, melyeket az alábbi térkép szemléltet.
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Forrás: Szerkesztette: Mészáros Bernadett, Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor – Katona Csaba, 2014.

14. ábra. Látnivalók és történelmi korok Pécsett – térkép

A kutatás során elkészült Pécs történeti belvárosának térképe (14. ábra), mely a világörökségi helyszínt,
valamint a belváros kulturális kínálatát a történelmi korok szerint tematikusan dolgozza fel. A térkép
hasznosítható turisztikai tematikus kínálat felfűzésére, termékcsomagok kialakítására és a vendégek tájékoztatására egyaránt. A térkép réteges pdf formában készült, layerekkel szabályozható a megjelenített
információk köre.

5.6. Pécs/Sopianae ókeresztény temető, marketingprogram keretei az örökségturizmus –
kulturális turizmus megközelítéséből
5.6.1. Szervezeti háttér: Pécs/Sopianae Örökség Kht. – Világörökség Gondnokság
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökségkezelési és menedzsment- stratégiájának végrehajtására
2002-ben önálló társaságot hozott létre, mely ma a Zsolnay Örökségkezelő NKft. keretein belül működik
mint Világörökség Gondnokság. A gondnokság kiemelt feladata az UNESCO világörökségi listára felkerült IV. századi római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent
István térnek a menedzsmentje, a város történelmi épített és kulturális örökségi értékeinek a bemutatása,
megismertetése a lakosság, kiemelten az ifjúság és a városba látogató turisták körében; a védelem, a helyreállítás és a tudományos feldolgozás koordinálása az érintett tulajdonosok, kezelők és felhasználók között; a
hasznosítás és üzemeltetés koordinálása, valamint az egyensúly megteremtése az emlékegyüttes turisztikai
látogatása, bemutatása, valamint a területhasználók és az ott élők igényei között.
E feladatok ellátása érdekében a gondnokság szorosan együttműködik a Baranya Megyei Önkormányzattal, a Janus Pannonius Múzeummal, a Pécsi Püspökséggel, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. Partnerkapcsolatot épít ki az IrányPécs Nkft.-vel és a Pécsi Turisztikai Egyesülettel, a Dómmúzeum Alapítvánnyal, a Pécs Története Alapítvánnyal, a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú
Egyesülettel, a Baranya Megyei Idegenvezetők Egyesületével, a Civil Közösségek Házával, a Pécsi Tudományegyetemmel, támogatókkal és pártoló tagokkal. Emellett munkakapcsolatokra törekszik a megyei,
regionális és országos, az örökségvédelemben és hasznosításban érintett szakmai és civil szervezetekkel.
Természetesen fenntartójával (ZsN), és a fenntartója által működtetett további szolgáltatókkal, attrakciókkal szintén szoros kapcsolatban van.
A gondnokság tevékenységét európai partnerségben, európai, jól bevált tapasztalatok alapján végzi. Kapcsolódik, vagy kapcsolódnia kell az örökségmenedzsment, örökségturizmus területén működő jelentős szakmai
szervezetkehez, ami korábban például az AVEC Egyesület (Európai Kulturális Városok Hálózata) is volt.
A kht., majd gondnokság eddigi fennállása során számos tevékenységgel vetette meg alapjait népszerűsítő,
pedagógiai munkájának. Kiadványokat készített, táblákat állított fel az ókeresztény emlékek jelölésére,
rendszeresen Hírlevelet jelentet meg, folyamatosan szervezi a város idegenvezetőinek a továbbképzését,
szakköri foglalkozásokat indított az ókeresztény témában, szakmai konferenciákat szervezett.
A 2004–2006-os időszakban a kht. munkájának fő irányai az alábbiak voltak:
• reprezentatív vendégkörfelmérés elkészítése a városba látogató vendégek összetételéről, elvárásaikról,
• Pécs műemléki adatbázisának összeállítása,
• a világörökségi helyszínek és műemléki környezetükhöz kapcsolódó rendezvények, akciók szervezése,
• széles körű kommunikációs program kidolgozása és megvalósítása a lakosság szemléletének formálására
és a városba érkező vendégek tájékoztatására (lakossági és szolgáltatói fórumok szervezése, kiadványok
készítése, arculat formálása, örökségi honlap elkészítése – „memo”),
• ROP világörökségi projekthez pályázati előkészítése, a beruházás menedzsmentje, valamint az ahhoz
kapcsolódó marketingprogram megvalósítása (egységes világörökségi kiállítás, filmek, multimédia, kiadványok elkészítése),
• a ROP világörökségi projekt eredményeként megvalósuló beruházás működtetése (az erre történő felkészülés: üzleti terv készítése, szervezeti, működési átalakulás), a világörökségi üzemeltetés rendszerének
kimunkálása, az egységes üzemeltetés feltételeinek megteremtése és beindítása.
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A 2007–2010-es időszakban a kht. munkájának fő irányai az alábbiak voltak:
• a Cella Septichora Látogatóközpont vendégeinek elégedettségi vizsgálata, valamint turisztikai információs adatbázis létrehozása az országba, ill. a városba látogató vendégek összetételéről, utazási szokásairól,
• Pécs műemléki adatbázisából könyv kiadása,
• a világörökségi helyszínek és műemléki környezetükhöz kapcsolódó rendezvények, akciók szervezése,
• széles körű kommunikációs program kidolgozása és megvalósítása a lakosság szemléletének formálására
és a városba érkező vendégek tájékoztatására (lakossági és szolgáltatói fórumok szervezése, kiadványok
készítése, arculat formálása, világörökségi honlap létrehozása és működtetése, folyamatos fejlesztése),
• turisták városba és a világörökségi helyszínre csábítása (a beutaztató utazási irodák, jelentősebb hazai
szállodák, megyei Tourinformok, egyházi utazásszervezők „megdolgozása”,packing ajánlatok összeállítása, kiajánlása, országos médiaprogram kidolgozása és megvalósítása),
• turisztikai kínálat bővítése, termékfejlesztés (ajándéktárgy-kínálat bővítése, örökségi séták kiajánlása),
• a világörökségi emlékek működtetésének javítása, az önkormányzat felé az egységes fogadási feltételek
megteremtésének és a városi szintű turisztikai desztináció menedzsment létrehozásának ösztönzése.
A 2011–2014-es időszakban a gondnokság munkájának fő irányai az alábbiak:
• a Cella Septichora Látogatóközpont vendégeinek elégedettségi vizsgálata, valamint turisztikai információs adatbázis létrehozása az országba, ill. a városba látogató vendégek összetételéről, utazási szokásairól,
• a világörökségi helyszínek és műemléki környezetükhöz kapcsolódó rendezvények, akciók szervezése,
• örökség pedagógiai program megújítása, kiszélesítése, iskolai csoportoknak szóló garantált rendezvények kifejlesztése,
• kommunikációs program kidolgozása és megvalósítása a városba érkező vendégek tájékoztatására (kiadványok készítése, arculat formálása, világörökségi honlap folyamatos fejlesztése),
• turistacsoportok fogadása, a beutaztató irodákkal a kapcsolat tartása, IrányPécs Kártyához, ZsN kombinált örökségi jegyeihez való kapcsolódás, a jegymester rendszer kiépítése
• a középkori egyetem működtetése,
• termékfejlesztés, a kiállítás fejlesztése az „Értékes Pécs” pályázat keretében.
5.6.2. Az örökségturizmus tartalma
A hatvanas évektől fokozatosan, a kilencvenes évek elejétől Európa-szerte fokozottan a turisztikai érdeklődés középpontjába került az örökségturizmus, ezen belül is a kulturális turizmus, mint speciális turisztikai
termék. Magyarországon számos település, kistérség és régió rendkívül kedvező adottságokkal rendelkezik az örökségturizmus kifejlesztésére. Jelentős a tárgyi (ingó és ingatlan), valamint a szellemi (történelmi,
népi, kulturális és művészeti, vallási) örökség száma.
Pécs különösen gazdag műemlékekben, kulturális és művészeti rendezvényekben, kiállításokban, fesztiválokban, nemzetiségi hagyományokban. Az év során folyamatos a nagyrendezvények, fesztiválok szervezése
a városban. Ezeknek az előnyöknek a kiaknázására, a szezonalitás kiegyenlítésére, a turisztikai vendégforgalom és bevételek növelésére, a kulturális rendezvények rentábilissá tétele érdekében az önkormányzat és
intézményeik az örökség- turizmus, kulturális turizmus fejlesztését tűzték ki célul, melynek középpontjában a világörökségi ókeresztény emlékek állnak.
Pécs, a 2000 éves örökségvárosa
A magyar mediterráneum legdélebbi városa, Pécs 2000 esztendeje emlékekkel is igazoltan a művészetek,
a kultúra szülőföldje. Napjainkban is gazdag művészeti életéről, fesztiváljairól, múzeumairól és műemlékeiről, egyetemeiről, tudományos életéről Európa-szerte ismert. A főváros után itt található a múzeumi
állandó kiállítások és az időszaki bemutatók legszélesebb választéka. 19 állandó kiállítást (pl. Csontváry,
Vasarely, Zsolnay, Modern képzőművészet, Régészeti, Néprajzi, Természettudományi), 19 galériát, számtalan köztéri műalkotást és műemléket (székesegyház és püspöki palota együttese, Barbakán, egyetemi
könyvtár épülete és Klimo-gyűjtemény, Zsolnay-gyár és mauzóleum, műemléki lakóépületek) 0tekinthet
meg az idelátogató turista, a nagy történelmi korok minden jelentős időszakából: Pécsett található a római
kori ókeresztény kultúra (IV. sz.) Közép-Európában egyedülálló összefüggő és emlékekben igen gazdag
területe (ókeresztény mauzóleum, Korsós sírkamra), a középkorból a történelmi belváros utcaszerkezete
és a várfal maradt ránk eredeti állapotában. A török hódoltság is maradandó, a város arculatát megha-
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tározó épületeket hagyott a városra (Gázi Kászim Széchenyi téri dzsámija, Jakováli Hasszán minaretes
temploma, török fürdő). Jelentősek a reneszánsz, majd a barokk városkorszakból megmaradt emlékek
is. A Zsolnay kerámiagyár épületkerámiái tovább gazdagították a város egyedi hangulatát a XIX–XX.
században. Napjainkra Pécs a hazai kortárs építészet egyik vezető műhelyévé vált. A különböző korok és
kultúrák ilyen gazdagon való egymásra rétegződése nemcsak a turisták, hanem nemzetközi és hazai szakemberek érdeklődését is felkeltette, aminek eredményeként a város pályázott arra, hogy felkerülhessen az
UNESCO Világörökségi listájára.
Az épített örökségi emlékek mellett télen-nyáron pezsgő a város kulturális élete, fesztiválok (zenei, kamarakórus, báb, néptánc), rendezvények, nemzetiségi programok sora követi egymást, évente több mint 180
konferenciának adnak otthont a város előadótermei. Színesítik az örökségturizmus kínálatát a mecseki
táji, természeti környezet védett értékei, és a pécsi „tükék” büszkesége, a mecsekaljai borkultúra utóbbi
időben felelevenített hagyományai (szüreti fesztiválok, szőlő-bor ünnep, művészeti és gasztronómiai fesztivál, pünkösdi nyitott pincék akció, Luca-napi borvásár).
Örökségturizmus a városfejlesztés szolgálatában
Pécs történelmi, épített, ipari, művészeti, nemzetiségi, természeti öröksége szerencsésen párosul a város
kulturális hagyományaival, programkínálatával. E kulturális erőforrások a szellemi, humán infrastruktúra markáns jelenlétéről tanúskodnak. Az utóbbi néhány esztendőben e potenciálokra támaszkodva törekszik a város turizmusfejlesztési programját kialakítani, a hangsúlyt az örökségturizmusra, majd 2010-től
a kulturális turizmusra helyezve. A város vezetése felismerte ugyanis azt, hogy az örökségturizmusnak
élénk a nemzetközi piaca, Pécsnek pedig rendkívül kedvezőek az adottságai az örökségturizmus felfejlesztésére. Így a turizmus, mint városfejlesztési iparág a jövőben egy kitörési pont lehet Pécs számára, mely
munkahelyteremtő, vállalkozásfejlesztő, deviza- bevételeket növelő hatásával elősegítheti a város és a régió
általános piaci helyzetének javulását.
Az örökségturizmus, mint turisztikai termék kifejlesztése a vendégforgalom növekedését eredményez(het)
i, mely hatással van a település gazdasági fejlődésére, lehetőséget nyújt a lakosság számára bevételeik növelésére, új munkahelyek teremtésére a szolgáltatások körében. A minőségi ellátást és programokat kereső
turisták igényessége és mássága pozitív változásokat hozhat a lakosság életmódjában, életminőségében,
erősödhet identitástudatuk. A különböző szolgáltatók és érdekelt vállalkozók, önkormányzatok, szervezetek együttműködése a termék létrehozása érdekében megalapozhatja a további együttműködési készséget
más területen is. A turistákkal való közvetlen kapcsolat más nemzetközi partnerség kialakulását eredményezheti. Az örökség- turizmus is tehát, mint a hasonlóan összetett és helyi összefogással kifejlesztett
turisztikai termékek, hatékonyan szolgálja az adott város és település átalakulását, fejlesztési programjának
megvalósítását.
Mára sajnos tudjuk, hogy az örökségre, kultúrára alapozott egyoldalú kínálat nem eredményez olyan
számottevő turisztikai bevételt, mint más turisztikai formák, akár a családi nyaralások, wellnesshétvégék,
vagy az egészségturizmus.
Éppen ezért Pécsnek meg kell fontolnia a turizmusfejlesztés hangsúlyaiban való eltolódást, a fentiekből
leginkább kuriózumnak, a meglévő adottságokat legnagyobb mértékben kihasználó, valóban fizetőképes
keresletet, és hosszabb tartózkodási időt eredményező egészségturizmusnak az irányába.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az örökségturizmus, kulturális turizmus, mint nemzetközi vonzásra is képes igen fontos termék a turisták nagyobb része számára kísérőtermékké válik. Megfontolandó azonban,
hogy a jelen hanyatló, stagnáló állapotból ez a fajta kitörés milyen többlethozadékot jelent mind a város
egészének fejlődése, mind konkrétan a világörökségi emlékek látogatottsága szempontjából.
A turizmus marketingstratégia ezt a fejlődési pályát is méltányolja, ugyanakkor úgy készül, hogy az önmaga lábán megállni képes, a világörökségi kezelő szervezet számára megvalósítható program legyen.
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5.7. Pécs/Sopianae ókeresztény temető, marketingprogram
5.7.1. A marketingprogram tartalmi keretei
A program elnevezése Pécs kulturális turizmusának fejlesztése, prioritása: az Épített örökség turisztikai
hasznosításának fejlesztése, ezen belül az UNESCO Világörökségi listára nevezett emlékek és környezetük, a történelmi belváros fejlesztés. A projekt címe: Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése.
Földrajzi területe Pécs város történelmi belvárosa.
Célok: a 2000 éves kultúra hagyományaink megőrzésével, ápolásával és hasznosításával a Dél-Dunántúl
egyik imázsépítő vonzerejének, a kulturális turizmusnak a fejlesztése Pécs városában.
Pécs, mint a régió örökségi központjának bemutatása, kiemelten Pécs, mint a
• világörökség városa,
• műemlékek, az épített örökség városa,
• múzeumok városa,
• fesztiválok, művészetek városa,
• nyelvek és kultúrák harmóniájának városa.
Ennek érdekében:
• a város világörökségi és épített örökségi értékeinek feltárása, védelme, helyreállítása, a hasznosítás biztosítása,
• a város lakossága identitástudatának erősítése, pécsi tenniakarásának fejlesztése,
• a város hírnevének öregbítése örökségi értékei révén,
• a partnerség biztosítása a tulajdonosok, szakmai szervezetek, civil szervezetek és a lakosság között,
• a látogatók megfelelő szintű kiszolgálása.
A történelmi belváros műemlékei és múzeumai turisztikai látogatottságának növelésére:
• turisztikai tájékoztató rendszer kialakítása,
• animáció, rendezvényszervezés a történelmi belvárosban,
• interaktív múzeumok kialakítása,
• interpretációs központ és örökség menedzseriroda működtetése,
• folyamatos képzés és pedagógiai program megszervezése,
• vállalkozásösztönző termékfejlesztési tevékenység megvalósítása,
• vendégkörfelmérés és marketing információs rendszer létrehozása.
5.7.2. A marketingprogram célcsoportjai
A marketing program célcsoportjai egyrészt támaszkodik az 5.4. alfejezetben bemutatott turisztikai célcsoportokra, és figyelembe veszi a 4.1.1. alfejezetben leírt keresleti jellemzőket, egyúttal kiterjeszti az
elérendők körét az utazásszervezői, utazásközvetítői szektorral, a lehetséges intézményi, szakmai partnerekkel, valamint a helyi lakosság csoportjaival. Azaz egyrészt finomítja, másrészt szélesíti a kommunikációval, együttműködéssel, értékesítéssel elérendők körét. Az alábbi egy példa, lista, melyet követően a
helyi lakosság és a turisztikai piac csoportjai az elérésükhöz felhasználható eszközökkel együtt kerülnek
részletesebb kibontásra.
• Belföldi és külföldi turisták
»Már
»
az országban lévő turisták
»A
» városba érkező turisták
»Potenciális
»
belföldi és külföldi turisták
• Lakosság
»Nagyközönség
»
»Ifjúság
»
és a pedagógusok
»Szakma,
»
építészek, restaurátorok, történészek, művészettörténészek, képzőművészek
• Szakmai szervezetek, cégek
»A
» város cégei, vállalkozói
»A
» térség önkormányzatai
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»Hazai
»
és külföldi partner turisztikai szolgáltatók, potenciális partnerek
»Beutaztatók
»
»Jelentősebb
»
szállodák, hotelek
»Egyházi
»
utazásszervezők
»Villány
»
– Siklós borút szolgáltatói
»Helyi
»
partner komplementer turisztikai szolgáltatók
»Külképviseletek,
»
kulturális intézetek
»Partner
»
TDM szervezetek és partner desztinációk, különösen Pécs, Siklós, Villány, Harkány, valamint
a regionális turisztikai marketingigazgatóság
• Média képviselői (helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten, valamint hagyományos és online
médiumok, általánosabb jellegűek vs szakmának szólók vs réteg, hobbi érdeklődést kielégítőek, egyoldalú vs visszacsatolást lehetővé tévők).
Az örökség marketingstratégia kidolgozásánál és megvalósításánál a célcsoportok, a programok és eszközök, közvetítők konzisztens rendszerében gondolkodunk. Az egyes célcsoportokat külön-külön kezeljük,
köztük a lehetőségek figyelembevételével prioritást határozunk meg. Az elsődleges helyi szinttől haladunk
fokozatosan az országos, majd pedig a nemzetközi szint felé.
Kiemelt célközönségünk a turisták és a lakosság. A turistákat illetően az első időkben – a pénzügyi korlátainkra is tekintettel – a helyi vendégfogadásra, a már itt lévő turista megfelelő szintű fogadására koncentrálunk (kiadványok, információs táblák stb.), együttműködve a város vendéglátásában több évtizedes
tapasztalattal rendelkező cégeivel, építve azok munkájára.
Helyi lakosság
A lakosság, mint célcsoport igen fontos szelete az örökség marketingmunkának, ők kerülnek első körben
a figyelem középpontjába.
Miért a lakosság?
• Mert ha mi, mint helyi lakosok nem ismerjük, nem vagyunk büszkék az értékeinkre, nem várhatjuk el
az „idegenektől” sem ugyanezt.
• Mert a lakosság a legfőbb közvetítő közeg, amelyen keresztül, és amely segítségével, vezetésével a turista
megismeri a várost.
A lakosság különböző csoportjait különbözőképpen kell megszólítanunk:
• nagyközönség – nyitott műemlékek akció és utcaanimáció szervezése, illetve ismertető, népszerűsítő
promóciós eszközök,
• turisztikai szakma – fórumok, partnerség kialakítása,
• szakmai szervezetek – együttműködési megállapodások,
• pécsi, baranyai művészek – arculatformáló programok meghirdetése,
• cégek, vállalatok, vállalkozók – ötletek generálása, szponzorálásra ösztönzés,
• iskolák, tanárok, diákok – pedagógiai program.
1. Nagyközönség – nyitott műemlékek akció, ismertető anyagok megvalósítása
Célja az, hogy a helyiek minél jobban megismerjék városuk értékeit, és ha megismerték, akkor a jó gazda
tudatosságával vigyázzanak is rá. Tudják azt, hogy mit jelent a világörökségi cím, mely műemlékek kerültek a listára, és érezzék is, hogy mit jelent egy kétezer éves városban élni. Az előbbinél az ókeresztény
temető ingyenes, illetve rendkívül kedvezményes látogathatóságának megteremtése, illetve a kiadványok,
népszerűsítő, ismertető műsorok, míg az utóbbi esetében az utcaanimáció, római kori szokások felelevenítése jelent hathatós segítséget a szakembernek.
2. Turisztikai szakma – fórumok, partnerség kialakítása.
A vendégek, turisták észrevételei, benyomásai náluk csapódnak le hatványozottan. Míg az önkormányzat
a város egészének imázsformálását, és jó hírnevének építését, promócióját vállalja fel, addig a szakma nyilvánvalóan a saját üzletével kapcsolatos promóciót. A turista viszont egyrészt a várost, mint egészet, a vonzerőket, a környezetet és természetesen az igénybe vett szolgáltatásokat együttesen éli meg, ez alapján hozza
meg vásárlói döntését, esetleg visszatérési szándékát, és ez természetesen befolyásolja a szájpropagandát is.
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3. Szakmai szervezetek – együttműködési megállapodások megkötése
Célja az, hogy az örökségi értékek működtetése összehangolt legyen, és gördülékenyen szolgálja a látogatók igényeit, az örökségi marketing pedig valóban a világörökségi helyszíneket támogassa.
Bár mára már van közös működtető szervezet, mégis szükséges az érintettek, üzemeltetők és tulajdonosok
együttműködése. Ha csupán a helyieket vesszük sorba – egyház, múzeum, megyei önkormányzat –, akkor
is látható, milyen sokszereplős koordinációt kell felvállalnia az örökségmenedzsmentért felelős szervezetnek.
4. Pécsi, baranyai művészek – arculatformáló programok meghirdetése
Célja kettős, egyrészt az önkormányzat részéről felvállalt művészetpártolás, másrészt a pécsi, baranyai
alkotók bevonása a világörökségi arculatformálásba. A helyben meglévő szellemiség, és alkotó készség
mozgósítása művészeti ösztöndíjak, pályázatok meghirdetésével.
5. Cégek, vállalatok, vállalkozók – ötletek generálása, szponzorálásra ösztönzés
A helyi irányítás akkor tud igazán hatékonyan gazdálkodni a rábízott erőforrásokkal, ha csak addig avatkozik a piaci, társadalmi folyamatokba, amíg az elengedhetetlenül szükséges, egy gondolattal sem tovább.
Az örökség- terméket és a városterméket alakítják a helyi vállalatok is, részben közvetlenül tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal, részben saját marketingmunkájukkal. Ezért az üzleti világ kompetenciájába
tartozó tevékenységek esetében csupán az ötletadást, a generálást, a csatlakozási lehetőséget, és esetenként
a támogatást adja az önkormányzat. Csatlakozási lehetőséget a meglévő, működő rendezvényekhez, programokhoz (pl.: Művészet és gasztronómia fesztivál, Luca- napi borvásár …), támogatást a város és a megye
turizmusát pozitívan befolyásoló beruházásokhoz (idegenforgalmi pályázat kiírása).
Szponzorálás főként a rendezvények, kiállítások és az információs, bemutatkozó anyagok tekintetében a
kölcsönös előnyök elve alapján történik. Ezekhez az akciókhoz tud a gondnokság is, mint önkormányzati
fenntartású intézmény kapcsolódni, vagy akár kezdeményezőként is felléphet.
6. Iskolák, tanárok, diákok – folyamatos együttműködés kialakítása
Célja, hogy már az iskolai oktatás-nevelés kezdetétől minden pécsi iskolás részesüljön olyan képzésben,
melynek során a város örökségének ismerete általános alapismeretté válik. Ám nem csak az ismeretátadás
fontos számunkra, hanem a városhoz kötődés elmélyítése is: Pécs emlékeinek ismerete mellett azok tisztelete és védelme, jövő környezetépítő és védő nemzedékének formálása.
A turisztikai teendőkről a turizmusfejlesztésről szóló fejezet ad igen részletes útmutatást, az alábbiakban a
marketing oldaláról adódó feladatokat emeljük ki, erősítjük meg.
Belföldi és külföldi turisták
A pécsi világörökségi emlékek üzemeltetői feladatai a gondnokság marketing- feladataiban is súlyponteltolódást jelentenek (jelentettek). Ahhoz, hogy az emlékek rentábilisan működtethetők legyenek, most
már nem elegendő az itt lévő turisták megfelelő szintű kiszolgálására koncentrálni, szükségessé vált/válik
hazai és nemzetközi turisztikai porondon is megjelenni. Komoly feladatot jelent a városba, térségbe érkező
turisták Cella Septichorába csalogatása mellett a hazai utazásszervezőkön keresztül az ország más tájaira
érkező vendégek „idecsábítása”. Potenciális külföldi és hazai turisták elérése, intenzív országos és nemzetközi médiajelenlétet és ehhez kapcsolódó léptékű szervező-, marketingmunkát igényel. Természetes, hogy
ezen a szinten már, részint a források szűkössége, részint az érdeklődési, utazási küszöböt elérő kínálat
megteremtése érdekében szükség van/lenne az egyes hazai turisztikai szintek és szereplők közötti szoros
együttműködésre.
Már az országban lévő turisták
Elérésük elsősorban a hazai legnagyobb fogadóhelyeken működő szállodákon, valamint a beutaztató irodákon keresztül lehetséges. Ezért szükséges számukra kínálati csomagok, utazási ajánlatok összeállítása,
megfelelő kiajánlása. Közvetlen, de kevésbé hatékony, ugyanakkor előbbit megerősítő, kiegészítő módszer:
plakátok, kiadványok elérhetővé tétele, az általuk használt médiában való jelenlét, legalább a turistaszezonban. A web adta lehetőségek jobb kihasználása, tudatos hálózatosodás az online térben (pl.: linképítés,
erőteljes és tudatos online jelenlét – taralom a partnerek oldalain).
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A nyitás évében már sikerült a hajós csoportok egy részének megnyerése, de szükséges a piac további feltérképezése, és más szervezett és nem szervezett turisták Pécsre csábítása.
A városba érkező turisták
Pécs kulturális turizmusán a „múzeum utca”, a dóm és hozzá kapcsolódó látnivalók, valamint a világörökség osztozik, az EKF után pedig a kínálat bővült a Zsolnay-negyeddel.
A városba érkező turisták Cella Septichorába csalogatásának különböző lehetőségei vannak, így közvetlenül:
• a tájékoztatás, információnyújtás megfelelő szintjének biztosítása (információs pontok, térképek a város
bevezető útjai mentén, valamint a gyalogosok számára a belvárosban),
• jegyértékesítés partnereknél, valamint a különböző kedvezménykártyákon, illetve online módon,
• utca animációval, örökségi akciókkal, programokkal az itt lévő vendégek Septichorába csalogatása.
Közvetetten:
• a Pécsett működő hotelekkel közös packagek szervezése, kiajánlása,
• együttműködés és ajánlat helyi rendezvények szervezőivel/-nek (a világörökség, mint a konferencia-,
rendezvényturizmus egyedi programja, rendezvények helyszíne),
• együttműködés és közös kínálat a konferenciaturizmusban érintett vállalatokkal, intézményekkel közvetlenül.
Potenciális belföldi és külföldi turisták
Elsősorban a hazai és nemzetközi médiában való jelenléttel, utazási börzéken történő népszerűsítéssel,
kiadványokban, honlapon történő elérhetőség biztosításával, beutaztatók, illetve jelentősebb küldőpiacok
utazásszervezőinek „megdolgozásával” (pl.: study tourok szervezésével). A jó hírnév és ismertség fokozásában a külképviseletekkel, kulturális intézetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés szintén
gyümölcsöző.
Ez az a szint, ahol egy üzemeltető önmagában nem tud eredményesen megjelenni. Nemzetközi szinten
a régió, esetleg Pécs lehet a desztináció, melynek csupán egy eleme az ókeresztény temető. Ezért ezen a
szinten szükség van egyrészt a vertikális, területi szintek közötti munkamegosztásra, másrészt a térség
turisztikai szolgáltatói közötti együttműködésre.
Hazai partner turisztikai szolgáltatók, potenciális partnerek
• beutaztatók,
• jelentősebb szállodák, hotelek,
• egyházi utazásszervezők,
• villány – Siklós borút szolgáltatói,
• helyi partner komplementer turisztikai szolgáltatók,
• külképviseletek, kulturális intézetek,
• partner TDM-szervezetek és partner desztinációk, különösen Pécs, Siklós, Villány, Harkány, valamint
a regionális turisztikai marketingigazgatóság.
A felsorolt szereplők önálló célcsoportkénti figyelembevételére azért van szükség, mert véleményvezérként
alapvetően képesek befolyásolni az utazási döntést. Kiemelt partnerek a turistafogadásban, a közvetlen
megkeresésük és személyes kapcsolattartás a gördülékeny együttműködés záloga.
Az együttműködés területei még egyszer, összefoglalóan:
• közös package ajánlatok létrehozása, kiajánlása,
• a világörökség kiajánlása saját vendégkörnek,
• közös megjelenés itthon és külföldön,
• bevonásuk a világörökségi termékfejlesztésbe,
• a helyiekkel együttműködés a városfejlesztésben, a térség turisztikai fogadóképeségének javítása érdekében.
Média
Szintén fontos közvetítő közeg és eszköz, egyúttal véleményformáló erő, mely lehet barát és ellenség egyaránt. A lakossági akciók másodlagos célpontja mindig a média figyelmének felkeltése, ezáltal az egyébként kevésbé hiteles fizetős hirdetések kiváltása.
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A gondnokság a közszolgálatit, illetve utóbbit preferálja, melynek oka részint a hitelesség, részint az alacsonyabb pénzügyi ráfordítások igénye.
A turisztikai feladatok miatt kívánatos a jelenlét a turisztikai szaksajtóban is, valamint olyan kiadványokban, melyek közvetlenül a vendéghez jutnak el, különös tekintettel a Magyarországon megjelenő angol és
német lapokra, ajánlókra.

5.7.3. Ár- és értékesítési politika
Ár- és értékesítési politika (látnivalók, csomagajánlatok, ajándéktárgyak, idegenvezetés, szponzorálás,
védjegy), értékesítési csatornák.
Árpolitikai döntésről a világörökségi termékek esetében a kiindulási állapotot szükséges megnézni,
összehasonlításban a város egyéb kulturális látnivalóinak belépődíjaival. Az árképzés alakításánál, esetleges
változtatásánál támpontul szolgálhatnak az örökségkezelő szervezet korábbi kérdőíves felmérésének
eredményei, valamint a KSH által mért, publikált költési hajlandóságok.
15 ábra: A világörökségi helyszín és a pécsi kulturális vonzerők ár/minőség mátrixa (2013–2014)

Belépődíjak az átlaghoz viszonyítva

Vonzerő minősége az éves látogatószám alapján
MAGAS

ÁTLAGOS

ALACSONY

MAGAS

„Prémium” stratégia
Pannonhalma idegenvezetéssel,
Hollókő, látnivalók együtt

„Előnnyel élő” stratégia
Iseum, Szombathely,
Cella Septichora, Pécs,
siklósi vár

„Előnyt kihasználó”
stratégia

ÁTLAGOS

„Magas érték/árarány” stratégia,
pécsi vezető múzeumok,
pécsi püspökség által működtetett
látnivalók

„Reális” stratégia
Zsolnay-negyed látnivalói
városnéző kisvonat

„Előnnyel élő” stratégia

ALACSONY

„Igen kedvező ár” stratégia
Hollókő – múzeumok külön-külön

„Magas érték/árarány”
stratégia,
pécsi török emlékek

„Hátrányt kompenzáló” stratégia,
Pécsi Galéria,
Dómmúzeum

Forrás: saját szerkesztés, 2014.

Árképzés, belépőjegyárak
A Cella Septichora Látogatóközpont árképzése, és nyilván a versenytársaké is ennél az ábránál árnyaltabb
képet mutat, elsősorban a kedvezmények szerteágazó rendszere miatt.
A Cella Septichora Látogatóközpontban az alap jegyár 1700 Ft, a kedvezményes 900 Ft, míg a viszonteladói, a külföldi csoportokat hozó utazási irodáknak megajánlott 500 Ft.
Az idegenvezetés díja induláskor a jegyár része volt, ma további 3000 forintért pluszban rendelhető szolgáltatás.
2016 tavaszára megnyitottak a szomszédos megújult és kibővített püspökségi látnivalók is.
Az alacsony látogatószámok mögött részben a viszonylag magas belépőjegyárak is állhatnak. Szükséges
lenne átgondolni azt, hogy milyen többletszolgáltatásokat tud beletenni az üzemeltető a jelenlegi viszonylag magas árba (pl: idegenvezetés, az interpretáció fejlesztése, audio guide, vagy mobil alkalmazásra letölt-

102

hető vezetés), vagy miként tudja a jelenlegi árait például a Zsolnay-negyed, vagy a múzeumi kiállítóhelyek
jegyáraihoz közelíteni.
A másik oldalon viszont az utaztatóknak adott közbülső ár rendkívül alacsony önmagában is, nem tekintve az azon idehozott főként francia nyugdíjas vendégek fizetőképességét (többhetes dunai – tiszai hajós
útra fizetnek be, Pécs egy–félnapos programot jelent a számukra).
Ezt a megállapítást húzza alá az a tény, hogy az üzemeltető a legjelentősebb értékesítési csatornájaként két
buszos beutaztató céget, valamint az IrányPécs kártyát jelölte meg (maximális kedvezmények ezekben
testesülnek meg).
Az árak rendszerét az alábbi metszetekben szükséges meghatározni, átgondolni:
• normál jegyár és kedvezményes jegyár,
• IrányPécs kártyával adott kedvezmények,
• családi kedvezmény,
• szállodai csomagba beépített ár,
• utaztatóknak kiajánlott ár.
A csomagajánlatokat Pécsett meghatározza az IrányPécs kártya használata. Ezzel tulajdonképpen egy
nagyon rugalmas ajánlat jött létre, a kártya a legalább egy vendégéjszakát Pécs kereskedelmi szálláshelyén
töltő vendégnek ingyen jár. A kártya felmutatásával a vendég a világörökségi emlékek jegyárából 20%
kedvezményt kap.
Ez rendkívül jó, mert rugalmas, és a vendég számára már érzékelhető kedvezmény, ugyanakkor a hagyományos (előre foglalt és fizetett, rögzített) csomaggal szemben megvan az a hátránya, hogy könnyen
„fel nem használható”-vá válik. Ellenpélda, ha a vendég előre kifizeti a szálloda- csomagban például a
Mecsextrém Parkot, akkor is elmegy oda, ha éppen az itt tartózkodása alatt végig esik az eső.
Ezért végül javasoljuk, hogy a pécsi szállodákkal jelenjen meg egy igen erős kapcsolat a kommunikációban, legyen ott a világörökségi kínálat a szállodák honlapján, kínálják, a friss programok is jussanak el hozzájuk, akár
az a szálloda, amelyik a legtöbb vendéget küldi, kapjon arany fokozatú partner címet, ezzel járjanak kiváltságok
(például: névre szóló kártyával adott évben egy vendéggel szabadon beléphet az emlékegyüttesbe…).
Ennek a partnerségnek legyen meg a támogató és presztízst emelő kommunikációja.
Külön feladatot jelent egy belvárosi túraajánlat létrehozása, melyben a világörökség – a püspökség – és a
múzeum együttműködésére van szükség, bővülő körben.
Ki kell alakítani a Zsolnay-negyed jegymintáira akár olyan belvárosi kombinált jegyet, mellyel a húzó
látnivalók végigjárhatóak.
A kialakításhoz támpontot adhatnak a korábban bevezetett, kipróbált belvárosi séták (l. mellékletben). A
programleírásokat, a tartalmat, a módszertani megközelítést, árazást, a túrák hosszát és emészthetőségét
jól szemléltetik ezek a leafletek.
Ajándéktárgyak, merchandising termékek, és azok árképzése
A jelenleg folytatott gyakorlat a keresletnek, a vevői igényeknek megfelelő, igen széles kínálat, bizonyos
termékcsaládoknál a választék is gazdag, az arculatformáló ajándéktárgyak a pár forintos hűtőmágnestől
a több ezer forintos műtárgyakig, műtárgymásolatokig terjednek.
A termékek kizárólagos forgalmazója a Cella Septichora Látogatóközpont.
Szponzorálás, védjegy és használata
A krisztogram motívumra bejegyzett védjegy egyúttal piaci előnyt is jelent e termékek piacra vitelében.
Amennyiben bizonyos tárgyak értékesítése nem a helyszínen, hanem partnernél történik, úgy meg kell
adni a viszonteladói árakat, ki kell kötni azonban a vevők felé megjelenő azonos eladási árat.
Javasolható, hogy legyenek olyan termékek, melyek kizárólagos forgalmazását a Cella Septichora megtartja, amennyiben a Magtár Látogatóközpont, világörökségi fogadótérként is funkciónál, oda az értékesítést
ki kell terjeszteni.
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Szponzorcsoportok, az EKF év alatt a város által kialakítottak szerint
• Klasszikus támogatói csomagok: Az alábbi elnevezések a nemzetközi gyakorlatot tükrözik. Ugyanakkor
a nemzetközi gyakorlat gyakran él az egyes kategóriákhoz rendelt (az adott támogatandó projekt értékeit
tükröző) speciális elnevezések lehetőségével.
• Kiemelt (általános) támogató: A legmagasabb támogatási kategória, kizárja a saját versenytársát ugyanebben a kategóriában. Klasszikusan kommunikációs, pénzügyi, állami tulajdonú – ritkábban FMCGcégek. A program egész kommunikációját uralják, de lehetőség van egy konkrét programban történő
megjelenésre is.
• Főtámogató (projekthez rendelve): Az erre a célra összeállított projekt – katalógusból választ magának
támogatható rendezvényt vagy beruházást, akár az adott projekt névadója is lehet, ebben az esetben a
támogatás mértéke a prémium kategóriát súrolja.
• Médiatámogató: a kommunikáció részeként, elsősorban a fenntartó Zsolnay- negyeddel összekapcsolva,
valamint lokálisan inkább barter jelleggel (programon való részvétel, abszolút friss, aktuális információ,
saját kommunikációban való médiapartnerkénti megjelenés lehetőségéért cserébe médiafelület megszerzése a világörökségnek.
• Támogató: lehet pl. olyan együttműködő partner, amely szolgáltatásaival vagy a merchandising folyamatának segítésével járul hozzá a világörökség sikeréhez (autóflotta, hotellánc, vendéglátóhely, üzlet).
Az egyes kategóriák átjárhatók az adott projekt szerkezetének megfelelően.
A támogatási kategóriák tartalmának összegszerű, évente, előzetes piaci egyeztetések alapján kerülhet
megállapításra.
5.7.4. Az örökség marketingeszközei
A. Marketing Információs Rendszer (MIR): Városi szintű turisztikai adatbázis létrehozása, a statisztikák
folyamatos karbantartása, feldolgozása, elemzése.
B. Arculatépítés: „Pécs, a 2000 éves kultúrájú város” imázs erősítése
C. Termékfejlesztés: a vendégfogadás és a bemutatás körülményeinek, minőségének javítása, örökségi animáció és interpretáció fejlesztése, az örökséghez kapcsolódó kiegészítő termékek létrehozásának ösztönzése.
D. Promóció: a város örökségértékeinek népszerűsítése a lakosság körében
• folyamatos tájékoztatás, információszolgáltatás biztosítása az érdeklődők, a városba látogató turisták
számára,
• a turisták városba csábítása,
• az iskolai és iskolán kívüli nevelés pedagógiai programjának kidolgozása és megvalósítása az örökségi
értékek megismertetésére és értékelésére.
E. Szponzorálás: az örökségi emlékek megóvásához, működtetéséhez szponzorok, támogatók szervezése.
A. Marketing Információs Rendszer (MIR)
Ebben a témakörben elsősorban a releváns információk begyűjtését, elemzését, a szakmai munkához
szükséges örökségi dokumentációt tartjuk kiemelt feladatnak. Minden ezt követő akár marketing, akár
örökségmegőrzési, akár üzemeltetési munkaterületet kiszolgáló egységes információs rendszer létrehozását értjük alatta.
Örökségi információs adatbázis létrehozása és működtetése, feladatok elsősorban a műemlékvédelem,
örökségvédelem szolgálatában:
• a világörökségi emlékek éves felülvizsgálatának kialakítása a múzeummal és az örökségvédelmi hivatallal történő együttműködés keretében,
• az emlékek állapotfelmérése, restaurálási és bemutatási terv készítése, folyamatos aktualizálása,
• világörökségi szakmai adatbázis (szöveg, fotó, rajz) létrehozása és folyamatos karbantartása.
A bemutatás körülményeinek felmérése, javaslatok megfogalmazása a korszerűsítésre.
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Örökségi dokumentációs tár létrehozása és működtetése – ez elsősorban múzeumi kompetencia és feladat.
Turisztikai információs adatbázis létrehozása és működtetése, feladatok a marketing oldaláról:
• látogatói igények és a megelégedettség folyamatos vizsgálata, eredmények felhasználása,
• nemzetközi, hazai turisztikai statisztikák leválogatása, elemzése, folyamatos frissítése, pécsi statisztikai
adatbázis kialakítása,
• nemzetközi tapasztalatok, az „AVEC”31 alapján Pécsett alkalmazható ajánlások megfogalmazása az intézmények és a vállalkozók felé,
• az érintett szakértők bevonása interjúk, ötletbörzék szervezésével, valamint a kommunikáció biztosítása
a szakmai közvélemény és az érintettek között.
Látogatói, értékesítési adatbázis létrehozása és működtetése, feladatok a marketing oldaláról:
• Cella Septichora és ókeresztény mauzóleum, látogatói statisztika, címek, e-mail címek kezelése, különböző szempontok szerinti leválogathatóság (pl.: program, küldőterület, idegenvezetés igénylése, utaztató
– közvetítő partner),
• visszatérő látogatók kezelése, visszatérések követése hűségprogram kidolgozásához,
• online térben látogatók címeinek gyűjtése, célzott adatbázisok építése,
• utaztatók és partnerek szerinti listák, hűségprogram, partneradatbázis építése és kommunikációban való
hasznosítása,
• pedagógiai programok résztvevőinek követése, adatinak gyűjtése, feldolgozása, címlisták kezelése partnerprogram megvalósításához, programok direkt kiajánlásához,
• a városban partnerintézményekkel, látnivalók üzemeltetőivel (pl. ZsN, múzeumok, egyház, IrányPécs
NKft.) címlisták cseréje, adatbázisok közös hasznosítása.
• beutaztató és idegenvezető címlisták építése és kezelése, karbantartása.
• a marketingkommunikáció és népszerűsítés programjának tervezéséhez szükséges megjelenések gyűjtése
(fizetős és ingyenes, szakmai és laikus tartalmak, állandó és időszakos, vagy alkalmi előfordulások, helyi
és régiós, országos, vagy nemzetközi hatókörű médium) különböző metszetekben egyaránt szükséges az
elemzés, a listák nyilvántartása, azok alapján a megjelenések, tartalmak kontrollja, frissítése, fejlesztése.
B. Arculatépítés
Amikor megfogalmaztuk a már meglévő és erősíteni kívánt 2000 éves kultúrájú városimázst, akkor a
legfontosabb lépést megtettük az arculatformálásban. A továbbiakban a promóciónak, a rendezvényeknek, a sajtómunkának mind ezt az arculatot kell erősítenie. Az elmúlt évben a krisztus monogramot
(krisztogramot)32 használta az önkormányzat Sopianae ókeresztény temetőjének egységes, összefogó megjelenítő szimbólumaként. E választás rendkívül szerencsés volt, egyedisége miatt is, de legfőképpen azért,
mert egyúttal a keresztény értékeket és szellemiséget, a történeti kontinuitást is jelképezi.
Az arculatépítés stratégiai feladatai:
• a világörökségi értékeket és a 2000 éves örökséget szimbolizáló krisztogram beillesztése Pécs város arculati kézikönyvébe és jelképekről szóló rendeletébe, és megtartása a kezelő szervezet (gondnokság)
arculati rendszerében, a használat és ellenőrzési jog átadásával,
• az új szimbólumrendszer és a krisztogram elterjedésének elősegítése emléktárgyak és ajándékok készítésével, készíttetésével, valamint a kereskedelmi forgalmazás szorgalmazása,
• az alkalmazott, tervezett marketingakciók – arculatformáló szerepük szerinti – folyamatos kontrollálása
egységes és átfogó arculati monitoringrendszer megteremtésével és működtetésével.
Az arculattal kapcsolatos operatív feladatok:
• rendeleti, szabályozási háttér megteremtése (ez megtörtént, a krisztogram motívumot különféle felhasználási módozatokban is jogi oltalom védi),
	Európai Kulturális és Történelmi Városok Hálózata Egyesületben nemzetközi örökségvédelmi és hasznosítási témájú
együttműködések tapasztalatai.
32
Az ókeresztény szimbólumként ismert krisztus monogram ábrázolás az egyik pécsi sírkamrából került elő, egy mécses részeként. Egyediségét az XP Krisztus monogramjának betűi mellett az alfa és az omega kiegészítő ábrázolása adja. A krisztus
monogram falfestményként több sírkamrában is megtalálható.
31
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• hosszú távú megállapodás megkötése a krisztogram szimbólum önkormányzati használatára vonatkozóan (ez megtörtént),
• az arculati kézikönyv továbbfejlesztése, világörökségi arculati elemekkel történő bővítése, ezek illesztése
(ez megtörtént, fontos az egység megtartása, a következetesség),
• azonnal forgalomba hozható egyedi és minőségi ajándéktárgyak készíttetése és kereskedelmi terjesztése
(ez megtörtént, a kérdés a továbbiakban a partnerség, és az értékesítés fejlesztése, és időről időre a továbbfejlesztés),
• hosszú távú ajándékozási rendszer kimunkálása, minőségi, örökségi ajándék- paletta kialakítása,
• a jövőben forgalomba hozható ajándéktárgyak készíttetése és a kereskedelmi terjesztés alapjainak megteremtése,
• kiadványpolitikában az egységes arculat megteremtése,
• a kiállítási térben az egységes arculat megteremtése (ez megtörtént, ennek fenntartása viszont fontos
feladat).
C. Termékfejlesztés
A termékfejlesztés több összetevőből áll, hiszen egyrészt az ókeresztény emlékek helyreállításához, a bemutatás körülményeinek javításához kapcsolódik, másrészt az ókeresztény emlékek tágabb környezetét és
annak infrastruktúráját is magában foglalja.
A gondnokság saját feladataként vállalhatja fel egyrészt a pufferzóna rábízott infrastruktúrájának karbantartását, fejlesztését, másrészt ajánlásokat tehet az üzemeltetők felé a fejlesztésre, a hibák elhárítására, a
lakosságot és turistákat kiszolgáló kommunális szolgáltatások kiépítésére. A világörökségi emlékek üzemeltetőjeként most már a gondnokság felelős azok állapotának megőrzéséért, a helyreállításért és bemutatásért. Tágabb értelemben a termékfejlesztéshez hozzátartozhat az ókeresztény temető komplex turisztikai
termékként történő megjelenítése, programcsomagok létrehozásával.
Fogadási feltételek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok:
• európai mércével mérve is megfelelő színvonalú világörökségi üzemeltetés létrehozása és működtetése
(tisztaság, állandó minőség, nyelvtudás, rugalmasság, elérhetőség),
• a világörökségi emlékek interpretációjának fejlesztése, a kiállítás bővítése, fejlesztése, abban az interaktivitás növelése, a fogyatékkal élők magasabb szintű kiszolgálása,
• a világörökségi emlékek közvetlen környezetében a vendégek fogadását és kényelmét szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, azok létrejöttének ösztönzése (csomagmegőrző, gyermekmegőrző,
illemhely, ajándék és frissítő, üdítővásárlási lehetőség …).
Programalkotó, szervező feladatok a marketingoldaláról:
• a helyi fogadás minőségi feltételeinek kialakítása (pl. információs rendszer, garantált idegenvezetés megszervezése),
• örökségi értékekre épülő rendezvények szervezése, kulturális animáció generálása,
• már működő rendezvényeken a világörökségi, örökségi jegyek érvényesítése.
Infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok:
• műemléki helyreállítás támogatása,
• a gondnokság által működtetett zöldterületek fejlesztése, a hasznosításuk kimunkálása, az üzemeltetés
megszervezése (ha a pufferzónából van rá bízott közterület, ha nincs, akkor az állapotának nyomon
követése, az üzemeltető felé szükség esetén a beavatkozásra az ajánlások megtétele),
• továbbá a város egészét érintő kapcsolódó fejlesztési feladatok ösztönzése, úgy mint:
• világörökségi pufferzóna közterületeinek rehabilitációja (utcabútorok, térburkolat, zöldfelületek),
• a belvárosi intézményes turisztikai fogadási feltételek megteremtése,
• a belváros vendégfogadási komfortjának és minőségének javítása (helyszínek megközelíthetősége, eligazodást segítő táblák, autóbuszos parkolás, nyilvános illemhelyek, köztisztaság, kivilágítás),
• üzletek és vendéglátóhelyek nyitásának és kitelepülésének szabályozása.
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D. Promóciós politika
A marketinginformációt áramoltató, közvetítő eszközeivel lehetővé teszi az érintett lakosság széles csoportjának bevonását az örökségi munkába. A különböző turisztikai és lakossági akciók jellegüktől függően részei a termékfejlesztésnek is, ugyanakkor a bemutatás, a népszerűsítés eszközei is. Világörökségi,
örökségi témájú pályázatok meghirdetése (pl.: rajz, irodalmi, művészeti) ráirányítják a figyelmet a város
értékeire, erősítik a lokálpatriotizmust és „eredményeikkel” segítik a szakemberek munkáját. A látogatók
fogadásában részt vállaló turisztikai szakma képviselőnek felkészítése, velük a partnerség kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy Pécs valóban vendégváró, vendégszerető várossá váljon.
A klasszikus promóció eszközeire is támaszkodik természetesen az örökségi marketing, mint például kiadványok, információs anyagok, Internet-megjelenés, információs táblák, médiaprogram készítésére, alkalmazására, infopontok megvalósítására. A kiállítási, vásári szereplések mellett hangsúlyosak a hazai
és nemzetközi konferenciák, azok szervezése, és az azokon történő aktív részvétel is. Az „idecsábítás”
stratégiájában vezető szerepet játszó promóciós eszközök alkalmazásának azonban sajnos erős gátja az önkormányzati finanszírozási keretek szűkössége. Ezen a területen igen nagy szükség van előrelépésre, városi
szintű turisztikai összefogásra. A marketing információs rendszer (MIR) adatai, az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján szükséges nagyon erőteljes fejlesztése. A pécsi, baranyai diákokra, iskolákra és
tanárokra irányul a promóciós munka pedagógiai része. Célja a figyelemfelhívás, az örökség megőrzésére
nevelés. Hosszú távú cél egyrészt, hogy az általános és középiskolai oktatási rendszerbe Sopianae ókeresztény temetője és a város örökségi értékei, mint tananyag bekerüljenek. Másrészt olyan iskolán belüli
és kívüli további foglalkoztatási lehetőségek kimunkálása és bevezetése, például szakkörök, vetélkedők,
melyeken keresztül a diákok még jobban elmélyülhetnek az örökségi értékek tanulmányozásában.
5.7.5. Tevékenység és célcsoport mátrix
Tevékenység

Célcsoport

Turisztikai tájékoztató rendszer kialakítása
kiadványsorozat
multimédiás infopontok
intézményi koordináció

Kiadványok esetében a hazai és külföldi partnerek, és
főként a már itt lévő turisták
Városba látogató turisták

Animáció, rendezvényszervezés

A térségbe látogató turisták (belföldi, külföldi), potenciális
világörökségi turisták
Média
Helyi lakosság

Interaktív múzeumok kialakítása
kiállítások felújítása
új katalógusok
élő múzeumutca
iskolai pedagógiai programok

A múzeumokat, világörökséget látogató turisták

Interpretációs központ
látogatóközpont létrehozása
didaktikus, interaktív bemutatóterem kialakítása

Városba látogató turisták

Örökségi menedzseriroda

Örökségi és turisztikai szakma, helyi lakosság, interpretációs központ szakmai háttere

Folyamatos képzés
örökségmenedzser-képzés
helyi szolgáltatók képzése, motiválása
ifjúsági örökségműhelyek szervezése
lakossági médiaprogram

Helyi lakosság különböző csoportjai

Termékfejlesztés

Tényleges és potenciális vendég

Vendégkörfelmérés

Helyi turisztikai szolgáltatók, üzemeltetők, egyetem,
kutatók

107

6. Összefoglaló
Az elmúlt évek jogszabályi, gazdasági, társadalmi történési, az örökség menedzsment területen megszaporodó képzések, mind jelzik a téma aktualitását. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Vötv.) világörökségi kezelési terv készítését írja elő a hazai világörökségi területekre, melyet
a helyszíneknek hétévente felül kell vizsgálniuk. Napjaink Magyarországában is „forró téma” a műemlékek ügye, bár szintén a ma aktualitása a korábbi Kulturális Örökségvédelmi Hivatal utódintézménye, a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ átalakítása, minisztériumi egységgé történő beolvasztása. Az építési engedélyezés fellazítása, a hazai és EU-s pályázati rendszerben elsősorban a projektekben gondolkodás mind veszélyeket is rejtenek. A történeti városmagot, a városképet egységesen kell kezelni és fejleszteni, a projekt egy megvalósítási egység, a tervezés javasolt szintje a program.
Rohanó világunkban egyszerre tendencia a jövő felé és a nemzetközi folyamatok felé fordulás, ugyanakkor, ezzel szinte párhuzamosan felértékelődik a hagyomány, a helyi kultúra, az egyediség, a sajátosságok
őrzése. Erre egy példa az Olaszországból eredő citta slow, „lassú városok” mozgalom. Ami valójában a
lelassulást a belsőre figyelésben, a pillanatok megélésében látja. Az örökség ügy, az örökség menedzsment
ezzel együtt ma is elsősorban építészi, műemléki építészi szakmaterület. A fenntarthatóság az élet minden
területén egyre fontosabbá válik, mint szemlélet előtérbe helyezi a meglévőt, annak a megőrzését és újrahasznosítását. A fenntarthatóság, mint környezettudatos gondolkodásmód rámutat az újrahasznosítható,
a természetből nyert, és használat után vele ismét eggyé váló anyagok és megvalósítási módok előnyeire,
a mai környezetben való használatukra. Ezzel régi mesterségek, mesterségbeli tudások is felértékelődnek.
Miként mérjük egy épület megtérülését, mi számít olcsónak, drágának? Ha egy egyszerű példával élünk, a
hidak élettartamát nem a beton (50-70 éves élettartamához), hanem a kőhidak több száz éves élettartamához hasonlítjuk, egészen más megtérülési adatokat fogunk kapni. Mit jelent a fenntarthatóság gazdasági,
pénzügyi szempontból? Mit jelent a fenntarthatóság a társadalom, a közösség számára? Talán ez az utolsó
két kérdés, és az arra adható válaszok hívták életre az örökség menedzsmentet, és különösen helyezték előtérbe a turizmus szerepét. A fejlesztési folyamatban turizmus és örökségvédelem kapcsolatát McKercher
et al. (2005) hétféle kapcsolattípussal azonosítja, a tagadástól, a párhuzamos létezésen, a konfliktuson át
egészen a partnerségig. Pécsett a fejlesztések során szinte valamennyit átéltük, a ma is látható világörökségi
emlékegyüttes bemutatása végül műemléki, építész, régész és turisztikai szakmák kompromisszumaként
jött létre. Nemzetközi példák örökség menedzsment tervek készítésére elsősorban a világörökségi területekre vonatkoznak. A nemzetközi gyakorlat inkább stratégiai szintű tervek, erős menedzsment orientációval, míg a hazai világörökségi kezelési terv készítési folyamatban jellemzően operatív feladatig kéri a
megbízó egy-egy téma konkrét ismertetését. Építész-régész szakemberek állították össze a kezelési tervek
és megalapozó dokumentumok kötelező tartalomjegyzékét, az azzal szemben támasztott szakmai, tartalmi követelményeket és a munka mentorálási és elfogadási folyamatában sem jelenik meg a turisztikai
szakma, bár mind a megalapozó dokumentum, mind a kezelési terv önálló fejezetet szán a turizmusnak.
Talán ezért is gondolom úgy, hogy van létjogosultsága az örökség menedzsment, mint rendszer bemutatásának, különös tekintettel a turisztikai népszerűsítésre és a helyi lakosság érzékennyé tétele programjaira.
Az örökségmenedzsment összekapcsolja a megőrzés/konzerválás folyamatát, a helyreállítást, a bemutatást/
megismertetést és a fenntartható fejlesztést. Magában rejti az örökséggel való törődést, és annak fenntarthatóságához gazdasági hasznok realizálását is, szintúgy az örökség élvezetéhez vezető utakat és módokat.
Másként fogalmazva, az alábbi négy pillérre épül:
• megőrzés, tudományos feldolgozás,
• helyreállítás, rehabilitáció
• hasznosítás, üzemeltetés
• bemutatás, megismertetés.
Művelése különböző szakmaterületek együttműködését is feltételezi, az örökségmenedzsment rendszerszerű megközelítése mellett különböző intézmények, cégek, civil szervezetek közötti munkamegosztásban
valósul meg. Törvényi kötelezettség a megőrzés mellett az elérhetőség biztosítása, melyet mind fizikai,
mind szellemi értelemben meg kell oldani az örökségi emlék tulajdonosának. A bemutatás, megismertetés
programja ezért itt nem szűkülhet le, és nem irányulhat kifejezetten csak a turistákra. A legjelentősebb
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feladat a helyi lakosság bevonása, velük az értékek megismertetése és megértetése. Ezért a lakossági program is több felé bomlik, egyrészt egy hagyományosabb pedagógiai programra, másrészt az úgynevezett
szenzibilizációra, azaz „érzékennyé tételre”. Erre példa a ma már nemzetközileg elterjedt őszi örökségi
napok sorozat. Örökség pedagógiai programot három szinten lehet és célszerű tervezni és megvalósítani.
Egyrészt az adott műemlékhez kapcsolódóan, annak akár fizikai tereiben, az interpretáció részeként. Másrészt a helyi általános és középiskolákkal együttműködve, adott kort, társadalmi-, történeti-, építészeti-,
néprajzi értéket a tananyagba beemelve, vagy tananyagot szakköri foglalkozással kiegészítve. Harmadrészt
pedig a tudomány és kutatás terepeként is, együttműködve a felsőoktatással, teljesedhet ki és kaphat nemzetközi szakmai publicitást az emlék. Pécsett az építő- és az építészképzés jelen van szakiskola, szakközépiskola, főiskolai, egyetemi és szakmérnöki szinten is. Kiválóan alkalmas lehet ezért a város nem csupán
elméleti kutatási, hanem igen praktikusan az építészképzésen keresztül a világörökségi emlékek és a történeti belváros ilyetén „hasznosítására” is. Turisztikai szempontból a dolgozat néhány fontos megállapítást
tesz. Egyrészt javasolja újraértelmezni a kulturális turizmus fogalmát, azokhoz a szerzőkhöz kapcsolódva,
akik azt az utazás motivációja szerint és nem tömegességük alapján kategorizálják be. Pécs az elmúlt
években mint Európa Kulturális Fővárosa, majd a kultúra városaként került a figyelem középpontjába. A
világörökségi emlékekhez kapcsolódó idősoros elemzések azt mutatják, hogy még így is vannak határai
a kulturális turizmus teljesítőképességének. Másként fogalmazva, arra hívja fel a figyelmet, hogy nem
szabad a kínálatnak túlságosan egyoldalúnak lennie. A trendeket és az adott turizmusforma jellemző mutatóit (magasabb vendégéjszaka szám) figyelembe vevő kínálat fejlesztése jelenthet fenntartható turisztikai
növekedést (pl.: egészségturizmus), mely turizmusformák mellett a kulturális kínálat kiegészítő termékké
válik, ugyanakkor megmaradhat a város arculatát meghatározó, brand-et építő elemnek.
Egy másik oldalról pedig láthatóakká váltak egy-egy látnivaló vendégfogadási és vendégcsábítási korlátai
is, mintegy megerősítve azt a nemzetközi és hazai folyamatot mely életre hívta a desztinációk turisztikai
házigazda szervezeteit, a TDM-eket.
A dolgozat részletesen elemzi a pécsi világörökségi emlékegyüttest, bemutatja, miként vált turisztikai
vonzerővé, egyúttal leteszi a voksot az immanens értéken nyugvó bemutatás mellett.
Az elemzés egyúttal alkalmas a harmadik fejezetben bemutatott módszertan szemléltetésére. Az örökség
menedzsment módszertanát leíró munka korábbi évek hazai és nemzetközi kutatásaira, megbízásaira és
nem utolsó sorban a pécsi Örökség Ház működési tapasztalataira épít.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani Tóth József professzor úrnak, a PTE rector emeritusának, a Földtudományok Doktori Iskola korábbi vezetőjének, hogy biztosította számomra a doktori képzésben való részvétel
lehetőségét. Ezúton szeretném megköszönni Dövényi Zoltán professzor úrnak a Földtudományok Doktori Iskola vezetőjének is a segítőkészségét.
Külön köszönöm témavezetőmnek, Aubert Antal professzor úrnak, aki több mint egy évtizede figyelemmel kíséri munkámat, és segíti doktor iskolai tanulmányaimat.
Köszönöm László Mária egyetemi docens asszonynak, hogy javasolta tanulmányaim folytatását a doktori
iskolában és ösztönzött tanulmányaim befejezésére, és Orosdy Béla egyetemi docensnek, volt marketing
tanáromnak, aki nem engedte a lezserséget, és elhitte, hogy egyszer majd elkészül a dolgozat. Pinczehelyi
Sándor, egyetemi docensnek, Kiváló Művésznek, aki mindig elolvasta, javította írásaimat, és aki 18 év
alatt valamirevaló szakembert formált belőlem.
Hálás vagyok azért, hogy részese lehettem a hazai első örökség menedzser központ létrehozásának, jó
szívvel gondolok a rengeteg közös munkára Ujvári Jenővel, az örökségi és turisztikai feladatokra Sarkadi
Eszterrel.
Örülök, hogy részt vehettem az első hazai örökségmenedzser képzés megalapításában Aubert Antallal,
Sarkadi Eszterrel és Szabó Géza egyetemi docenssel.
Szeretném megköszönni Bachman Zoltán professzor úrnak, Kossuth-díjas építésznek, aki azt mondta,
hogy le kell írnod, úgy ahogy csak te tudod, néha pedig azt is mondta, írd le úgy, ahogy megélted.
Köszönöm Mezős Tamás professzor úrnak, akitől a világörökségi kezelési terv készítése során sokat tanultam, és aki mindig a lényegre kérdezett rá.
Külön köszönöm férjemnek és három gyermekemnek, hogy a tőlük elrabolt időt megbocsátották és bízom
benne, hogy ezt talán egyszer vissza tudom adni nekik.
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Pécs város vendégköré- Pécs város vendégköré- primer, kérdőíves
nek kérdőíves felmérése nek kérdőíves felmérése felmérés

primer, fókuszcsopozicionálás és élményí- Pécs város turisztikai és
porttal kombinált
géretek
márkastratégiája
brain storming
workshop, valamint
szekunder kutatás Pécs város turisztikai
Pécs város turisztikai és
elkészült városi tanulcélú swot elemzése és
márkastratégiája
mányok, turisztikai
turisztikai célcsoportjai
adatok elemzéséből

primer

primer - helyi
adatgyűjtés, mélyinterjúk, valamint
szekunder adatok,
anyagok elemzése

Műemlék épületek
hasznosíthatósága,
üzemeltethetősége és
fenntarthatósága kőszeg
város példáján

szekunder

Módszertan

szakirodalmi áttekintés

Mely fejlesztési dokumentum keretében?
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Ssz. Kutatás megnevezése

Kutatások részletes jegyzéke, melyek a disszertációban felhasználásra kerültek

16. táblázat: Kutatások részletes jegyzéke
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Mészáros Bernadett

Pécs Városmarketing
Koncepció és stratégia

workshopok, csoportos viták, cég és
intézményvezetői
körben Pécsett
Mészáros Bernadett

projektpartnerek
részéről egy-egy
képviselő, valamint
a francia vezető
partner és DAPA
valamint az IRPA

workshopok
előkészítése, a moderálásban részvétel, az Szokolay Örs
anyagok értékelése,
elemzése

résztvevő

kutatás vezető

a megbízó oldaláról a
munka támogatása,
összefogása, a kutatások helyességének
ellenőrzése

Pécs város
önkormányzata

Pécs/Sopianae
Örökség Kht.

Pécs/Sopianae
Örökség Kht.

Pécs/Sopianae
Örökség Kht.

1997

2003-2004

2003-2004

2005-2006

A táblázatban található rövidítések jegyzéke:
VÖ – világörökség | MAD – megalapozó dokumentum a világörökségi kezelési tervhez | KET – világörökségi terület kezelési terve
ROP – Regionális Operatív Program | DAPA - Ministére de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine
IRPA – Institut Régional du Patrimoine | ISES – Institue for Social and Eurpoean Studies Foundation

A fenti tételes listán túl, kutatásnak, vagy akár egy modell tesztjének is felfoghatóak a városmarketing, az örökségmenedzser és a turisztikai marketing menedzser munkák az adott időszakban, ezek közül kiemelten: ROP Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése 1,5 mrd Ft értékű beruházási projekt pályázat írás és pályázat összeállításának koordinálása, majd a megvalósításban a négytagú projektmenedzsment azon tagja, aki a marketing, kommunikáció,
kiállítás és általában a nem beruházási - építési részekért volt felelős. A pécsi Örökség Ház létrehozásában részvétel, „alapító tag”, a teljes működési rendszer,
feladatok, szakmai munka kialakításában részvétel. 2008-tól részvétel Sarkadi Eszterrel a Pécsi Turisztikai Egyesület létrehozásában (alapító tag), valamint a
volt Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft helyi TDM szervezetté TÉDÉEM Pécs Kft-vé alakítása, a cég gazdasági és marketing vezetőjeként.

településmarketing
funkcióinak feltárása
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az örökség menedzsment kompetencia
területei - nemzetközi
kutatás

Magisthere projekt
az örökség menedzsközös európai örökség mélyinterjúk készíment kompetencia
menedzser képzés létre- tése (17 db)
területei - hazai kutatás
hozására

primer kutatási eredmények összesítése,
Magisthere projekt
eltérések elemzése,
BL Consultközös európai örökség közös szószedet ants, DAPA
menedzser képzés létre- Glossarie összeállíhozására
tása, kompetencia
modulok gyűjtése és
rendszerezése

Pécs VÖ megvalósíthatósági tanulmány

9

szekunder és primer
ROP Pécs világörökadatgyűjtés, valamint Eco-Cortex
sége turisztikai vonzerő hazai és külföldi
Kft, Göndöcs
István
fejlesztése beruházás
minták tanulmányozása

Mellékletek
Melléklet 1. A marketingprogram tevékenységek leírása
• Turisztikai tájékoztató rendszer
• Animáció és rendezvényszervezés
• Interaktív múzeumok
• Interpretációs központ létrehozása és működtetése
• Örökségmenedzser iroda és módszertani központ működtetése
• Folyamatos képzés és pedagógiai program megszervezése
• Vállalkozásösztönző termékfejlesztési tevékenység megvalósítása
• Vendégkörfelmérés
Turisztikai tájékoztató rendszer kialakítása
Információs táblarendszer telepítése a történelmi belvárosban és a közlekedési csomópontokban négy kategóriában:
• Belváros térképek a látnivaló megjelölésével, piktogramokkal
• leíró, magyarázó táblák a látnivalók mellett
• látnivalók felé iránymutató táblák
• információs táblák a városkapuknál.
A táblarendszer kialakítását az örökségkezelő szervezet, majd a helyi TDM szervezet az elmúlt években
már elkezdte, így elkészültek és kihelyezésre kerültek a városi turisztikai térképtáblák (19 db) és a világörökségi helyszíneket jelölő réztáblák, valamint az iránymutató nyíltáblák. A Világörökségi Bizottság Titkársága 2004. évben elkészíttette egységesen az összes hazai helyszín vonatkozásában a világörökségeket
jelölő kőtáblákat. A világörökségi ROP projekt keretében megújultak a látogatható világörökségi emlékek
névtáblái. Világörökséget – ókeresztény sírkamrákat jelölő nyíltáblák az alábbi belvárosi helyeken vannak:
Hunyadi u. Kálvária u. sarok (várfal előtt)
Szent István tér – Ferencesek u. sarok (Aranycipó előtt)
Klimó György u. – Esze Tamás u. sarok (zöld területen)
Széchenyi tér – Király u. É-i sarok
Kossuth tér (parkoló kijárata)
Széchenyi tér ÉNy-i sarok
Káptalan utca – Hunyadi u. sarok (Aranyos kútnál)
Ezenkívül van még egy plusz kicsi nyíltábla a kerékpárosoknak az Esze Tamás utcában.
Szükség van azonban további frissítésekre kiegészítésekre, így:
• Szükség lesz a püspökségi beruházás területén, különösen Magtár Látogató- központnál iránymutató
nyíltábla elhelyezésére.
• Megfontolandó, hogy a Barbakánnál lévő tábla a másik oldalra, az Esze Tamás utca kezdetére átkerüljön.
• Szinte egészében hiányoznak a műemléki leíró táblák (a város szintjén három készült el) – ezek is orientálhatnának, különösen a világörökségi terület határában célszerű ezeket kihelyezni és nem a térképes
táblákat tovább sűríteni.
• Szinte egészében hiányzik a városban az autósokat elirányító táblarendszer, melyet a közlekedés, tömegközlekedés, parkolás, autóbuszos ki- és beszállás helyei, valamint az autóbusz-parkolók kijelölésével,
megtervezésével együtt kell/lehet kezelni.
• Egészében hiányoznak a város fő bejövő útjai melletti óriásplakátok – melyek a világörökséget hirdették
(újra meg kellene szerezni ezeket a helyeket).
Egységes arculatú turisztikai kiadványsorozat magvalósítása,
• tematikus városnéző körutak prospektus (bor, Mecsek, múzeumok, Zsolnay, világörökség,…. városa),
• a világörökségi emlékekről és az ókeresztény korról szóló 12 részes sorozat,
• általános tájékoztató füzet,
• közlekedés a városban tájékoztató leporelló,
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•
•
•
•

várostérkép,
Pécs2000 örökségi séták,
Pécs praktikus leporelló,
világörökségi programok prospektus (tematikus ajánlatok csoportoknak, osztálykirándulóknak, garantált múzeumpedagógiai foglalkozások).

E kiadványok terjesztése ingyenes, elsősorban az utazásszervezők, partnercégek, kiállítások, vásárok, valamint a városba látogató szakmai közönség, jelentősebb konferenciák, továbbá az utazási piac véleményvezérei körében történik, és természetesen a látogatók, a nagyközönség számára elérhetőek.
• Multimédiás információs pontok kialakítása (MÁV állomás, Széchenyi tér – Tourinform iroda, Barbakán parkolóház).
• Internetes turisztikai tájékoztató anyag kibővítése, állandó aktualizálása.
• Turisztikai tájékoztató helyek és tevékenység koordinálása (Tourinform, MÁV,
• Pécsi Kulturális Központ Irodája, Múzeumok, Tourist Police, benzinkutak).
Animáció, rendezvényszervezés a történelmi belvárosban.
• Idegenforgalmi vonzerővel rendelkező nagyrendezvények, fesztiválok rendszerezése, turizmushoz igazodó kronológiájuk kialakítása, színvonaluk emelése.
• Nappali zenei és esti, éjszakai zenei és fény animációk (fény és zene játékok) megvalósítása.
• Utcazenészek, mutatványosok városba szervezése turistaidényben.
• „Nyitott kapuk a műemlékekre” akciók szervezése, „ásatási tanösvény” szervezése a műemléki helyreállítások és az egyébként nagyközönség elől elzárt értékek megmutatására.
Interaktív múzeumok kialakítása.
• A múzeumok jelenlegi leromlott állapotának megszüntetése, kiállítások megújítása.
• Didaktikus, interaktív bemutatótermek kialakítása.
• Új katalógusok, kiállításvezetők, prospektusok kiadása.
• Élő múzeum – pezsgő múzeumutca megvalósítása esti nyitva tartás bevezetésével, múzeumi kávézó,
műtárgymásolat-bolt, ingyen Internet-pont beindításával az ifjúság számára.
• Iskolai pedagógiai programok kifejlesztése, örökségvédelmi műhelyek, restaurálási bemutatók szervezése.
Interpretációs központ létrehozása és működtetése.
• A Cella Septichorában látogatóközpont kialakítása, a vendégek fogadásának és a világörökségi helyszínek megtekintésének szervezése, sormenedzsment.
• A pécsi világörökségi helyszínekről átfogó ismeretek nyújtása informatika, lézer, fénytechnika és film
segítségével.
• Didaktikus, interaktív bemutatóterem kialakítása.
• A ROP világörökségi projekt keretében az ókeresztény temető emlékei egységes kiállítási, bemutatási
környezetet, tematizált és egységes arculatú kiállítást nyertek. Az elkészült kiállítási koncepció második
és harmadik ütemének megvalósítása a következő évek feladata.
A régészeti leletek gazdagsága a Cella Septichora Látogatóközpontból kiszorított bizonyos funkciókat,
melyekre azonban a kulturált, és mai kor igényeinek megfelelő vendégfogadáshoz változatlanul szükség
van. Ezért változatlanul szükség van egy belvárosi turistaforgalmat kiszolgáló interpretációs központra és
szükség van továbbra is a világörökségi emlékek közvetlen közelében a fogadás feltételeinek megteremtésére (így: nyilvános WC, autóbuszos parkolás, csomagmegőrzés, ajándék- és frissítővásárlási lehetőség).
Örökségmenedzser iroda és módszertani központ működtetése.
• A meglévő leletek és emlékek kutatásának, további értékek feltárásának szervezése.
• A védelmi és a rekonstrukciós munkák elvégeztetése.
• A hasznosítás és bemutatás megszervezése.
• Tájékoztató anyagok készítése együttműködésben a Tourinform irodával.
• Elemzések, felmérések készítése együttműködésben a Tourinform irodával.
• Örökségmenedzsment – módszertani központ funkciók ellátása, az emlékek integrálása a város mindennapi életébe, és a hazai és nemzetközi szakmai közösségbe.
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Folyamatos képzés és pedagógiai program megszervezése.
• Örökségmenedzser-képzés PTE-vel együttműködésben.
• Turisztikai szolgáltatásban részt vevők, de nem szakemberek (kereskedők, taxisok) képzése.
• Ifjúságnak, mint a jövő „örökségfogyasztójának” megnyerésére örökségi műhelyek keretében foglalkozások szervezése.
• Lakosság motiválása a médián keresztül és lakossági fórumokon.
Vállalkozásösztönző termékfejlesztési tevékenység megvalósítása.
Az örökségturizmust erősítő turisztikai szolgáltatások létrejöttének ösztönzése.
Vendégkörfelmérés.
• A városba látogató belföldi és külföldi vendégek összetételének, utazási szokásainak, elvárásainak, Pécsről alkotott imázsának felmérése.
• A világörökségi emlékeket felkeresők megelégedettségének vizsgálata, fontosság – elégedettség mérése
gap módszerével.

122

Melléklet 2. A világörökségi emlékek üzemeltetése – humán erőforrás menedzsment
A világörökségi emlékek üzemeltetése a ZSÖK keretein belül az alábbi szakembergárdával valósul meg,
2011 óta:
Világörökségi helyszínen dolgozók munkaköre, 2015. évben
Világörökség igazgató – örökségmenedzser

1 fő, 8 óra

Múzeumpedagógus – történész, örökségmenedzser

1 fő, 8 óra

Idegenvezető – örökségmenedzser

1 fő 8 óra

Animátor – történész

1 fő, 8 óra

Animátor – régész

1 fő, 8 óra

Animátor – grafikus

1 fő, 8 óra

Animátor – közgazdász

1 fő, 8 óra

A Gondnokság feladatai felölelik a megőrzés, dokumentálás, pedagógia és népszerűsítés, turisztikai üzemeltetés valamint az épületek fizikai, technikai működtetési, karbantartási és fejlesztési feladatait.
A fenti felsorolásból is látható, hogy a gondnokság jelenlegi kompetenciával nem fedi le a zavartalan működéshez ellátandó területeket.
A világörökség fenntartható működtetéséhez ezért vagy a „saját házon belüli” kompetenciák bővítésére,
vagy azok külső partnertől történő „megvásárlására” van szükség, mert a jelenlegi állapotában a gondnokság nem alkalmas feladatai maradéktalan ellátására.
A megoldás lehet ezért a gondnoksági feladatok átadása olyan helyi szervezetnek, melynél a kompetenciák,
a döntési képesség, a tulajdonosi érdekeltség és vagyoni biztonság egyaránt adottak.
Amennyiben jelen kezelőnél marad a világörökségi emlékek menedzsmentje, úgy azt a szervezetet szükséges kiegészíteni minimálisan az alábbi kompetenciaterültekkel:
• műemlékvédelem
• építészet, műemléki épületkezelés és felügyelet
• muzeológia
Ezzel együtt kezelő szervezet akkor lesz eredményes, ha szorosan együttműködik úgy a tulajdonosi, vagyonkezelői, mind a szakmai és civil szervezetekkel.
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Melléklet 3. A világörökségi helyszínek belépőjegy ára és nyitva tartása – Időutazás – szórólap
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Melléklet 4. A krisztogram, mint jelkép értékei, leírása, használati módjai
Pécs (Sopianae) ókeresztény temető szimbólumául a szakma már 2001. évtől a krisztogramot használja, ezt
a jelképet az idegenforgalmi és lakossági népszerűsítés során az elmúlt években be is vezette. A krisztogram,
mint önálló szimbólum mellett elkészült annak emblémásított, kétnyelvű felirattal ellátott változata is.
Ezeket a jelképeket, azok különböző megjelenési formáit, használatát Pécs Város Önkormányzata szerzői
jogi oltalom alá helyeztette. 2002 novembere óta a Pécs/Sopianae Örökség Kht., mint Pécs M. J. Város
Önkormányzata által alapított társaság a gazdája a pécsi örökségmenedzsment munkának, ezen belül a
világörökség népszerűsítésének is.
Imázselemek, egyediség
A temetető a kereszténység kialakulásának emléke.
Imázselemek közé nem vonhatók be korábbi időszak jellemzői (pl.: Marcus Aurelius-fej stb.), kizárólag
ókeresztény korból származhatnak. Javasolt elemek: Krisztus-monogram – Európában ismert, általánosan
használt szimbólum.
Cella Septichora alaprajza, mint pécsi sajátosság, egyediség.
Az arculati kézikönyv tartalmazza e szimbólumok leírását és grafikai megjelenítését, használatát.
A jelkép leírása
A Pécs (Sopianæ) 4. századi ókeresztény temetőjének nyolcszögű sírkamrájából Kárpáti Gábor régész ásója
nyomán előkerült krisztogram, amely egy mécsestartó lánc része volt (eredeti mérete: 8,5 cm átmérõ,
anyaga: bronz, kora: 4. század, feltárás ideje: 2000).
A Jézus Krisztust jelképező szimbólumon az X(khi) és a P(rho) betű Jézus görög nevének (Khrisztosz) elsõ
két betűje. A nagy A (alfa) és a kis Ω (omega) betűk a kezdet és a vég szimbólumai.
A Krisztus monogram a kereszténység egyik legismertebb szimbóluma. Alkalmazása különösen gyakori az
ókeresztény időszakban Itáliában és a provinciákban is. Más ókeresztény szimbólumokkal és bibliai jelenetekkel együtt nem csak a Róma városi és más provinciák katakombáiban kedvelt motívum,hanem a provinciális
ókeresztény művészetben is. A falfestmények mellett a sírokba temetett mellékletek díszítőmotívumaként is
gyakran előkerül. Pécsett legutóbb a Péter-Pál sírkamra rekonstrukciójához kapcsolódó ásatáson került egy
eredetileg lámpafüggesztő lánc részeként használt bronz Krisztus-monogram.
A krisztogram kiválasztása a pécsi világörökségi emlékek szimbólumaként szerencsés volt, hiszen jelképezi
a szellemiséget, a történeti folyamatosságot, ugyanakkor tárgyiasult formában, mint mécsestartó-lánc
része előkerült a pécsi sírkamrák egyikéből, és falfestményként is látható több sírkamra (így a Péter-Pál és
az ókeresztény sírok) falán.
A jelhez kapcsolódó legenda:
A Kr. u. 312 okt. 28-i Milvius hídi csata előtt Constantinus császár látomásában e jel jelent meg a következő szavak kíséretében: „Tutō nikā”, E jelben győzz.

				
A levédett jelkép és abból kialakított embléma.		

A jelkép egy felhasználási módja, kendőterv.
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