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1. Bevezetés
Már régóta a disszertáns érdeklıdése fókuszában állt, hogyan erısíthetı a természetvédelem
és a turizmus kapcsolata. Mik lehetnek azok a közös pontok, amelyek mentén a természeti
környezetet a turizmus a lehetı legkevésbé terheli, ugyanakkor a természeti értékek ismerete
minél több emberhez eljut, és hozzájárul a helyi lakosság gazdasági gyarapodásához is. Jelen
kutatás alkalmával olyan szimbiózist keresett, amely a fenti értékeket magában foglalja.
A nemzetközi szakirodalom már régóta foglalkozik az ökoturizmussal, a klaszterekkel, és a
fenntartható turizmussal. Az elmúlt években a magyar közgazdasági szakirodalomban is egyre
több a klaszterekkel, a klaszter alapú gazdaságfejlesztéssel foglalkozó tanulmány olvasható
(többek között Buzás, N. 2000; Buzás, N.–Lengyel, I. 2002; Deák, Sz. 2002; Dıry, T. 1998;
Grosz, A 2001, 2004, 2005, 2006; Lengyel, I. 2001; Lengyel, I–Deák, Sz. 2002; Lengyel I.–
Rechnitzer, J. 2002; Patik, R. 2002).
A kutatás kezdetén az ökoturisztikai klaszterek témájával kapcsolatban még nem voltak
elérhetı publikációk, azonban mára egyre több országban került napvilágra a téma. Ott, ahol
nagy figyelmet fordítottak korábban a turizmus fenntartható fejlıdésének vizsgálatára, mára
megjelentek az ökoturisztikai klaszterek kialakulásával kapcsolatos kutatások Bulgáriában
Hawkins (2001) a természetvédelmi területeken kialakítandó versenyképes klaszter
megközelítés kialakításával foglalkozott.
Nem csak a tanulmányokban, hanem a gyakorlatban is találkozhatunk ökoturisztikai
együttmőködésekkel. A natúrparkok, a különbözı turisztikai hálózati együttmőködések,
térségi együttmőködések láttán észlelhetı a szakma klaszterek iránti fogékonysága, amelyek
az ökoturisztikai klaszterek kialakításának megfelelı alapul szolgálnak.
Az ökoturisztikai klaszter, mint fogalom egyszerre több szakágazathoz kapcsolódik.
Tudományos

vizsgálatukra

az

interdiszciplinaritás

a

jellemzı,

kapcsolódik

az

ökoturizmushoz, a természetvédelemhez, a gazdaság különbözı aspektusaihoz (vállalkozási
ismeretek, marketing, klaszterizáció), a fenntarthatóság fogalmához.
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A kutatás célja
A kutatás legfıbb célja egy hazai ökoturisztikai klaszter elindításához szükséges kritériumok
meghatározása volt.
Ennek eléréséhez az alábbi rész célok megvalósítása elengedhetetlen:
•

Az ökoturisztikai klaszter fogalmának tisztázása elsıdleges, amellyel azt szeretné a
disszertáns elérni, hogy a természetvédelmi területeken a desztináció menedzsment
segítségével, az adott területhez alkalmazkodva, a lehetıségeknek megfelelı módon
lehessen bıvíteni az ökoturizmust. Mindehhez az alábbi felsorolásban összefoglaltak
szükségések:
o Definíció megalkotása;
o Értelmezési lehetıségek megfogalmazása;
o A klaszter jellemzıinek feltárása;
o A klaszter létrehozását eredményezı motivációk meghatározása;
o A klaszter létrehozása következtében fellépı környezeti hatások változásának
áttekintése;
o A klaszter létrehozását követıen a természet védelmére történı hatások
vizsgálata.

•

Az ökoturisztikai együttmőködési gyakorlat feltárása az ökoturisztikai klaszter
modell kialakításához: Ennek megalapozásához megfelelı esettanulmányok készítése
szükséges, amelyet a jelenlegi együttmőködési hajlandóság és gyakorlat feltárásával
végez el a disszertáns az alábbi területeken:..
o Hazai esettanulmány készítése a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területén;
o Külföldi esettanulmány készítése a szlovéniai Triglav Nemzeti Park területén;
o Egy mőködı natúrpark jellemzıinek feltárása- Írottkı Natúrpark.
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2. Kutatástörténet
A turizmus csak néhány évtizede vált tömegjelenséggé - és ezáltal önálló kutatási témává is.
Fejlıdésével ugyan már az 1930-as évektıl érdeklıdést váltott ki a földrajztudósok és a
közgazdászok körében, ami a második világháború után még inkább fokozódott. Mégis a
publikációk nagyobb számban csak késıbb kezdtek megjelenni, a társadalomtudományok
pedig csak az 1970-es évektıl mutatnak komolyabb érdeklıdést a téma iránt.
Az ökoturisztikai klaszterek témájának megalapozásához a hazai és nemzetközi, a témához
közelálló területekre vonatkozó fogalmak és irányzatok ismerete szükséges. Az ökoturisztikai
klaszter fogalma több tématerületet érint, egyes fogalomcsoportok és hozzájuk kapcsolódó
bibliográfia áttekintése az alábbiak szerint követhetı:
•

turizmus és természetvédelem,

•

fenntartható fejlıdés,

•

fenntartható turizmusfejlıdés,

•

klaszterek,

•

innováció.

2.1 Turizmus és természetvédelem
Jelen

kutatással

kapcsolatos

elsı

jelentıs

szakirodalom,

a

turizmus

és

a

természetvédelem közötti kapcsolatot mutatta be. Így Budowski 1976-ban írt cikkében
három különbözı kapcsolatot mutat be a turizmus és a természetvédelem között: az együttélı, a konfliktusos és a szimbiotikus kapcsolatokat. Az „egymásmelletiség” általában a
turizmus fejlıdésének korai szakaszára jellemzı, amikor a látogatók még nem fedezték fel
igazán a területet. A környezetvédelem, illetve a megırzési projektek nem számolnak azzal a
lehetıséggel, hogy céljaik eléréséhez a turizmus is hozzájárulhat. Ugyanakkor a turisztikai
fejlesztések is figyelmen kívül hagyják a környezeti sajátosságokat. A turizmus és
természetvédelem kapcsolata nem tekinthetı statikusnak, hiszen rövidebb vagy hosszabb idın
belül biztosan létrejön valamilyen formális kapcsolat is a két fél között (BUDOWSKI G. 1976).
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A konfliktushelyzet. kialakulása törvényszerő következménye az „egymásmellettiség”
jellegő kezdetnek. A tervezetlen, nem megfelelıen vezetett és ellenırzött turizmus jelentıs
károkat okozott. A korábban elkezdıdött káros folyamatok hatásai csak napjainkban
érezhetık

igazán:

például

erózió,

mérgezıanyagok

feldúsulása,

élıhelypusztulás,

településszerkezet és -stílus megváltozása stb. Ha nincs tervezés, hatásmodellezés és
helyzetértékelés, akkor a káros hatások bizonyosan bekövetkeznek és a pozitív hatások jóval
véletlenszerőbbek és alacsonyabbak, mint az optimális esetben elképzelhetı lenne. A
konfliktus

kialakulásában

a

turisták

maguk

is

közvetlen

szerepet

játszhatnak

fegyelmezetlenségükkel, vandalizmusukkal (ARCHER, B. & COOPER, C. 1994).
A szimbiotikus kapcsolat az az optimális eset, amikor mind a turizmus, mind a
természetvédelem szervezeteit és felelıseit közös érdekek vezérlik. A fizikai környezet
esetében azt jelenti, hogy a lehetı legnagyobb mértékben, eredeti állapotában ırzik meg,
illetve ha lehet, a használat folytán azt még közelebb viszik a természetes, illetve pl.
építéskori állapothoz. Mindezek mellett a turizmus szempontjából a fizikai környezet, mint
érték, vonzerı jelentkezik, tehát annak érdekében, hogy minél nagyobb számú látogató
számára és minél hosszabb távon tudják bemutatni, alapvetı fontosságú megırizni.
Cohen szisztematikusan elemzi a turizmus által okozott környezeti károkat és megkeresi
azokat az elemeket, amelyektıl a károk függenek: az attrakció használatának intenzitása, az
ökológiai rendszer rugalmassága, a fejlesztık idıbeli perspektívái és a turisztikai fejlesztések
transzformációs jellege (COHEN, E. 1978). Mathieson és Wall Cohen eredményeit is
felhasználva vizsgálja a turizmus gazdasági, fizikai és társadalmi hatásait. (MATHIESON, A. WALL, G. 1982)
A hatások befolyásolásához, az elérendı célok megvalósulásához Leslie szerint a jó tervezés,
szervezés és ellenırzés szükséges. Rámutat arra, hogy a természeti parkok külsı hatásoknak
alávetettek, így a megfelelı törvényi szabályozást és ellenırzést teszi a probléma megoldási
kulcsává (LESLIE, D. 1986.). Az állami szerepvállalás és a magánkezdeményezések közötti
összhang megteremtésével foglalkozik Alderman és Wallace (ALDERMAN, C.L. 1992,
WALLACE, G.N. 1992)
Buckley és Pannel szerint a turizmus környezeti kárainak csökkentéséhez megfelelı
zónálásra van szükség, továbbá szükségesek a megfelelı törvényi szabályozások az egyes
területek megközelítése és az azokban végezhetı tevékenységek vonatkozásában. Közvetlen
fizikai védelmet tartanak szükségesnek néhány különösen védett területen, és oktatási

7

tevékenységet javasolnak egyrészt magán a területen, illetve azon kívül. Ezeken felül
javasolják a turizmus olyan típusának népszerősítését, amely kevéssé káros a környezetre,
természetre, ugyanakkor ellenzik a nagyon környezetterhelı turizmus fajtákat, mint pl.
sportot, társadalmi tevékenységet, motoros jármővek használatát (BUCKLEY R és PANNEL J.
1990).
Wood számba vette azon elemeket, amelyek hatással vannak a természetre, vizsgálta a
hatásuk kiterjedését, beleértve a használat típusát és mennyiségét, a környezeti attribútumok
megmaradási idejét, rugalmasságát, a talaj típusokat, a látogatásmenedzsmentet, a látogatás
forrásait

és

lehetıségeit

a

hozzájuk

kapcsolódó

negatívumok

minimálásával.

Következtetéseket vont le a védett terület kezelésére, beleértve a teherbíró-képességet és
megfelelı kezelési stratégiát dolgozott ki. (WOOD M.E. 1998)
A természetvédelem és a turizmus egymáshoz közeledése egy új irányzat létrejöttét
eredményezte, az ökoturizmusét.

2.2 Ökoturizmus
„Az ökoturizmus fogalmát elıször az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején határozták meg,
egységesen elfogadott definíciója azonban ma sem létezik. A turizmus ezen formája felelıs a
természetért, célja a helyi közösségek életminıségének optimalizálása és javítása. Az
ökoturizmus fı elemei a természeti és a kulturális erıforrások, valamint az attrakciók
védelme, megırzése és bemutatása.” (SULYOK, J. 2001)
Az Ecotourism Society úgy határozza meg az ökoturizmust, mint amely „természeti
térségekbe irányuló utazást jelent környezetünk kultúrájának és természet-történetének
megértése céljából, és olyan gazdasági eredményekkel jár, amelyek a helyi lakosság számára
kifizetıdıvé teszik a természeti erıforrások megırzését” (ECOTOURISM SOCIETY, 1991).
Buckley az utazás négy olyan típusát említi, amelyeket általában az ökoturizmus
kategóriájába sorolnak, ezek: 1) a természeti vonzerıkre alapozott turizmus, 2) a
természetvédelmet támogató turizmus, 3) a környezetbarát turizmus és 4) a fenntartható
turizmus (BUCKLEY, R. 1994).
Ryel és Grasse szerint az ökoturizmus akkor lehet sikeres, ha a természeti értékek
megbecsülése a helyi lakosság körében is megvalósul. A helyi lakosság számára a leginkább
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motiváló ösztönzı a környezetvédelem érdekében az lehet, hogyha olyan turizmust sikerül
kialakítani, amely a vendéglátó ország számára minél szélesebb körő szolgáltatás
létrehozásával elsıdleges jövedelemforrássá válik támogatva ezzel a nemzetgazdaság és a
regionális gazdasági életet is. Helyi szinten a legfontosabb tennivalóként a szerzık kiemelik a
direkt anyagi érdekeltség kialakítását. A helyi lakosság a szállás és étkeztetés lehetıségét
kínálja, megosztja tudását és tapasztalatait a turistákkal a környék növény és állatvilágáról,
kézmőves termékeket és ajándékokat gyárt az odaérkezı turisták számára. A turisták jelenléte
szerintük egyfajta „betolakodást” jelent a helyi lakosság számára. Az ökoturizmus arra
törekszik, hogy a turistákban tudatosítsa, hogy a helyi lakossággal folytatott kereskedelem jó
lehetıséget kínál hagyományaik és alkotókészségük megismerésére. Ehhez azonban
szükséges, hogy a nemzeti kulturális örökség fennmaradjon, látogatható legyen, és a helyi
lakosság hagyományait és méltóságát a turisták is tiszteletben tartsák. A szerzık
megfogalmazták, hogy amellett, hogy az ökoturizmus bevételei a turizmus fejlesztését
finanszírozzák, ami folyamatos jövedelemforrás a helyi lakosság számára, a turizmus
mőködéséhez szükséges szállodák, magánlakosztályok, repülıterek, utak, hulladéklerakó
helyek a közvetlen környezetükre negatív hatást gyakorolnak. Ezért az ökoturizmusnak a
minimumra kell csökkentenie a környezetre mért negatív hatásokat, s fel kell világosítania a
turistákat arról, hogy a természet egyensúlyának megırzésében minden területnek
lényegbevágó szerepe van (RYEL,

R.

– GRASSE,

T.

1991) Whelan a fenti problémák

megoldására modelleket dolgozott ki a természeti turizmus fejlesztése és tervezése, a
gazdasági hasznok mérése és a természeti turizmus marketingje témájában (WHELAN, T.
1991).
Brandon szerint a természet megırzése, védelme, az ökoturizmus és a természeti turizmus
számára a következı eredményeket jelentheti:
1.) parkok és védett területek bevételi forrása
2.) gazdasági indok a park védelmére
3.) gazdasági alternatíva a helyiek számára, hogy a védett területek és források
kihasználását csökkentsék,
4.) bemutatóhelyek kiépítése, amelyek a védett területeket bemutatják,
5.) ösztönzés a magán természetvédelmi törekvésekre. (BRANDON, K. 1996)
Lengyel az ökoturizmus és marketing összefüggéseit, kérdéseit vizsgálta. A turizmust, mint új
társadalmi-gazdasági jelenséget jellemezte. Az ökológiai szemlélet megjelenését hangsúlyozta
a turizmus hatásainak megítélésében. Bemutatta a turizmus fejlıdésének új tendenciáit,
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perspektíváit. Azonosította az ökoturizmus jellemzıit: szemlélet, alapelvek, egy új (utazási)
etika szükségessége, a piac nagysága és sajátosságai, az ökoturizmus különbözı formái,
jellemzı termékek. Az ökoturizmus mellé állította a marketing kérdését, feloldotta a két
szemlélet ellentétét, hangsúlyozva a szükségszerő kompromisszumokat. Az ökoturizmus
marketingje témájában sajátos jellemzıket és jellemzı technikákat határozott meg. Ennek
megalapozásához a tervezést hangsúlyozta, amely meghatározza a különbözı szintek
sajátosságait.

Fontosnak

tartotta

a

környezeti

hatástanulmányok

és

a

gazdasági

megvalósíthatósági tanulmányok együttes készítését és vizsgálatát az ökoturizmus
fejlesztéséhez, menedzsmentjéhez. A marketingen belül mind a 4P1 vonatkozásában elemezte
a rendelkezésre álló eszközöket, és azok alkalmazhatóságát a hazai környezetben.(LENGYEL,
M.

1997)

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) Természetvédelmi Hivatala „a
turisták körében végzett felmérései alapján azt állította, hogy a látogatható védett természeti
területekre érkezık többsége nem tudja többek között, hogy nemzeti parkban jár. Az utazást
egy-egy ismert helyszín, program motiválja és nem a nemzeti park bejárása a cél. Miután a
látogatható védett természeti területek hazai és külföldi népszerősítésébıl hiányzik a stratégiai
megfontolás és a közös piaci megjelenés feltétele, ezért a nemzeti park-igazgatóságok saját
erejükhöz mérten, a saját elgondolásaik alapján igyekeznek népszerősíteni magukat azokon a
csatornákon, amelyeket képesek elérni. Sem a hazai, sem a külföldi piacon nincs még az
utazásra hajlandó közönség körében kialakult kép a Magyarországon látogatható védett
természeti területek (kiemelten a nemzeti parkok) ökoturisztikai kínálatáról.” (KVVM
TERMÉSZETVÉDELMI HIVATAL, 2005.)
Kollarik szerint a nemzeti parkok az infrastrukturális és személyi feltételek megteremtésével
már készülnek ennek a magas költséggel járó, a területfejlesztés eszközrendszerében is
felhasználható turisztikai terméknek a kialakítására. (KOLLARIK, A. 1999)
Lényegében közel áll ehhez az 1996. évi budapesti NATUREXPO kapcsán a Biológiai
erıforrások fenntartható hasznosításáról szervezett nemzetközi konferencián az
Ökoturizmus szekció által kidolgozott meghatározás:
“Az ökoturizmus egyaránt jelent egy győjtıfogalmat és egy szemléletet. Mint győjtıfogalom
a turizmus olyan különbözı formáit jelenti, amelyek a természeti-biológiai erıforrások
fenntartható használatán alapulnak az adott ökoszisztéma teherbíró képességén belül, mint pl.
1

A marketing-mixet gyakran hívják még az elnevezés angol kezdıbetőibıl alkotott "4P"-nek. A mixet alkotó
elemek a következık: product, price, place, promotion, azaz termék, ár, értékesítés és promóció.
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a nemzeti parkok látogatása, a madár-les, a horgászás, a vadászat, a lovaglás, a kempingezés,
a természetjárás, a nem motorizált vízi sportok, a kerékpározás, a síelés, az agroturizmus, a
falusi turizmus, az alternatív turizmus stb. Az ökoturizmus egyúttal egy szemléletet is jelent,
amely a turizmus valamennyi formájának fenntarthatóvá tételét célozza, hogy hozzájáruljon
az ökoszisztéma megırzéséhez, vagy helyreállításához, és elkerülje negatív hatások
gyakorlását a természeti és kulturális erıforrásokra. Emellett a turizmus valamennyi
formájának tiszteletben kell tartania az 1992-es Rio-i csúcsértekezleten a Turizmus
Világszervezete által ajánlott három alapelvet, nevezetesen:
a) legyen környezet tudatos,
b) legyen a környezetbe integrált,
c) legyen magas minıségő környezetre alapozott.” (LENGYEL, M. 1997)
„Az ökoturizmus fejlesztéséhez a következık szükségesek:
1) A turizmuspolitika elı kell, hogy segítse az ökoturizmus elismerését és fejlesztéséhez az
alapvetı feltételek megteremtését.
2) Az ökoturizmus fejlesztésére külön stratégiát célszerő kidolgozni.
3) A turizmus fejlesztését ökológiai, gazdasági és társadalmi-kulturális szempontokat
egyaránt figyelembe vevı integrált tervezésre kell alapozni.
4) A tervek megvalósításához a következık szükségesek:
– az erıforrások számbavétele és a szükséges védelem meghatározása,
–

megfelelı jogi szabályozás a föld és a turisztikai erıforrások védelmére,

–

gazdasági ösztönzık,

–

megfelelı kompetenciával, valamint pénzügyi eszközökkel ellátott és szakismerettel
rendelkezı felelıs intézmények,

–

ellenırzés,

–

együttmőködés valamennyi érdekelt között (magán- és közszektor, érdekvédelmi
szervezetek, helyi lakosság),

–

viselkedési szabályok kidolgozása a turisták és a turisztikai vállalatok dolgozói
számára.

5) Az ökoturizmust fogadó térségekben a helyi lakosságot be kell vonni a tervezésbe, a tervek
megvalósításába, a turisztikai tevékenységek ellenırzésébe, és biztosítani kell, hogy az
ökoturizmus bevételeibıl megfelelı arányban részesedjen.
Ösztönözni kell az ökoturizmus elemzését és értékelését célzó tudományos kutatásokat”
(KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATAL, 2005)
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Az ENSZ a 2002. évet az Ökoturizmus Nemzetközi Évének nevezte ki, a Fenntartható
Fejlıdés Bizottsága utasította az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP) és a
Turisztikai Világszervezetet (WTO), hogy erre az évre dolgozza ki a szükséges
tevékenységeket. (TOEPFER, K. 2001) A 2002. évi „Ökoturizmus Éve” konferenciát több
elıkészítı konferencia elızte meg. A fenntartható fejlıdés kihívásai témában 2001. augusztus
12-15 között Salzburgban, az osztrák kormány, a WTO, az UNEP és a FAO (Food and
Agricultural Organisation) közös szervezésében megrendezett konferencia a hegyvidéki
területekre vonatkozó ökoturizmust elemezte. A konferencia zárójelentésben érintették az
ökoturisztikai tervezés és termékfejlesztés, a fenntartható mobilitás témáját, amelyben a
gyaloglást, kerékpározást és a tömegközlekedést propagálták. A turizmus marketing
témájában a jelentés az öko-címkék, öko-márkák bevezetését szorgalmazta, és az ökoturisták
beazonosítását célozta (WOOD, M.E. 2001.).
A 2001. november 2-4 között Thesszalonikiben megrendezett konferencia négy témát érintett:
•

Ökoturisztikai tervezés és termékfejlesztés a fenntarthatóság jegyében,

•

Monitoring és szabályozás: értékelési eljárás a fenntarthatóság irányában,

•

Marketing és promóció az ökoturizmusban: a „fenntartható” turisták elérése, illetve

•

Az ökoturizmus költségei és hasznai: a fenntartható elosztás az érintettek között.

A konferencia alapvetıen Görögország példájának elemzését tárgyalta. Az ökoturizmus
fejlesztésével elsıdlegesen a tengerpartok területére jellemzı tömeges turizmus feloldását és a
szezonalitásából eredı gondokat kívánták megoldani. A háttértelepülésekre irányított, a
kulturális örökségek bemutatását is célzó intézkedés a tengerparttól távolabb esı falvak
számára is bevételi lehetıségeket teremt a falusi turisztikai szálláshelyek használata. A színes
ökoturisztikai programkínálat a látogatók élményeit bıvíti, elégedettségüket növeli. A
teremtett munkalehetıségek a kihasználatlan és szegényebb, elvándorlással sújtott területek
turisztikai

bevonását

is

lehetıvé

teszi,

amely

az

ott

élık

számára

alternatív

jövedelemforrásként szolgálhat (WTO, 2001). Ezek a megállapítások a disszertáns kutatási
területének egy részén, a Balaton és háttértelepülései vonatkozásában megfelelıen
alkalmazhatók.
2002. április és május között került sor a québeci nemzetközi ökoturisztikai világtalálkozó
elıkészítéséhez kapcsolódóan, egy az interneten moderátor közremőködésével megtartott
workshopra, melyen a résztvevık kísérletet tettek az ökoturizmus fogalmának definiálására
(WTO, 2002). Az ökoturizmus eszerint:
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•

„A turizmus minden olyan természeten alapuló formáját felöleli, amelynél a turisták
fı motivációja a természet, valamint a természeti terület hagyományos kultúrájának
megfigyelése és megcsodálása.

•

Megértési / tanulási élményt nyújt.

•

Általában – de nem minden esetben – önálló utazók vagy kisebb csoportok számára
erre szakosodott, helyi tulajdonban lévı kisvállalkozások szervezik. Különbözı
mérető külföldi utazásszervezık is szerveznek, bonyolítanak és/vagy értékesítenek
ökoturizmus utakat, általában kisebb csoportok számára.

•

Minimálisra csökkenti a természeti, a társadalmi és a kulturális környezetre gyakorolt
negatív hatásokat.

•

A következı eszközökkel támogatja a természeti terület megóvását:
o Pozitív gazdasági hatással jár a befogadó közösségek, szervezetek, a
természetvédelmi terület és a megóvás céljának szem elıtt tartásával a kezelı
hatóságok számára.
o A helyi közösségek számára alternatív munkaalkalmat és jövedelemszerzési
lehetıséget teremt.
o Mind a helyi lakosság, mind a turisták körében tudatosítja a természeti és
kulturális értékek megóvásának jelentıségét.” (FODOR Á, 2004.)

Az ökoturizmus fogalmát továbbra is minden országban másképpen értelmezik, azonban a
Világtalálkozón meghatározottak a jövıbeli fejlesztések és célterületek kialakítása során már
figyelembe veendı szempontot képeznek.
Az ENSZ által meghirdetett „2002. Az Ökoturizmus Nemzetközi Évé"-hez kapcsolódóan, a
United Nations Environment Programme (UNEP) és a World Tourism Organisation (WTO)
közremőködésével került megrendezésre a World Ecotourism Summit (WES) elnevezéső
találkozó 2002. május 19-22. között, Quebecben.
A csúcstalálkozó résztvevıi az ökoturizmust a következı tulajdonságokkal jellemezték,
amelyek megkülönböztetik a fenntartható turizmus szélesebb körő értelmezésétıl:
•

„aktívan hozzájárul a természeti és a környezeti örökség megırzéséhez,

•

bevonja a helyi közösségeket a tervezésbe, a fejlesztésbe és az operatív
tevékenységekbe, ezzel hozzájárul a közösségek fejlıdéséhez,

•

a desztináció természeti és környezeti örökségét mutatja be a látogatóknak,
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•

nagyobb figyelmet szentel az egyéni utazókra és a kismérető csoportokra.” (MAGYAR
TURIZMUS RT. 2002.)

Az ökoturizmus fogalmát több neves kutató is tárgyalta. A természeti értékek élvezetére
alapuló turizmus és az ökoturizmus közötti különbséget jól szemlélteti David Fennel
ökoturizmus megközelítése, aki szerint a természeti turizmus („nature tourism”) alatt a
turizmusnak minden olyan formáját értjük, amely a természeti erıforrásokat használja legyen az az élıhelyek látványa, természetjárás, vagy akár tengerparti üdülés - így ez a
kategória a turizmus széles spektrumát felöleli, része lehet: a tömegturizmus, a
kalandturizmus, az üdülı turizmus, a kis környezeti terhelést jelentı turizmus, az
ökoturizmus. (FENNEL, D.A., 2003)
Fennel megállapításaira építve „Az Ökoturizmus a természeti turizmus egy szők szegmense:
kis környezeti terhelést jelentı turizmus, amely hozzájárul a fajok és élıhelyek megırzéséhez,
vagy közvetlenül a védelemhez való hozzájárulással, vagy/és a helyi közösségeknek juttatott
jövedelmekkel, akik a védelmet szolgálják, mivel a természet adja fı bevételi forrásukat. A
szők értelemben vett ökoturizmus semmilyen módon nem károsítja a természeti értékeket, nem
tartalmaz horgászatot, vadászatot.” (OTP HUNGARO-PROJEKT KFT, 2004.)
Michalkó szerint az ökoturizmus vonatkozásában felmerülı kérdések megítélését illetıen
kétfajta szemlélettel lehet találkozni: a radikálisan elkötelezettel és a mélységesen
szkeptikussal. Elıbbit hazánk természeti értékeinek potenciális idegenforgalmi vonzerıként
való túlzó fetisizálása, utóbbit a jelenlegi keresletbıl kiinduló rideg elutasítás jellemzi. A
kérdés tudományos igényő megközelítésével nem a két álláspont közötti kényelmes pozíció
elfoglalására kíván törekedni, hanem az elméleti alapok továbbszélesítésével, az empirikus
tapasztalatok értékelésével igyekszik objektív állásfoglalást közreadni. (MICHALKÓ G. 2003.)
Magyarországon az ökoturizmus fejlesztése terén meghatározó szerepet betöltı állami
természetvédelmi intézményrendszer az IUCN (International Union for Conservation of
Nature) definícióját fogadta el és terjesztette. Az IUCN Ökoturizmus Programjának
megfogalmazása szerint „az ökoturizmus a környezetért felelısséget vállaló utazás és
látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és
múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a
látogatás káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági
elınyökhöz juttatásával”. (ÖTM, 2005.)
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A 97/2005 (XII.25.) OGY határozatban található definíció szerint az „Ökoturizmus: a
környezetért felelısséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti
területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és
értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a
helyi népességet társadalmi, gazdasági elınyökhöz juttatja. Komplex megoldási lehetıséget
kínál a védett természeti területek kezelıi számára a természetvédelmi értékek fenntartásával,
a turizmus és a helyi erıforrások megújításával a vendégforgalom ellenırzött keretei között.
Fıbb jellemzıi a kiscsoportos jelleg, a helyi társadalomnál jelentkezı haszon. Az ökoturizmus
győjtıfogalom alá sorolható turizmustípusok: a falusi~, vízi és vízparti~, aktív~ egyes
vállfajai, valamint a természeti turizmus. Utóbbi a természeti környezetben található
flóráról/faunáról, természetes és kultúrtájról szerezhetı élmények összességét, informális
tanulás lehetıségét a védett természeti és kulturális adottságok védelme mellett biztosító
sajátos turisztikai programok köreként értelmezhetı.” (VATI KHT, 2005.)
A disszertáns a Naturexpó-n elfogadott szemléletet és az Ökoturizmus stratégiában, az OGY
határozat alapján alkalmazza az ökoturizmus fogalmát.
1991-ben a Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság (IEA) az érintettek bevonásával
megalkotta az ökoturisztikai alapelvek egy változatát, melyeket a civil szervezetek,
magánvállalkozások, kormányok, akadémiák és helyi közösségek ma már szem elıtt tartanak
az ökoturizmus szervezésekor. Az alapelvek:
•

a desztináció természetét és kultúráját érintı negatív hatások minimalizálása,

•

az utazó oktatása a megırzés fontosságáról,

•

a helyi hatóságokkal és emberekkel együttmőködı, felelıs vállalkozás fontosságának
hangsúlyozása, amely kielégíti a helyi igényeket, és a megırzéshez is hozzájárul,

•

a természetes és a védett környezet menedzsmentjére, és megırzésére közvetlen
bevételek biztosítása,

•

potenciális ökoturisztikai desztinációkat jelentı regionális turisztikai zónák és látogató
menedzsment tervek felállításának fontossága,

•

környezetvédelmi és társadalmi tanulmányok készítése, hosszú távú monitoring
programok kidolgozása a hatások minimalizálása érdekében,

•

a gazda ország, helyi vállalkozások és helyben élı közösségek számára a lehetı
legnagyobb gazdasági haszon biztosítása,
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•

annak biztosítása, hogy a turisztikai fejlesztés nem lépi túl a kutatók és a helyi
közösségek által meghatározott, a területre vonatkozó társadalmi és környezeti
határértékeket,

•

a környezettel harmóniában lévı infrastruktúra kiépítése a fosszilis energiahordozók
használatának minimalizálásával, megırizve a helyi növény- és állatvilágot,
illeszkedve a természeti és társadalmi környezetbe. (WOOD M.E. 2002)

Az ökotúra az utazásszervezık által szervezett országon belüli és beutaztató tevékenység,
mely során kisebb csoportokat céloznak meg, figyelembe véve a terület adott idıegységre esı
teherbíró-képességét. A jó ökotúra egyik ismertetı jegye az utazás megkezdése elıtti
tájékoztatás a desztináció természeti és társadalmi környezetérıl, szokásairól, a célterület
földrajzi, társadalmi és politikai helyzetérıl. Az út során a szervezı jól-képzett vezetıt
biztosít az utasok számára. A részvevık számára lehetıséget nyílik a helyi közösségekkel
való találkozásra, akikkel elvegyülhetnek, beszélgethetnek, valamint nem utolsósorban
megvásárolhatják a helyiek által elıállított ajándéktárgyakat. (ARABUKO-SOKOKE FOREST
1995.) A túra során találkozhatnak a területen illetékes civil szervezetekkel, így mód nyílik az
útra befizetett összegen felüli (amely általában fedez minden költséget, beleértve a belépı
jegyeket is) további adományozásra a terület fejlıdésének és megırzésének támogatása
érdekében. Az ökoturista jobban megérti az egyedi természeti és kulturális környezetet,
valamint toleránsabbá válik a világ természeti környezete és népei iránt. A kulturális
örökséget és a népi szokásokat helyi közösségek mutatják be a turistáknak, a
közszolgáltatásokon a helyiek és a turisták osztoznak (ARABUKO-SOKOKE FOREST 2000.). Az
ökotúra folyamán, számos helyen öko-szálláshelyek várják a turistákat, ahol megújuló
energiaforrások használatával és a természeti környezetbe leginkább illeszkedı „építészeti”
megoldásokkal biztosítják a turisták pihenésére alkalmas lehetıségeket. Ezeken a
szálláshelyeken a vendéglátást is másként kell elképzelni, mint akár egy nemzetközi
nagyvárosban. A helyi ételeket helyi emberek szolgálják fel megfelelı öltözékben, a helyi
kultúrának megfelelı zenei aláfestéssel. Ezeket a szálláshelyeket helyi közösségek, vagy helyi
vállalkozások üzemeltetik, akik így közvetlenül érdekeltté válnak a természet megırzésében
(FODOR Á. 2004.). A fentiekben bemutatott ökotúra modell a disszertáns meglátása szerint
kiválóan alkalmazható a Belsı-Somogy ökoturisztikai klaszter területén is.
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2.3 Fenntartható fejlıdés
A fenntartható fejlıdés fogalmát hasonlóan az ökoturizmushoz, számtalan megközelítésben
elemezték a kutatók. Nem csak országonként, de a szakmán belül is komoly
nézetkülönbségek adódnak a fogalomrendszerrel kapcsolatosan.
A fenntartható fejlıdés a turizmus szempontjából nélkülözhetetlen fogalom. Ennek
figyelembe vételével lehet csupán az un. fenntarthatóság elvét tiszteletben tartó turizmust
értelmezni.
A Brundtland Bizottság 1987-es megfogalmazása szerint „A fenntartható fejlıdés a fejlıdés
olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövı
generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetıségétıl”. (LÁNG, I, 2008)
A fenntartható fejlıdés a folytonos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az ökológiai
eltartó-képességet meghaladó módon növekedne. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak
leszünk, a fejlıdés pedig azt, hogy jobbak. A növekedés az anyagi gyarapodás következtében
elıálló méretbeli változást, míg a fejlıdés a nagyobb teljesítıképesség elérését jelenti. (DALY,
H. E. 1990)
„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti
erıforrások jövı generációk számára történı megırzésével egyidejőleg.” (DENSO KFT, 2003.)
Három nagyon hasonló meghatározás, mégis lényeges, új szempontokat vetnek fel. Az ENSZ
Közgyőlés által felkért Brundtland-bizottság eredeti meghatározása nem mondja ki a fejlıdés
célját és mértékét. Daly meghatározása egyértelmővé teszi, hogy a fenntartható fejlıdés célja
a társadalom fenntartása, hogy a társadalom fejlıdése a folytonos szociális jobblét elérését
jelenti. Mindez azonban csak olyan mértékben és sebességgel valósulhat meg, hogy az ne
veszélyeztesse környezetünk eltartóképességét. Az eltartóképesség szerinti erıforráshasználat nemcsak a környezet megırzését, hanem a jövı nemzedékek igényeinek kielégítését
is biztosítja.
Gyulai szerint ezek az elgondolások négy olyan feltételre engednek következtetni,
amelyeknek egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy a fenntarthatóság irányába haladjunk:
1. Az erıforrásokkal való fenntartható bánásmód.
2. Az erıforrások eltartó-képesség szerinti használata.
3. Az erıforrások használatából származó hasznok igazságos elosztása.
4. A holisztikus gondolkodás, a széttagolt intézményrendszer integrációja.
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A fenntarthatóság legfıbb ismérveit Gyulai így összegzi:
•

„A folytonos szociális jobblét megvalósulása
o A fenntartható fejlıdés a fenntartható gazdasági növekedésen keresztül
biztosítható.
o A fenntartható fejlıdés a környezetminıségen keresztül biztosítja az ember
létminıségét.
o A fenntartható fejlıdés az erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodást igényli.
o A fenntartható fejlıdés a szegénység leküzdésével, az erıforrásokhoz való
igazságos hozzáférésen keresztül valósítható meg.
o A fenntartható fejlıdés csak paradigmaváltáson keresztül valósítható meg.

•

Az emberek alapvetı szükségleteinek kielégítése, az erıforrásokból származó hasznok
igazságos elosztása, az egyenlı lehetıségek biztosítása.

•

A holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció:
o A holisztikus látásmódra való nevelés.
o A rövid és hosszútávú érdekek összehangolása.
o A helyi és globális érdekek összehangolása.
o Az okozatok kezelése helyett az okok feltárása.
o A szektorok felett átívelı intézményrendszer.
o A fejlıdés és környezet ügyeinek integrált megközelítése.

•

Az erıforrások fenntartható, eltartó-képesség szerinti használata:
o A körfolyamatokban történı rendezettség.
o A stabilitás és a sokféleség megırzésének biztosítása.
o A környezeti rendszerek adottságainak megfelelı hasznosítás.
o A helyi erıforrások hasznosításának elsıbbsége.
o Az alkalmazkodott kultúrák megırzése.
o A fenntartható termelıi és fogyasztói mintázatok kialakítása.

•

A környezetminıség biztosítása.” (GYULAI I. 2002.)

A fenntarthatóság kritériumait az ökoturisztikai klaszterek kialakítása esetében is mind
figyelembe kell venni, a gazdasági érdekek elemzése mellett.
Az Európai Unió kiemelten foglalkozik az 1997-es Amszteradmi Szerzıdés óta a fenntartható
fejlıdés témájával. A 2001-es göteborgi európai tanácsülést követıen készült el az EU elsı
Fenntartható Fejlıdési Stratégiája (2005.), amely szerint a közösség elkötelezett az élıhelyek
és természetes rendszerek megóvása és helyreállítása illetve a biológiai sokféleség
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csökkenésének megállításáa érdekében. Az EU 2010-ig hatályban lévı Fenntartható Fejlıdési
Stratégiája három részbıl áll (BOTÁR, 2005). Az elsı részben megfogalmazza, hogy mi a
fenntartható: átfogó javaslatokat és ajánlásokat ad meg annak érdekében, hogy az egyes
politikák összehangoltan, a fenntartható fejlıdés irányába hassanak. A második részben uniós
szintő elsıdleges célkitőzéseket fektet le, amelyek a fenntartható fejlıdés szempontjából a hat
legnagyobb kihívást célozzák meg –
1. globális éghajlatváltozás;
2. a közegészséget veszélyeztetı betegségek, vegyi anyagok illetve az élelmiszerbiztonság problémája;
3. a szegénység;
4. a népesség elöregedése;
5. a természeti erıforrásokkal való nem megfelelı gazdálkodás (biológiai sokféleség
csökkenése, talajpusztulás, hulladék mennyiségnövekedés), és végül
6. forgalomnövekedés és hatásai, illetve regionális egyenlıtlenségek.
A stratégia szerint az erdészeti és mezıgazdasági ágazat teljes egészében be fogja építeni a
biológiai sokféleség megırzését és helyreállítását a kezelési gyakorlatába, emellett az Európai
Uniónak el kell érnie a vízforrások környezetileg fenntartható használatát.
Hasonló célkitőzések érvényesek a többi érintett szektorra, mint a közlekedés, turizmus,
építés és vízkezelés, ahol a fenntarthatósági kritériumok úgy kerülnek kifejlesztésre, hogy
azok megfeleltethetık, összehasonlíthatók legyenek a biológiai mezıgazdaság és az erdészet
kritériumaival. (MAGYAR TERMÉSZETVÉDİK SZÖVETSÉGE, 2005.)
A „NATURA 2000” magyarországi bevezetése, az élıhelyek kijelölését tárgyaló, stratégiai
jellegő áttekintés, amely az élıhelyeket három csoportba foglalja össze: a) a vizes b) erdıs,
illetve c) az agrár- és gyepterületek élıhelyei, figyelemmel a hazai és a nemzetközi
iránymutatásokra és szükségletekre. (MAGYAR

TERMÉSZETVÉDİK SZÖVETSÉGE,

2002.) Az

ökoturisztikai klaszter tervezésénél a „NATURA 2000” hálózat területeire érvényes
szabályozást figyelembe kell venni.
Az 1999-ben készült az „Autonóm kisrégió – országos ajánlás” tanulmány olyan stratégiai
modell felállítását vázolja, mely szerint a vidéki térségek az energetika és a vízgazdálkodás
területén egyenrangú partnerként kapcsolódnak a szőkebb és tágabb környezethez,
legnagyobb mértékben saját erıforrásaikra támaszkodva. A modell Magyarország eddig
kellıen ki nem használt megújuló energiapotenciáljára, vízgazdálkodás szempontjából a
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decentralizált vízgazdálkodásban rejlı felhasználatlan lehetıségeire épít. A tanulmány
felvázolja a települési vagy regionális autonómia területeit, eddig ki nem használt lehetıségeit
a közösség életének fıbb területein. Néhány témakört (energiaellátás, vízgazdálkodás,
tájfejlıdés, ökológia, mezıgazdaság) kiemelten tárgyal, ismerteti az e területeken eddig
kevéssé ismert alternatívákat a megújuló természeti erıforrások alkalmazására, illetve
fölvázolja a konkrét megoldások modelljét, és a megvalósításhoz vezetı lépéseket. (ERTSEY,
A. – VÁSÁRHELYI, J. – MEDGYASSZAY, P. 1999) Az ökoturisztikai klaszter kialakításához
megfelelı mintaként szolgál a tanulmányban leírt település modell, amely a klaszter
tagtelepülései számára irányadó minta lehet.

2.4 Fenntartható turizmusfejlıdés
Az 1990-es évek elején számos szervezet és kutató fordította figyelmét a fenntartható
fejlıdés turisztikai alkalmazására. A World Tourism Organisation United Nations
Environment

Programme

szervezetével

együttmőködésben

(WTO-UNEP,

1992)

kijelentette, hogy a fenntartható fejlıdés megkívánja a Föld egy részének védetté
nyilvánítását. Azok a területek, mint pl. nemzeti parkok nagyon fontos hozzájárulások az
emberi társadalom számára, mivel azok a természeti és kulturális örökségeket megırzik az
emberek számára, illetve fenntartják az ökológiai egyensúlyt a növekvı népesség
ellensúlyozására. A nemzeti parkokban végezhetı tevékenységek megteremthetik a park
önfenntartásához szükséges bevételeket, amelyet a nemzeti park a mindenkori megırzésre
fordíthat. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a turizmus megfelelı módon
szervezett a területen, és tiszteletben tartja a terület teherbíró képességét.
1996-ban három nemzetközi szervezet – a World Travel & Tourism Council, a World
Tourism Organization és az Earth Council – kidolgozta az Agenda 21 a „Turizmus ipar
számára” akciótervet, amely a riói 1992-es Earth Summit eredményeire építve szektorálisan
határozza meg a turizmus fenntartható fejlıdés programját. (LENGYEL, M. 2002) A turizmus
fenntartható fejlıdésének vezérelvei az alábbiak:
•

A turizmusnak elı kell segítenie az egészséges és produktív életet a természettel
összhangban,

•

Az utazás és turizmus iparnak hozzá kell járulnia a természet védelméhez,
megırzéséhez és a Föld ökológiai rendszerének helyreállításához
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•

Az utazás és turizmus iparnak a termelés és a fogyasztás fenntartható mintáján kell
alapulnia,

•

Az utazás és a turizmus ipar, a béke, a fejlıdés és a környezetvédelem függetlenek
egymástól,

•

Az utazás és a turizmus szolgáltatások protekcionizmusát vissza kell szorítani,

•

A környezet védelmének integrálódnia kell a turisztikai fejlesztésekbe,

•

A turisztikai fejlesztéseknek az érintett lakosság közremőködésével és egyetértésével
kell megvalósulniuk,

•

A nemzeteknek egymás figyelmét fel kell hívniuk a turistákat és a turisztikai
desztinációkat érintı természeti katasztrófákra,

•

Az utazásnak és a turizmusnak a nık és a hátrányos helyzető munkavállalók számra is
munkahelyeket kell teremtenie,

•

A turisztikai fejlesztéseknek tekintettel kell lenniük a hátrányos helyzető csoportokra
és érdekeikre,

•

Az utazás és a turizmus iparnak tisztelnie kell a környezetvédelmi nemzetközi
törvényeket.

A turizmus fenntartható fejlıdésének jellemzıi szerint:
•

az adott desztináció természeti környezetének teherbíró-képességét szem elıtt tartva
teszi lehetıvé a természeti erıforrások megújulását,

•

felismeri, hogy a helyi közösségek, szokások, életmód a turisztikai terméknek
rendkívül fontos összetevıit jelentik, ennek következtében

•

elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus pozitív gazdasági
hatásaiból, és

•

tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának érdekeit és kívánságait a turizmus
fejlıdésére vonatkozóan (PUCZKÓ, L - RÁTZ, T. 1998).

Puczkó – Rátz – Lengyel a turizmus fenntarthatósági mutatóit kutatták. A kutatás célja
azon mutatók meghatározása és rendszerbe foglalása volt, amelyek segítségével a turizmus
fenntartható mivolta mérhetıvé és ezáltal szabályozhatóvá válik egy adott területen.
Véleményük szerint a "fenntartható turizmus", "zöld turizmus", "alternatív turizmus",
"ökoturizmus", stb. kifejezéseket hol felcserélhetıen, hol pedig különbözı turizmus-fajták
megnevezésére használják a szakirodalomban, és nincsen konszenzus a definíciók mögötti
tartalomban sem. A leglényegesebb különbség abban a kérdésben jelenik meg, hogy a
fenntartható turizmus esetében mit akarunk fenntartani: a turizmus szektort egy adott
21

területen (településen, régióban, országban) vagy a helyi (regionális, országos) gazdaságot,
környezetet, közösséget, életmódot? (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. – LENGYEL M. 1997.)
A kutatók kérdésfelvetésével a disszertáns egyet ért. A vizsgálni kívánt terület adottságait
figyelembe véve, a fenntarthatóság a környezet, a közösség, az életmód területére terjed ki,
amelyhez a turizmus megfelelı eszközeivel hozzájárulhat.
A WTO 1999-ben egy szakértıi csoportot hívott össze Kanadában a fenntartható turizmus
mutatóinak kidolgozására a nemzeti szintő turizmusirányítás és egyes speciális turisztikai
célterületek számára. A célterületeken alkalmazható alapmutatók mellett (pl. a terület
védettségi szintje, használati szintje, látogatók elégedettsége, a turizmus hozzájárulása a helyi
gazdasághoz), kiegészítı mutatókat is kialakítottak egyes vonzerık speciális környezeti
kategóriái szerint (hegyvidékek, partmenti területek, városi környezet, kulturális helyszínek,
egyedülálló természeti területek, kis szigetek). A szakértıi csoport munkája és az
esettanulmányok eredményeként készült a „What tourism managers need to know” („Amit
minden turisztikai menedzsernek ismernie kell”) – „A Practial Guide to the Development
and Use of Indicators of Sustainable Tourism” – „Egy gyakorlati útmutató a fenntartható
turizmus indikátorainak kifejlesztésére és használatára” címő WTO kiadvány (WTO, 2002).
Különös figyelmet fordítottak a vizsgált területre érkezı látogatók tényleges számának
meghatározására, hiszen ez az adat a legfıbb változó a javasolt mutatók többségének
kiszámításában a vizsgált térség szintjén.” (VERÉCZI, G. 1999) A kiadvány részletesen
elmagyarázza a 10 legfontosabb környezeti indikátor használatát és több turisztikai
attrakcióspecifikus indikátor értelmezését tengerpartokra, hegyvidékekre, hagyományos
közösségekre és kis szigetekre. Az útmutató kanadai, argentin, amerikai és holland
indikátorok tesztelését is tárgyalja az alábbi témakörökben:
•

korai figyelmeztetımutatók (látogatók, lakók elégedettsége),

•

a rendszerre ható negatív tényezık (fajok kihalása, erózió),

•

a jelenlegi használat mértéke (látogatók száma, tömegessége, idıbeli eloszlása),

•

ipari hatások elleni intézkedések (erdık eltőnése),

•

üzemeltetésre ható intézkedések (tisztántartás költségei, karbantartás),

•

a terület kezelésére tett intézkedések (szennyezettség szintjének változása, védelem alá
kerülı területek mérete).
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Puczkó a turizmus hatásainak összetettsége, illetve az egyén turizmusban betöltött szerepének
fontosságát hangsúlyozva a turizmus fizikai hatásainak azonosítását, szerepük értékelését is
elvégezte. Az empirikus kutatás területe, a Balaton nyugati medencéje településszövetségének 5 települése: Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Cserszegtomaj
volt (PUCZKÓ, L. 1995). Rátz azonos célterületen a társadalmi, kulturális hatásokat vizsgálta
és dolgozott ki elméleti modellt (RÁTZ T. 1995). A hatások elemzése és figyelembe vétele a
fenntartható turizmus tervezésének és végrehajtásának alapja. Bárminemő fejlesztés esetében
a vizsgált terület jelenlegi állapotának rögzítése fontos a fejlesztés késıbbi monitorozásához.

2.5 Klaszterek fogalma
A magyar jog nem definiálja a klaszter fogalmát, együttmőködési formát és tartalmat sem
jelöl ki. Hivatalos, mindenki által elfogadott és használt magyar klaszter definíció nem
létezik, a Széchenyi Terv korábbi Regionális Gazdaságfejlesztési Programjának RE-1-es
pályázatának klaszter definíciója egyfajta ezirányú törekvésnek tekinthetı: „A klaszterek
földrajzi közelségen alapuló vállalati stratégiai szövetségek, amelyek a külsı versennyel
szemben egységesek, belsı viszonyaikat pedig egyaránt jellemzi a konkurencia és a közös
helyi érdekek összehangolása, a partnerek közötti bizalmi tıke megléte. A klaszter
vállalkozásait informális kapcsolatok kötik össze, a közösen végzett innovációk, a piaci
igényekhez igazodó képzés, a hálózaton belüli közvetlen és célzott információáramlás révén
csökkenthetık a tranzakciós költségek, ezáltal pedig az adott térség vállalkozásainak
versenyképessége növekszik." (GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM, 2000)
A klaszterekkel az Európai Unió regionális fejlesztési politikájában találkozhatunk, ahol
azokat úgy jellemzik, hogy egymástól kölcsönösen függı olyan vállalatok és kapcsolódó
intézmények csoportja, melyek
•

együttmőködık és versenyzık;

•

földrajzilag egy vagy több régióban koncentrálódnak; a klasztereknek globális
kihatásai is lehetnek;

•

meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek
kötik ıket össze;

•

tudományos alapúak vagy hagyományosak.
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A klaszterek pozitív hatással vannak:
•

az innovációra és a versenyképességre;

•

formális és informális képességre;

•

a növekedésre és a hosszú távú üzleti dinamikára. (EU ENTERPRISE DG, 2005.)

Az EU Vállalkozási Fıigazgatóság által kiadott Regional Clusters in Europe címő tanulmány
szerint négy különbözı iskola létezik a klaszter definiálásra:
Az olasz iskola központi kategóriáját a hasonló tevékenységet végzı kis-és közepes
vállalkozások (KKV-k) térbeli koncentrációja révén kialakuló iparági körzetek alkotják;
megközelítésében kiemelt szerepet játszanak az externáliák, a társadalmi-, valamint a bizalmi
tıke.
A kaliforniai iskola a vertikális dezintegráció révén létrejövı termelési kapcsolatok alkotta
hálózatokra helyezi a hangsúlyt. A hálózat mőködtetésének legfıbb célja a költségek
csökkentése.
Az északi, vagy skandináv iskola a klaszter fogalmában a kizárólag helyben hasznosítható
lokális tudást, különösen a nem kodifikált, rejtett tudást érti, valamint az ezek hatására
létrejövı innovációkat.
A Porter által megfogalmazott klaszter megközelítés szerint az elızı három iskola
mindegyike egy adott helyhez kötött, a vizsgált régió társadalmi rendszereiben gyökerezı
folyamatként jellemezi a klasztert; a fı hangsúly pedig a hely-specifikus elemeken van. A
fenti három iskolával ellentétben Porter nem a regionális gazdaságot és a klasztereket
vizsgálta elsısorban, hanem a vállalati szintő versenyelınyöket és azok forrásait. A klaszter
alapját az ı esetében a vállalatok és intézmények közötti együttmőködés és információáramlás
teremti meg.
A hazai szakirodalom széleskörően dolgozta fel Porter definícióját. Az olasz iparági körzetek
gyakorlata, a francia LPS (local production system) modell is széleskörően ismert a klaszter
témával foglalkozó szakemberek körében.
A másik viszonylag új meghatározás, és az East-West Cluster Summit-on használt OECDLEED (Organisation for Economic Co-operation and Development, Local Economic and
Employment Development) local cluster definíciója szerint a klaszterek: „Olyan vertikálisan
és/vagy horizontálisan kapcsolódó cégek csoportja, melyek a kapcsolódó társintézményekkel
együtt ugyanabban az ágazatban mőködnek.” (NIKODÉMUS, A. – GECSE, G. 2002.)
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Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” a 2007-2013-as tervezési-programozási idıszak
magyarországi alapdokumentuma a klaszterek fejlesztését több lépcsıben tartja kívánatosnak.
Az induló klaszterektıl a fejlıdıkön át egészen az akkreditált pólus klaszterekig a régiók
jellemzıit figyelembe véve támogatja az ilyen irányú együttmőködéseket. „A klaszterek
kialakulása a gyakorlatban visszavezethetı a vállalatközi együttmőködés gazdasági életben
tapasztalható teljesen hétköznapi megnyilvánulásaihoz. Ezen együttmőködések vagy ezek
kezdeményeinek kialakulása a nemzetközi felmérések szerint a fejlett gazdasági környezettel
rendelkezı államokban a leggyakoribbak. A vállalkozások tevékenységük során különbözı
típusú és mélységő kapcsolatokat alakítanak ki beszállítóikkal, versenytársaikkal, illetve
innovációs tevékenységüket elısegítı szervezetekkel.
Az együttmőködés során megszerzett tapasztalatok alapján kialakulnak azok a csoportok, ahol
a résztvevı partnerek közötti kapcsolatban megjelenik a bizalom. Az együttmőködés alapja
tehát a bizalom, amelyet számos tényezı együttes hatása erısíthet vagy gyengíthet. A
kapcsolati minıséget az együttmőködés tapasztalatain túl, a partner korábbi tevékenysége
során a megbízhatóságáról kialakult kép, a tárgyalások alatti és a hálózaton kívüli
„viselkedés” elfogadása (leegyszerősítve a cégkultúrák összeegyeztethetısége) befolyásolja.
Az együttmőködı partnerek közötti hálózaton belüli bizalom csökkenti a kapcsolat
fenntartásával, a folyamatos információáramlás biztosításával kapcsolatos bürokratikus
akadályokat, könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az együttmőködést. A klaszterbe
szervezıdı vállalatok nem adják fel egyéni célkitőzéseiket, csupán élnek azzal a lehetıséggel,
hogy együttesen fellépve, a helyi adottságokat kihasználva (költségcsökkentés, innováció
serkentés, a legjobb gyakorlatok gyors megismerése, a tranzakciós költségek minimalizálása,
stb.) elınyökre tegyenek szert a globális versenyben. Tehát a vállalkozások, amelyek helyi
viszonyok között egymással versengenek, olyan együttmőködési területeket találnak,
amelyeket kihasználva mindannyian elınyre tehetnek szert a globalizálódó piaci versenyben
(vagy legalábbis csökkenthetik versenyhátrányukat).” (NETWIN ÜZLETI TANÁCSADÓ KFT,
2007)
A REGIONÁLIS

KLASZTEREK FOGALMI ÉRTELMEZÉSE

A klaszterek rendkívül változatosak, értelmezésük területi szintek szerint (nemzeti-makro
szint, iparági-mezo szint, vagy vállalkozási-mikro szint), az adott ágazat, vagy szektor
speciális sajátosságaitól, a különbözı országok fogalomhasználatától, társadalmi-gazdasági
hagyományaitól és a megközelítés módjától függıen jelentısen változhat.
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Az iparági klaszter Enright szerint „A profit orientált vállalkozások és a nem profit orientált
szervezetek olyan csoportosulása, ahol a csoporthoz való tartozás jelentıs mértékben
hozzájárul az egyes tagok versenyképességéhez. A klaszter tagjait a beszállítói kapcsolatok,
vagy a közös technológiák, közös vásárlók vagy a disztribúciós csatornák, illetve közös
munkaerıpiac köti össze.” (ENRIGHT M.J. 1997.) Azaz a klaszter nem más, mint egy adott
iparághoz tartozó független vállalatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok
és intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják egymás termékeit
és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló
innovációkat tudnak hasznosítani (ENRIGHT M.J. 1998).
Rosenfeld a következıképpen határozza meg az üzleti hálózatokat: „Az üzleti tranzakciók,
kommunikáció és párbeszéd aktív csatornáival rendelkezı, olyan hasonló, kapcsolódó, vagy
egymást

kiegészítı

specializált

vállalkozások

infrastruktúrán,

földrajzilag

munkaerıpiacon

körülhatárolt
és

koncentrációja,

szolgáltatásokon

osztoznak,

melyek
közös

lehetıségeik vannak, illetve közös veszélyekkel kell, hogy szembenézzenek.” (ROSENFELD, S.A.
1995.) Bergman és Feser szerint a regionális iparági klaszter „...elemeit egy közös regionális
telephely köti össze, ahol a régió jelenthet nagyvárosi térséget, munkaerıpiacot, vagy
bármilyen más funkcionális gazdasági egységet” (BERGMAN E.M., FESER E.J.1999).
Roelandt és den Hertog szerint a klaszterek „…az értéklánc-rendszer mentén kapcsolódó,
egymástól kölcsönös és erıs függıségi viszonyban lévı vállalkozások termelési hálózata.
Bizonyos esetekben a klaszterek egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tudásintenzív üzleti
szolgáltatókkal, összekötı, vagy hídképzı intézményekkel (brókerek, tanácsadók) és
ügyfelekkel kötött stratégiai szövetségeket is tartalmaznak.” (ROELANDT T. J. A. – HERTOG P
1999). A klaszter így egy ágazatok közötti hálózat (vertikális és/vagy horizontális), egymástól
különbözı és egymás tevékenységét kiegészítı vállalkozásokat foglal magába, amelyek az
értéklánc egy bizonyos kapcsolatára, vagy tudásbázisára specializálódnak.
Guinet is elsısorban a tudásra, a tudás megosztására és a tudás cseréjére, valamit a tapasztalat
átadására helyezi a hangsúlyt. Véleménye szerint a klaszter egy olyan egymással kapcsolatban
álló vállalkozások, tudást létrehozó intézmények (egyetemek, kutatóintézetek, technológiát
kínáló vállalkozások), hídképzı intézetek (pl. technológiai, vagy tanácsadási szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek) és vásárlók olyan hálózataként határozható meg, mely egy hozzáadott
érték, termelési lánc mentén kapcsolja össze a különbözı szereplıket (GUINET J. 2001). Tichy
megfogalmazása szerint, a klaszterek „egy hálózat által összekapcsolt csomópontokból”
állnak, ahol ezeket a csomópontokat elsısorban olyan vállalkozások, iparágak, illetve egyéb
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magán, vagy állami kézben lévı intézmények alkothatják (leginkább regionális fejlesztési
szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek stb.), amelyek egymással input-output kapcsolatban
vannak, illetve az együttmőködés számos egyéb formájával rendelkeznek (TICHY, G 1997). A
klaszter résztvevıi szervezetileg egymástól függetlenek, és sajátos vásárlói, beszállítói, K+F
stb. kapcsolatban állnak egymással. Az iparági meghatározottság mellett a területi közelség
elsısorban az innováció gyors terjedése miatt lényeges. Ennek következtében a földrajzi
dimenzió az ágazattól függıen lehet akár egy-egy település, nagyobb agglomeráció, egy
régió, vagy akár egy szupranacionális szintő területi egység is (FARAGÓ, L. 1994.).
Porter megfogalmazásában a regionális klaszter: „egy adott iparág versenyzı és kooperáló
vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és
együttmőködı

infrastrukturális

(háttér)intézmények

(oktatás,

szakképzés,

kutatás),

vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi
koncentrációja.” (PORTER, M.E. 2000.). Lényegében egy adott tevékenységi körben
mőködı, egymással valamilyen kapcsolatban álló vállalkozások és intézmények földrajzilag
koncentrált csoportja, amelyek hasznosítják a lokális technológiai externáliák számtalan
variánsát a tudás megosztásától és a tudás túlcsordulásától (spillover) az induló
vállalkozások (start-up) magas arányáig. A fenti megközelítések és értelmezések alapján a
klaszter egy győjtıfogalomként értelmezhetı, amely megpróbálja összefoglalni a gazdasági
tevékenységek térbeli koncentrációjának összes eltérı megjelenési formáját (LENGYEL, I.
2001, LENGYEL, I. – DEÁK, SZ. 2002).
Az Európai Unió Vállalkozási Fıigazgatósága a klasztereket egyfajta győjtıfogalomként
olyan egymástól kölcsönösen függı vállalatok és kapcsolódó intézmények csoportjaiként
értelmezi, melyekre (1) egyszerre jellemzı az együttmőködés és verseny; (2) földrajzilag egy
vagy több régióban koncentrálódnak; (3) közös technológiák és kompetenciák (képességek)
kötik össze ıket; (4) egy meghatározott ágazatra/szektorra, vagy termelési értéklánc
rendszerre koncentrálnak.
Lengyel Imre a klaszterek egyik fajtáját, a regionális klasztert úgy jellemezte, hogy az a
kapcsolódó szektorok egy adott régión belüli földrajzi koncentrációját jelenti. (LENGYEL I.
2002). A specializáció és az együttmőködés eredményeként a vállalkozások együttesen
képesek az exportpiacon is versenyképes termékeket elıállítani.
Jeles hazai kutató, Grosz András a lokális hálózat fogalmát azonosította, amely „egy olyan
speciális kapcsolatrendszer a gazdasági szereplık között, amely nemcsak üzleti és
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hierarchikus, hanem gyakran a kölcsönös függıségen, bizalmon és együttmőködési készségen
alapszik. A hálózatra jellemzı, hogy tagjainak köre pontosan megadható, egymással
szerzıdéses kapcsolatban állnak.” (GROSZ, A. 2005)
„A regionális és iparági klaszterek, és a klaszter-orientált fejlesztési politikai megközelítés a
fejlett nyugati országokban az elmúlt évtizedben a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés
egyik legsikeresebb eszközévé vált. A klaszter kezdeményezések, egy adott ágazaton belül
mőködı vállalkozások, a kapcsolódó és háttéripar, a gazdasági és kutatói szféra (egyetemi és
kutatóintézeti), valamint a gazdaságfejlesztési (vállalkozásfejlesztési) és területfejlesztési
szervezetek közötti hálózati együttmőködések erısítése. A világ számos pontján jelentısen
járul hozzá a régiók gazdaságának, illetve az ott mőködı vállalkozások versenyképességének
növeléséhez. Az alulról érkezı kezdeményezések szerencsésen találkoztak a kormányzat
elképzeléseivel, melyben erıteljes prioritásként került megfogalmazásra a hálózat-orientált
gazdaságfejlesztési modell, azon belül is a klaszterek létrehozásának, mőködésének, és az
általuk nyújtott szolgáltatásoknak a támogatása.” (GROSZ, A. 2006)
A pontszerően mőködı, egymással konkuráló turisztikai vállalkozások, szolgáltatók sem a
hazai, sem a nemzetközi piacon nem lehetnek olyan eredményesek, mint az összehangolt
turisztikai kínálattal rendelkezı, egységesen megjelenı, közös marketing- és információs
rendszereket használó szervezetek együttmőködési hálózatai. A bizalomra épülı hálózatok
segíthetik a kisvállalatokat speciális erıforrások kihasználásában a tudás megosztása által.
Az európai klaszterek jellemzıit és helyzetét elemzı Eurobarométer felmérés szerint (SZABÓ,
Á. 2006) az Európai Unióban minden negyedik (minimum húsz alkalmazottal mőködı)
vállalat klaszter környezetben dolgozik, azaz szoros együttmőködésben más helyi
vállalatokkal. Bár az Egyesült Királyságot, amely az élen jár az aktív klaszterek tekintetében,
Lettország és Írország követi, a klaszteresedés és a hálózatos együttmőködés inkább jellemzı
a tizenöt legrégebbi tagállamra. A kisvállalkozások önmagukban általában kevés tıkével
rendelkeznek az európai piaci versenyhez, valamint a technológiai, mőszaki és
termékfejlesztéshez. Innováció nélkül viszont szinte lehetetlen a jövıben megmaradni. A
klaszterek az elkülönülı kisvállalkozásokat célirányosan integrálják, miközben meghagyják
azok arculatát, és a tagvállalkozásainak többletjövedelmet tudnak hozni. A klaszterek segítik a
kis- és középvállalatok üzleti hálóba való beépítését, vertikális és horizontális kapcsolódások
létrejöttét az ágazaton belül különbözı vállalkozások, kutatóhelyek és intézmények között.
A regionális szint jelentıségét hangsúlyozó szemléletet hozott az 1990-es évek elején ÉszakAmerikából elindult „új világgazdaságtan”, mely a gazdasági tevékenységek térbeli
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szerkezetének kialakulásához vezetı okok feltárását a közgazdaságtan központi feladatának
tartja. Krugman (1991, 1993) szerint a gazdasági elemzésnek (és ebbıl következıen a
klaszterek fejlıdését segíteni kívánó tervezésnek, valamint ezen tervek végrehajtásának is) a
tényleges egységei nem az országok, hanem az ıket alkotó régiók.
A US Agency for International Development under the Biodiversity Conservation and
Economic Growth Projects I and II kutatási projektek keretében került sor 2000-ben az
Egyesült

Államok

támogatásával

Bulgáriában

az

ökoturizmus

nemzeti

fejlesztési

programjának kidolgozására, amelynek részeként Hawkins, amerikai professzor, a
versenyképes ökoturisztikai klaszter megközelítést kidolgozta.
A kutató Porter „gyémánt modell”-jét használta fel arra, hogy a lehetséges stratégiákat
felállítsa. Porter (2000) állítása szerint kompetitív elınye egy vállalkozásnak, vagy
cégcsoportnak az alábbi négy alapelem kombinálásával lehetséges:
1. Faktor feltételek (föld, munkaerı, tıke);
2. Keresleti feltételek (bel- és külföldi vendégek száma, küldıországok piaca, viselkedés,
megelégedettség);
3. Kapcsolódó kínálati szektorok (innovatív, dinamikus szálláshelyek, közlekedés,
vendéglátóhelyek, szakképzett munkaerı);
4. Stratégia, szerkezet és versengés a cégek között.
További lehetséges elemek, a véletlenek, pl. technológiai elınyök, piaci változások, terrorista
akciók, politikai döntések, amelyekre nincsen közvetlen ráhatásunk.
A bolgár ökoturisztikai klaszter a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának figyelembe
vételével az alábbi célokat tőzte ki maga elé:
•

Biológiai sokféleség megırzése: a természeti és a kulturális erıforrások megırzésével;

•

A szegénység csökkentése a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) fejlesztésével,
munkahelyteremtéssel és a szociális egyenlıség elérését szolgáló intézkedésekkel;

•

Gazdasági életképesség a tıke elérésén, a befektetések megtérülésén és profit
szerzésen keresztül.

A versenyképes klaszter megvizsgálja és támogatja a magán szektort, a civil szervezeteket, a
kormány stratégiai kapcsolatainak kialakítását a bulgáriai természetvédelmi területek
ökoturisztikai fejlesztése érdekében.
A versenyképes klaszter koncepció nem más, mint egy tevékenységekbıl és kínálati lánc
egyes elemeibıl összeépített, szolgáltatásokból álló stratégia. A természetvédelmi területekre
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épülı ökoturisztikai klaszter alapja a természetvédelmi terület természeti attrakcióiból és a
biológiai sokféleségébıl származó komparatív elıny.
A klaszter gyakorlatilag a turisztikai termék minden ágazatát magában foglalja, ez teremti
meg az alapját a koherens, teljes körő szolgáltató bázisnak. A klaszterben az ökoturisztikai
attrakció köré csoportosuló, egymással versengı, ugyanakkor egymással kooperáló
vállalkozások vesznek részt. A klaszter alapvetıen a turisztikai keresletre épít, amelynek
felállítása során az egyes lépések közben piacelemzéseket kell elvégezni.
A klaszterben, Bulgáriában az állami szereplıkön túl a közlekedési társaságok,
közszolgáltatók, oktató és képzı intézmények, helyi termékek gyártói, készítıi, támogató
szervezetek, kiegészítı szolgáltatásokat nyújtó szervezetek csoportosulnak a turisztikai
attrakció és az alapvetı turisztikai szolgáltatások (vendéglátás, szállás, utazás, speciális
szolgáltatások, utazás közvetítık és szervezık) köré.

A klaszter kialakításának lépései Hawkins szerint:
1. Minden szervezetet, szereplıt tartalmazó érintett csoport felállítása,
2. Képzés/oktatás / tudatosítás a közösségen belül,
3. Jogi és szabályozási keretek megadása,
4. Kis- és közepes vállalkozások megerısítése,
5. Desztináció menedzsment kiterjesztése a lakóközösség bevonásával,
6. Különbözı termékek létrehozása és fenntarthatóságának terve,
7. Környezetvédelmi menedzsment és minısítési rendszer kidolgozása a desztináció
helyszínére,
8. Indikátor és monitoring rendszerek kifejlesztése.

A klaszter felépítése:
A

klaszter

magterületei

bemutatóhelyek,

kulturális

a

turisztikai

örökségek,

attrakciók:

sétaútvonalak,

ökoturisztikai
lovas,

látogatóhelyek,

kerékpáros

útvonalak,

szórakozási lehetıségek.
A klaszterhez kapcsolódó, kapcsolható szolgáltatások: szálláshelyek, vendéglátóhelyek,
információs központok, kölcsönzık, túravezetık, kiskereskedelmi üzletek, közlekedési
eszközök: repülı, vonat, busz, bérelhetı autó, charter busz, desztinációs menedzsment
szervezetek, utazás közvetítık, utazás szervezık, jegyirodák.
A klaszterhez kapcsolódó, a klaszter területén lévı szolgáltatások, amelyek a turisztikai
termék egyéb részeit foglalják magukban az alábbiak:
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•

Helyi termékek: mezıgazdasági termékek, biotermékek, kézmőves termékek,
ajándékok, bor, stb.

•

Képzés, oktatás intézményei: szakmai és nyelvi képzı intézmények,

•

Közszolgáltatások: biztonság, egészségügy, természetvédelmi hatóságok, hulladék,
szennyvíz, vízellátás,

•

Közlekedési

infrastruktúra:

repülıterek,

autópályák,

autóutak,

vasútvonalak,

busztársaságok, magán fuvarozó vállalatok,
•

látogató központok,

•

foglalási rendszerek,

•

bankok, pénzváltó helyek.

A klaszterben résztvevı támogató szervezetek: önkormányzatok, mentık, turisztikai
egyesületek,

turisztikai

regionális

szervezetek,

civil

szervezetek,

nemzeti

park,

természetvédelmi terület alkalmazottai, egyéb támogatók. (Hawkins, D.E. 2001)
A bolgár környezetbe illeszkedı klaszter modell felépítése a hazai ökoturisztikai klaszter
modell kialakításához felhasználható, azonban nem alkalmazható Magyarországon a hazai
adottságok, attitődök vizsgálata nélkül.

2.9 Innováció
Schumpeter (1912, 1980) fektette le az innováció meghatározásának elméleti alapjait,
nevezte meg hordozójaként a vállalkozót, és megfogalmazta öt alaptípusát. Leírta a technikai
változások elterjedésének teljes folyamatát is. Ennek három fı fázisát különböztette meg:
1) A feltalálás (invenció), az új ötletek megszületésének és kifejlesztésének idıszaka.
2) Az innováció, az új ötleteknek a piacképes termékké/termelési folyamattá alakítása.
3) Az elterjedés (diffúzió) szakasza, amikor az új termékek és termelési folyamatok
meghódítják a piacokat.
Térségünkben feltétlenül meg kell említeni a Schumpeter által alkotott harmadik fogalmat, a
„teremtı pusztítás”-t (creative destruction). Ez a meghatározás egész Köztes-Európa
átalakuló, gazdasági-, társadalmi rendszert változtató országaiban (STOHR, W. 1989) ma is
érvényes: „Az új megszületése gyakran együtt jár a régi intézmények, kapacitások, eljárások,
tudások, termékek és piacaik átalakulásával, néha pusztulásával is.” (Schumpeter 1980) Egy
klaszter kialakulásával a térségben lévı szervezetek együttmőködésébıl kimaradó szervezetek
versenyhátrányba kerülnek, és elıbb-utóbb kiszorulnak a piacról, vagy piaci részesedésük és
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jelenlétük megtartása sokkal nagyobb költségekkel, ráfordításokkal tartható csak fenn, így a
kimaradók a „teremtı pusztítás” áldozataivá válhatnak, míg a tagok fejlıdési pályára
állhatnak.
NEMZETI INNOVÁCIÓS RENDSZEREK
A nemzeti innovációs rendszerek (National Innovation System, NIS) kutatásának és
szakirodalmának alig két évtizedes múltja van. Elıször Freeman említi, mint a köz- és
magánszektor intézményeinek hálózatát, amely elindítja, alkalmazza, módosítja és elterjeszti
az új technológiákat (FREEMAN, C. 1987). Véleménye csak egy évvel késıbb, Lundvall
cikkének publikálását követıen váltott ki komoly visszhangot (LUNDVALL, B.-Å. 1988).
„Innovációs rendszerek nemcsak nemzeti, hanem globális, regionális szinten, vagy vállalatok
helyi hálózataiban, iparvállalati csoportjaiban, szervezetek együttmőködésén alapuló
klasztereiben is megkülönböztethetıek, mégis indokolt a rendszer nemzeti szinten történı
vizsgálata, mivel egy adott ország szempontjából a nemzeti jellemzık másféle szintek
kialakulására is hatnak.” (PAP N. – SITÁNYI L. 2007a.)
„A fejlett, nyugati (indusztriális) országokban a hagyományos területfejlesztési eszközöket az
ötvenes évektıl kezdték alkalmazni, mikor a regionális politikák még a kiegyenlítésre
helyezték a hangsúlyt. Úgy gondolták, hogy „fentrıl” (top-down szemlélet) meg lehet oldani
minden problémát (RECHNITZER J. 1993,1998). Azóta a hagyományos termelési tényezık
(munkaerı, tıke, technikai fejlıdés) szemlélete átalakult és az utóbbi évtizedek kutatásai
bebizonyították, hogy a gazdaság és annak szereplıi sokkal összetettebb okok, a fent felsorolt
hagyományos szempontokon túl, még számos, folyton változó, egymásra is ható, néha
szinergikus, egymást erısítı, míg máskor egymást kioltó tényezı hatása alapján
cselekszenek.” (FODOR Á. – SITÁNYI L. 2008).
A klaszterek kérdéscsoportja az elméleti kutatást igen aktuálissá teszi. A hazai gazdasági
környezetben a meglévı vállalati kultúrával igen nehezen lett volna elképzelhetı
együttmőködés, illetve klaszterek kialakítása. Az országban korábban az individuális fejlıdés
és fejlesztés nyert teret, ennek a vállalkozói kultúrának a megváltoztatásához szükség volt a
top-down szemlélet gyakorlati megvalósításához, ezt az állami szerepvállalás, a klaszterek
kialakítására vonatkozó 2001. évben elıször megkezdett klaszterek kialakítására vonatkozó
pályázati rendszerek elindítása biztosította. Az EU csatlakozást követıen mind a Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT), mind az Új-Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatai
továbbvitték ennek támogatását.
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„A tervezett fejlesztés elemei a vizsgált területen feltárt adatokra, tényekre, a valóságra kell,
hogy épüljenek” (Pap N. – SITÁNYI L. 2007b). A siker a kutatások szerint nem az állami
támogatás összegétıl, hanem elsısorban az innovációt körülvevı környezettıl, az innovációs
miliıtıl függ (CAMAGNI, P.R. 1992, RECHNITZER J. 1998). Nem elhanyagolható szempont
ugyanakkor az sem, hogy a kialakult gazdasági térben a résztvevı magán, állami és civil
szervezetek miként képesek együttmőködni a gazdaság, a társadalom és a természeti
környezet fejlıdésének érdekében. A vállalkozói mentalitás, illetve általánosságban
megfogalmazható, hogy a magyar mentalitás az együttmőködést érdekeinek maximális
megvalósítása mellett hajlandó csak fenntartani, így az együttmőködési formák jellemzıen
addig maradnak fenn, amíg azokon keresztül nagyobb gazdasági hasznot tud maga számára
megteremteni, mintha önállóan jelenne meg a piacon elképzeléseivel.
A világot átfogó fejlett és viszonylag biztonságos informatikai rendszerek segítségével a tıke
(pénztıke) és a mőszaki tudásanyag rendkívüli sebességgel mozog a Föld felszínén. A mai,
könnyen átjárható határok mellett a munkaerı ezeknél lassabban ugyan, de relatíve, korábbi
önmagához képest gyorsan képes követni ezeket. Az elmélet meghatározó alapfogalma a
terjedés (diffúzió) (BOD PÉTER Á. 2003). A III. évezred elején az államnak nem csak
elméletben, hanem a gyakorlatban, tetteiben is egyre erısebben érvényesítenie kell a
regionális szempontokat a fejlesztésben (PAPANEK, 1999, 2003, PAP, N – SZABÓ, L. 2000).
Nem az erıltetett kiegyenlítésre, hanem a területi szerkezetekben meglévı sokszínőség
érvényesítésére, a belsı, endogén elemek megújítására, erıforrásainak kihasználására, a
különbözıségek egyedi kezelésére kell építeni (FARAGÓ L. 1991, 1994, 2004), a
fenntarthatóság elvének figyelembe vétele mellett.
A szakirodalomban évek óta erısödı összhang mutatkozik a tekintetben is, hogy a regionális
szintnek döntı szerepe van az innovációs környezet, miliı kialakulásában. Számos könyv
jelent meg a nemzetközi irodalomban és magyarul is (RECHNITZER J. 1998; DİRY T. 2005)
melyek megkísérlik feltárni az innovativitás forrásait. Ezek eltérı adatbázisokra épülnek, más
megközelítést használnak, még az elemzés alapegységét is különbözıen értelmezik, de azt
egybehangzóan állítják, hogy az innováció a kulcstényezıje:


a nemzetközi versenyképesség erısödésének;



a gazdasági növekedésnek;



az életszínvonal emelkedésének. (ÁCS J. Z.–VARGA A. 2002)

Alulról szervezıdı versenyképes klaszterek támogatása állami szerepvállalással egyszerre
magában hordozza a top-down, illetve a bottom-up fejlesztési modellt, mert a fejlesztési
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keretek, és a megvalósuló támogatások úgymond „terelik” az alulról jövı, közös érdekek
mentén kialakuló együttmőködéseket, klasztereket.
Hjalager szerint a fenntarthatóság megteremtésében több innovációs lehetıség is áll a
turizmus elıtt (Hjalager, 1996):
•

termék-innováció: új, a környezeti elveket figyelembe vevı turisztikai termékek
kialakítása, pl. öko-túrák,

•

folyamat-innováció: melyben a szolgáltatások, tevékenységek mőködési folyamatait
alakítják át a környezetet kevésbé terhelı technológiákra,

•

menedzsment-innováció: amelyben a vállalkozások és szervezetek munkatársaikat, a
helyi lakosságot és a turistákat is bevonják a környezetet kevésbé terhelı
tevékenységek megteremtésébe.

A fenntarthatóság meghatározásában el kell ismerni azt a tényt, hogy mint szinte minden
tevékenységnek, legyen szó a turizmus bármely típusáról, vannak káros fizikai hatásai. A
kérdés valójában az, hogy mekkora beavatkozást tartunk még elfogadhatónak. Ennek
meghatározására Hjalager nem vállalkozott.
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3. Célkitőzések
A disszertáns kutatásának legfıbb célja egy hazai ökoturisztikai klaszter elindításához
szükséges kritériumok meghatározása.
Ennek eléréséhez az alábbi rész célok megvalósítása elengedhetetlen:
•

Az ökoturisztikai klaszter fogalmának tisztázása
o Definíció megalkotása,
o Értelmezési lehetıségek megfogalmazása,
o A klaszter jellemzıinek feltárása,
o A klaszter létrehozását eredményezı motivációk meghatározása,
o A klaszter létrehozása következtében fellépı környezeti hatások változásának
áttekintése,
o A klaszter létrehozását követıen a természet védelmére történı hatások
vizsgálata.

•

Az ökoturisztikai együttmőködési gyakorlat feltárása
o Külföldi esettanulmány készítése a szlovéniai Triglav Nemzeti Park területén.
o Egy mőködı natúrpark jellemzıinek feltárása.

•

A Belsı-Somogy ökológiai hálózatra épülı ökoturisztikai klaszter területének
meghatározása.

•

A kutatás célterülete, helyzeti adottságainak feltárása.

•

A klaszter kialakításának elméleti megközelítése.
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4. Hipotézisek
Jelen kutatás alapvetı célja a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területét érintı ökoturisztikai
klaszter modelljének felállítása. Ehhez a korábban végzett tanulmányok, gyakorlati
tapasztalatok, továbbá a kiválasztott szakirodalom tanulmányozása alapján a disszertáns
hipotéziseket állított fel, amelyek igazolására, illetve szükség szerinti elvetésére a kutatás
eredményei adnak lehetıséget.
A hipotézisek:
1. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter a természet védelme mellett a legnagyobb gazdasági
haszon elérése érdekében jön létre;
2. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter élménykínálata az ökológiai értékek mellett a
(népi)mővészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi gazdasági, és
társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti, hagyományırzı, horgász, vadász,
sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi mezıgazdasági vállalkozók,
gazdák) specialitásait is integrálja;
3. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter a turisták által okozott környezeti terhelést a lehetı
legkisebbre csökkenti a klaszter területén;
4. hipotézis: A klaszter tagjai a természetvédelmi érdekeket messzemenıkig figyelembe
veszik, és tiszteletben tartják;
5. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter optimális mérete: 12-14 szereplı, amely 3-4
természetvédelmi szereplıt (civil, hatósági), 4-6 gazdasági szereplıt és 4-6
önkormányzatot foglal magában.
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5. Kutatási módszerek
Primer kutatások:
1. Delphi módszerrel végzett kutatás lefolytatása az ökoturisztikai klaszter fogalmának
meghatározására,

illetve

a

meghatározott

fogalomrendszer

megfelelıségének

tesztelésére;
2. Percepciós kutatás végzése a Triglav Nemzeti Park Bohinj térségében, a disszertáns
által összeállított kérdıív alapján;
3. Személyes mélyinterjúk készítése az Írottkı Natúrpark vezetıjével, Bakos Józseffel, a
Somogy Természetvédelmi Szervezet vezetıjével, Tömösváry Tiborral, a Triglav
Nemzeti Park igazgatóságán Mojca Smolej-jel, továbbá a helyi, illetve a térségi
turisztikai információs és marketing iroda vezetıivel: Klemen Langus-szal és Tončka
Malej-jel;
4. Belsı-Somogy ökológiai hálózathoz kapcsolódó klaszter terület lehatárolása,
felhasználva az elsı, a Magyar Turizmus Rt által 1997-ben készített vonzerıleltárt és a
KPMG Hungaria Kft által készített Dél-Dunántúli Régió Turizmusfejlesztési
Stratégiai Programjában szereplı magterületi lehatárolás szempontjait.
Szekunder kutatások:
1. A KSH, illetve a Szlovén Statisztikai Hivatal adatai alapján egyéni, a vizsgált
térségekre koncentrált adatok elemzése;
2. Irodalmi kutatómunka a térség jellemzıinek felkutatásában, területfejlesztési és
turisztikai dokumentumok felhasználásával, könyvtári és interneten megjelenı
folyóiratok és cikkek alapján;
3. A személyes interjúk során átadott papír és elektronikus háttéranyagok feldolgozása.

5.1 Primer kutatások
5.1.1 Delphi-kutatás
Az

ökoturisztikai

klaszter

fogalmának,

jellemzıinek

és

kritériumrendszerének

meghatározásához a Delphi módszert (ld. 1. ábra) választotta a disszertáns.
A módszer egymástól fizikailag távol lévı szakértık ismereteire épít, véleményeit győjti
össze annak érdekében, hogy egy adott kutatási problémával kapcsolatban minél szélesebb
kör megközelítésén alapuló egységes álláspont vagy elırejelzés jöjjön létre. Mivel az egyes
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résztvevık közvetlenül nem kerülnek egymással kapcsolatba, és megırzik anonimitásukat,
így a módszer elısegítheti a szabadabb véleménynyilvánítást. Mindazon pszichológiai
tényezık hatása ugyanis, amelyek közvetlen szakértıi vita esetén befolyásolhatnák a
résztvevık viselkedését (mint például a többség véleményéhez igazodásra való törekvés, vagy
a tekintély tisztelete), a Delphi-módszer alkalmazása esetén kiküszöbölıdik.
A Delphi kutatás folyamata
Probléma
azonosítása

Paneltagok kiválasztása a
szükséges szaktudás szerint

A kérdıív elkészítése és
kiküldése

A visszaérkezett
válaszok összesítése

IGEN

Létrejött-e
konszenzus?

NEM

A kért kiegészítı
információk összegyőjtése,
a visszaérkezett válaszok
összesítése
Összesítı
jelentés
elkészítése
1. ábra: A Delphi kutatás folyamata (Taylor, R.E. – Judd, L.L. 1994)
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A módszer szerint a kutatásban résztvevık mindegyike ugyanarra a kérdésre válaszol írásban.
A válaszokat a kutatás vezetıje minden forduló után összesíti. A következı körben az elızı
forduló válaszait és megjegyzéseit a felmérésben résztvevı minden paneltag megkapja, így
lehetıségük van arra, hogy látva a csoport más tagjainak válaszait, átértékeljék saját
véleményüket, illetve kiegészítsék a többiek megjegyzéseit. A kérdıív- körök kiküldése a
szakértık közötti konszenzus létrejöttéig tart. Jelen kutatás esetében 3 kérdıívkör
lefolytatására volt szükség a konszenzus kialakításához. A kutatás lezárását a válaszadók
számára a negyedik körben megküldött konszenzusos kritériumrendszer jelentette.
A szakirodalom (DELBECQ, A.L. 1975; SMITH, C.1989; WHEELER, B. 1990; TAYLOR, R.E. JUDD, L.L. 1994;) 10-15 fıs panel alkalmazását javasolja konkrét esetek vizsgálatára, melyek
során a panel tagjai homogén ismeretekkel rendelkezı csoportnak tekinthetık. Ennél nagyobb
csoportlétszámot javasolnak a kutatók (max. 30-40 fıt), ha a probléma komplex és a panelt
heterogén szakismerettel rendelkezık alkotják. Egy Delphi-kutatás szakértıket is bevonó
részének idıtartama 6 hónap és 1 év között szóródhat. Egy kérdıív-váltásra legalább 3-4 hetet
szükséges tervezni, mert a szakértıknek válaszaik elkészítésére hagyni kell 2-3 hetet és
számolni kell a határidıket be nem tartókkal is. A dolgozat során végzett kutatás esetében 9
hónapra volt szükség.
A kutatás eredménye: a klaszterek kialakulásának környezete, a klaszter fogalom
ökoturisztikai alkalmazásának definíciója, a hatékonyság és a további fejlesztési
lehetıségek azonosítása.

5.1.2 Percepciós kutatás a Triglav Nemzeti Park Bohinj térségében
A kutatási munka lefolytatására hazai példa nem állt rendelkezésre ökoturisztikai klaszterek
esetében, így a disszertáns egy Magyarországgal szomszédos országban, Szlovéniában a
Triglav Nemzeti Parkban, a hazai kutatási területtel megközelítıleg megegyezı területet
választott vizsgálata helyszínének, amelyen terepbejárást végzett és kétféle megkérdezési
módot választott a kutatás lefolytatásához. 2006-ban elektronikus kérdıívezést hajtott végre,
amelynek eredményeképpen 10 visszaérkezett kitöltött kérdıívet kapott, a kutatás teljessége
érdekében a személyes helyszínbejárás folyamán további 20 kiválasztott turisztikai
szervezettel, személyes kérdıíves megkérdezést végzett 2009 tavaszán. A kutatást a
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disszertáns az általa összeállított kérdıív alapján végezte, amelynek célja a szlovén
szervezetek együttmőködési hajlandóságát és kialakult gyakorlatát vizsgálta.
A kutatás eredménye: a felmért szervezetek által megadott válaszok alapján megállapítható,
hogy a vizsgált térségben spontán klaszterizáció ment végbe, amelyben az ökoturizmus
jelenti a vonzerıt és a térségbe települt és indított vállalkozások együttmőködési
hajlandóságot mutatnak egymás felé, továbbá a turisztikai terméket összefogó helyi és
térségi szervezetek közötti munkamegosztás tisztázott, és az együttmőködés sikeresen
mőködik.

5.1.3 Személyes mélyinterjúk készítése
A disszertáns a megkérdezési formák közül a mélyinterjú készítés módszerét is alkalmazta a
kutatás lefolytatása során az alábbi esetekben:
1. A hazai ökoturisztikai együttmőködési gyakorlati tapasztalatok feltárása érdekében a
magyarországi legkorábban megalakult natúrpark, az Írottkı Natúrpark vezetıjével,
Bakos Györggyel folytatott személyes beszélgetést;
2. Az ökoturisztikai klaszter potenciális területének legmeghatározóbb ökoturisztikai
szervezetének, a Somogy Természetvédelmi Szervezetnek vezetıjével, Tömösváry
Tiborral, és a szervezet további tagjaival készített mélyinterjút a disszertáns. Ennek
során a jelenlegi ökoturisztikai szervezett programokról, a tervezett fejlesztésekrıl, a
Belsı-Somogy ökológiai hálózat jellemzıirıl kapott mélyebb betekintést. Ezen felül a
vizsgált térség területén illetékes nemzeti park igazgatóságok, ökoturisztikai illetıségő
alkalmazottait, Dr. Kopek Annamáriát (Balaton-felvidéki Nemzeti Park) és Enyedi
Gábort (Duna Dráva Nemzeti Park) kérdezte a nemzeti parkok hozzáállásáról, illetve
az általuk szervezett ökoturisztikai programokról.
3. A szlovéniai kutatási területen az ökoturisztikai együttmőködésben aktívan résztvevı
három, a terület menedzsmentjében, valamint az ökoturisztikai termék kialakításában
és szervezésében vezetı szerepet betöltı Triglav Nemzeti Park Igazgatóság Bohinj
térségével, és az ökoturizmus területének felelısségével felruházott alkalmazottal,
Mojca Smolej-jel, a helyi turisztikai információs és marketing iroda (TD Bohinj)
vezetıjével Tončka Malej-jel, illetve a Bohinj térséget átfogó legfıbb turisztikai
irányító szervezet vezetıjével, Klemen Langus-szal készített mélyinterjút.
A kutatás eredménye: a mélyinterjúk hozzájárultak a kutatás megalapozásához, a
beszélgetések során elhangzottak az értekezés megfelelı fejezeteibe kerültek beépítésre.
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5.1.4 Belsı-Somogy ökológiai hálózatra épülı klaszter magterületeinek
és pufferzónájának lehatárolása
Az ökoturisztikai klaszter kialakításához elengedhetetlen ismerni a térségben lévı vonzerıket,
fıbb turisztikai gócpontokat, amelyek csoportosítását a disszertáns a KPMG Kft. által
készített Dél-Dunántúli Régió Turizmusfejlesztési Stratégiai Programjában szereplı
magterületi lehatárolás szempontjaiban szereplı meghatározások szerint végzett el.
A kutatás eredménye: Lehatárolt ökoturisztikai klaszter terület, amelyet a disszertáció 5.3
fejezete tartalmaz.

5.2 Szekunder kutatások
5.2.1 Statisztikai adatok elemzése
•

A disszertáns szlovéniai esettanulmánya magába foglalja a területre vonatkozó turisztikai
keresleti és kínálati adatok elemzését, amelyhez a Szlovén Statisztikai Hivatal honlapján,
egyedi keresési feltételek megadásával készült adattáblák szolgáltak alapul.

•

A Belsı-Somogy ökológiai hálózat által érintett települések, illetve térség vonatkozásában
az ökoturisztikai termék egyes részelemeihez kötıdı adatokat a KSH honlapján, egyedi
keresési feltételek megadásával legyőjtött adatok alapján végezte el a disszertáns.

A kutatás eredményei:
•

A Triglav Nemzeti Parkban készített esettanulmányról szóló 6.4 fejezet tartalmazza a
statisztikai adatok elemzését.

•

A Belsı-Somogy ökológiai hálózat által érintett települések és térség bemutatását
tartalmazó 6.5 fejezetben olvasható a vonatkozó térségrıl készített statisztikai adatok
elemzése.

5.2.2 Irodalmi kutatómunka
A disszertáns a térség jellemzıinek felkutatásában a területfejlesztési és turisztikai
dokumentumok alapján, könyvtári és interneten megjelenı folyóiratok és cikkek
felhasználásával, továbbá a személyes interjúk során átadott, papír és elektronikus
háttéranyagok feldolgozásával végezte kutatásait.
A kutatás eredménye: a disszertáció egyes fejezeteiben jelzett hivatkozások utalnak a
feldolgozásra került háttéranyagok forrásaira.
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6. Eredmények
6.1 A Delphi kutatás eredményei
6.1.1 A probléma megfogalmazása

A szakirodalom alapján eltérı sikert érnek el a pontszerően, illetve a klaszterben mőködı
ökoturisztikai desztinációk. A természetvédelem és a turizmus „finomhangolásának” egyik
lehetséges módja az ökoturisztikai klaszter felállítása.
Ezen módszer választásának két oka volt:
•

egyrészt a disszertáns nem bátorkodott önállóan definíciót alkotni, és ezzel esetlegesen
befolyásolni a paneltagokat, mivel determináló hatással lehet a résztvevıkre, ha egy
elızetesen elkészített definíciót és eszköztárat tartalmazó listát kell véleményezniük,
melytıl esetleg nehezebben tudnak csak elszakadni;

•

másrészt a módszer alkalmazásával lehetıség nyílt a paneltagok eltérı ismereteibıl és
szakmai megítéléseibıl adódó különbözı megközelítésmódok megismerésére.

6.1.2 A panel összeállítása
A panel, azaz a részvételre felkért szakértıi csoport tagjainak összeállítása nagyfokú
körültekintést igényel, hiszen az eltérı szakterületeket képviselı paneltagok válaszai alapján
készül el az összesítı jelentés, így egy esetlegesen torz panel-összetétel kedvezıtlen irányba
befolyásolhatná az eredményt. A kezdı panel összeállításában az alábbi 30 szakértıt kereste
meg a disszertáns: (1. táblázat)
Delphi kutatásban felkért szakértık
Név
1. Dr. Aradi Csaba

Szervezet
Hortobágyi Nemzeti Park

2. Dr. Aubert Antal
3. Baczúr János

Pécsi Tudományegyetem
Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság
Heller Farkas Fıiskola
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság,
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Minisztérium

4. Dr. Behringer Zsuzsa
5. Bikki Dóra
6. Buchert Eszter 7. Duhay Gábor -
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Szakterület
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
turisztikai szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
turisztikai szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
természetvédelmi szakértı

8. Elıd Réka
9. Enyedi Gábor
10. Fersch Attila
11. Dr. Grosz András:

12. Dr. Gyulai Iván
13. Kevi Albert
14. Kiss Kornélia
15. Dr. Kopek Annamária
16. Dr. Lengyel Márton
17. Dr. Lingauer János
18. Majthényi László
19. Maus Gotthárd

20. Dr. Pap Norbert
21. Dr. Puczkó László
22. Dr. Rátz Tamara
23. Dr. Rechnitzer János

24. Dr. Szabó Géza
25. Szabó Kovács Bernadett
26. Szabó Lajos
27. Tolnai Zsuzsanna
28. Tóth Endre
29. Tömösváry Tibor
30. Záhonyi Tamás

Természetvédelmi Hivatal
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság
Fertı-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
Regionális Kutatások
Központja Nyugat-dunántúli
Tervezı Intézet
Ökológiai
Intézet
a
Fenntartható Fejlıdésért
İrségi
Nemzeti
Park
Igazgatóság
Magyar Turizmus Zrt.
Balatoni
Nemzeti
Park
Igazgatóság
Heller Farkas Fıiskola
Aquaprofit Zrt.

ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
klaszter szakértı

természetvédelmi szakértı

ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
turisztikai szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
turisztikai szakértı
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
Pannon Termál Klaszter
klaszter szakértı
Pegazus Utazási iroda – turisztikai szakértı
MATUR
lovasturisztikai
tagozat elnöke
Pécsi Tudományegyetem
politikai földrajzi szakértı
Xellum Kft.
turisztikai szakértı
Kodolányi Fıiskola
turisztikai szakértı
Regionális
Kutatások klaszter szakértı
Központja Nyugat-dunántúli
Tervezı Intézet
Pécsi Tudományegyetem
ökoturisztikai szakértı
Pécsi Tudományegyetem
ökoturisztikai szakértı
Tisza-tavi Projekt Iroda
ökoturisztikaitermészetvédelmi szakértı
Aggteleki Nemzeti Park ökoturisztikaiIgazgatóság
természetvédelmi szakértı
Kiskunsági Nemzeti Park ökoturisztikaiIgazgatóság
természetvédelmi szakértı
Somogy Természetvédelmi természetvédelmi szakértı
Szervezet
Önkormányzati
ökoturisztikai szakértı
Minisztérium
Turisztikai
Szakállamtitkárság

1. táblázat: Delphi kutatásban felkért szakértık (Forrás: Fodor Á.)

A kezdı panelbe olyan szakértık kiválasztására került sor, akik a téma által érintett
valamelyik szakterületet (ökoturizmust, természetvédelmet vagy a klasztert) képviselték,
illetve akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a vizsgált minta területtel, a Belsı43

Somogy ökológiai hálózat területével. A paneltagok kijelölésénél a disszertáns fontosnak
tartotta, hogy mind turisztikai, mind kifejezetten ökoturisztikai szakértık is magas arányban
vegyenek részt, ugyanakkor a téma összetettségének megfelelıen a természetvédelem és a
klaszter oldaláról is több szakértıt kért fel.
A panel tagjai között a hazai nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai-természetvédelmi
szakértıi is felkérést kaptak, akik a természetvédelem és a turizmus témákkal napi
rendszerességgel kapcsolatban állnak. Az elméleti megközelítés megismerése céljából a
disszertáns ugyanakkor több civil szervezet, oktatási intézmény képviselıjét is fontosnak
tartotta felkérni. A téma újszerősége miatt olyan hazai elismert általános turisztikai szakértık
bevonására is sor került, akik több éves tapasztalataik és tudásuk miatt nélkülözhetetlenek
voltak a téma holisztikus megközelítésének kialakításához.

6.1.3 A kutatás folyamata
A 2006. folyamán végzett kutatás során alkalmazott Delphi módszer 3 fordulóban kérdezte
meg a felkért szakértıket. Az elsı körben nyitott és zárt kérdéseket egyaránt tartalmazott a
kérdıív, a visszaérkezett 12 kitöltött kérdıív és egy mélyinterjú válaszai alapján a disszertáns
összeállította a második kör kérdıívét, amely már konkrét megfogalmazásokat tartalmazott az
ökoturisztikai klaszter definíciójára, az általa nyújtott élménykínálatra, a kialakulás
feltételeire, ösztönzı erıire, a klaszter jellemzıire, a klaszter nagyságára és összetételére és a
környezeti terhelésre gyakorolt hatásra vonatkozóan. A második körben nagyobb aktivitásról
tett tanúbizonyságot a visszaérkezett 13 kitöltött kérdıív. A szakértık véleménye jelentısen
megosztott volt, a turisztikai és a klaszter szakterület képviselıi igen eltérı álláspontot
képviseltek a megfogalmazottakkal kapcsolatosan, így egy további, harmadik egyeztetı kör
indítására is szükség volt. A vélemények közeledtek egymáshoz, a 6 szakértı által megküldött
válaszok összegzését követıen a konszenzus kialakulása egyértelmően megállapítható. A
kutatás a konszenzusos megállapítások megküldésével zárult le 2006 végén.
A kidolgozott kérdıív (1.sz. Melléklet) elsı kiküldésére 2006. április 18-án került sor, 30
szakértı felkérésével.
Az elsı körben 12 szakértıtıl érkeztek vissza kitöltött kérdıívek. A válaszadók a következık
voltak: Aradi Csaba, Bikki Dóra, Grosz András, Gyulai Iván, Kopek Annamária, Lengyel
Márton, Pap Norbert, Rechnitzer János, Szabó Kovács Bernadett, Szabó Lajos, Tóth Endre,
Tömösváry Tibor. További 6 fı válaszában jelezte, hogy a kutatásban nem tud részt venni:
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Behringer Zsuzsanna (családi okokra hivatkozva), Duhay Gábor, Maus Gotthárd (szakmai
kompetencia hiányára hivatkozva), Kiss Kornélia, Majthényi László, és Rátz Tamara (egyéb
okok miatt).
Az elsı kutatási körben a kérdıív kilenc kérdést tartalmazott, amelyben vegyesen fordultak
elı nyitott és zárt kérdések. Ezek közül a vélemények mélyebb megismerése érdekében
inkább a nyitott kérdésekre került nagyobb hangsúly.
A sikeresség egyik legfıbb tényezıjeként értékelhetı, hogy a válaszadó szakértık közül
senki sem zárkózott el az ökoturisztikai klaszterek létjogosultságától.
Az elsı, nyitott kérdés az ökoturisztikai klaszter alapvetı jellemzıire vonatkozott. A
válaszadók többsége a jellemzık megadása mellet az ökoturisztikai klaszter definíciójának,
céljának és feltételrendszerének megfogalmazására is tett javaslatokat. A visszaérkezett
válaszok összesítését követıen a második körben egy zárt kérdésekbıl álló kérdıív
kiküldésére került sor. Az egyes kérdések az elsı körben visszaérkezett megfogalmazásokból
összeállított megállapításokat tartalmazták, amelyekhez felkérte a disszertáns a szakértıket,
hogy jelezzék egyetértésüket, vagy eltérı véleményüket, rangsorolják a megállapítások
relevanciáját, és főzzenek az egyes megfogalmazásokhoz egyéni véleményeket.
A szakértık a klaszter fogalom tartalmával 70%-ban egyetértettek. Ugyanakkor
megállapítható, hogy alapvetı megközelítésbeli különbségek adódnak a természetvédelem, a
turizmus és a klaszter oldal képviselıi között.
A második körben a válaszadók a következık voltak: Bikki Dóra, Elıd Réka, Fersch Attila,
Grosz András, Gyulai Iván, Kopek Annamária, Lengyel Márton, Pap Norbert, Puczkó László,
Szabó Lajos, Tóth Endre, Tömösváry Tibor.
Míg a turisztikai szakértık meghatározó aránya egyetértett az állításokkal, addig a
természetvédelmi szakértık ragaszkodtak korábbi megfogalmazásaikhoz és a turisztikai
szakértık által vázolt ökoturisztikai puhább megközelítésével nehezen, vagy egyáltalán nem
tudtak egyetérteni. Az egyik klaszter szakértı, a téma egyik legfıbb pártolójaként számos
olyan kritikát fogalmazott meg a klaszter fogalom megalkotásával kapcsolatosan, ami újabb
fogalmi meghatározás megalkotására ösztönözte a disszertánst.
A következı fordulót megelızıen a klaszter megközelítés mélyebb, az ökoturizmusban való
alkalmazhatóságának megteremtése érdekében Grosz Andrással, az RKK NYUTI kutatójával
egy mélyinterjú keretében a klaszter fogalmának alaposabb átbeszélésére is sor került, az új
fogalom meghatározásába az általa javasolt szemléletmód beépítésre került. A felsorolt
jellemzık közül a könnyebb kezelhetıség és átláthatóság érdekében több állítást a disszertáns
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összevont és a harmadik körben már csak azokat szerepeltette, amelyeket az elızı körben a
szakértık legalább 30%-a értékelte.
A harmadik körben megküldött kérdıívekre kevés számú válasz érkezett vissza, azonban
mindezek ellenére sikeresnek bizonyult. A kapott visszajelzések alapján megállapítható, hogy
alapvetı megközelítésbeli különbségek már nincsenek a természetvédelem, a turizmus és a
klaszter oldal képviselıi között. A harmadik kör válaszadói: Grosz András, Kopek
Annamária, Lengyel Márton, Pap Norbert, Szabó Kovács Bernadett, Tóth Endre.
A

hat

válaszadó

közül

kettı

teljes

mértékben

egyetértett

a

disszertáns

által

megfogalmazottakkal. A szakértık nagy többsége egyetértett a disszertáns által
megfogalmazott megállapításokkal és a felállított fontossági sorrendbe tett jellemzıkkel, így
kijelenthetı, hogy sikerült a szakértıkkel konszenzust kialakítani és érdeklıdésüket közel 9
hónapon keresztül fenntartani.
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6.1.4 A Delphi

kutatás egyes kérdéseinek részletes elemzése

A válaszadó szakértık legszívesebben az elsı kérdésre adtak részletes válaszokat. A kérdés
megválaszolásánál jellemzı különbségek adódtak a természetvédelem, a turizmus és a
klaszter képviselıi között. Az értelmezési lehetıségekre több javaslat is érkezett, a definíció
végsı megalkotásához egy klaszter szakértı javaslata jelentette a kiinduló pontot.
1. kérdés: Mit tart az ökoturisztikai klaszter legfontosabb jellemzıinek?
A kapott válaszok alapján az alábbi értelmezési lehetıségek fogalmazódtak meg:
Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti környezettel kapcsolatos kínálati
rendszereket jelentik, amelyek piaci, szolgáltató elvőek. A klaszternek meg kell különböztetni
alapvetıen kétféle értelmezését. Az egyik egy ökológiai értékekre épülı gazdasági
együttmőködés, míg a másik egy területfejlesztési eszköz.
A Delphi kutatás második körében a disszertáns arra kérte a szakértıket, hogy a fenti
megállapítások mellé tegyenek megjegyzéseket, kommentárokat, fejezzék ki egyetértésüket
vagy egyet nem értésüket (2. ábra), továbbá határozzák meg és rendezzék rangsorba a
számukra legfontosabb jellemzıket minden egyes, a táblázatban jelölt helyen.
Az ökoturisztikai klaszter értelmezésével kapcsolatos
vélemények (2. kör)

45%

45%

teljes mértékben egyetért
részben egyetért
nem ért egyet
10%

2. ábra: Az ökoturisztikai klaszter értelmezésével kapcsolatos vélemények (2. kör) (Forrás: Fodor Á.)

A megállapítással a válaszadók 45%-a teljesen 10%-a részben értett egyet, míg 45%
kifogásolta az értelmezés két részre bontását, illetve annak tartalmát. A klaszter szakértı
olyan kiegészítést tett, amely szükségessé tette az értelmezés és a definíció újragondolását.
Az értelmezés második részében lévı területfejlesztési célú együttmőködés esetében további
két kategóriát javasolt az együttmőködés fajtáiban: 1. pályázati együttmőködés, ahogy az a
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fentiekben szerepel, illetve 2. hálózati együttmőködés, aminek vannak konkrét tagjai, saját
érdekekkel, célokkal.
Az együttmőködés típusai, és az arra érkezett megjegyzések az alábbiak voltak (A válaszadók
nevei a Delphi kutatás elvei szerint nem kerülnek feltüntetésre):
Klaszter típusok
a/ szervezet - résztvevı
központú
klaszter,
ahol
megkülönböztethetünk
gazdasági
vállalkozásközpontú,
civil
központú
együttmőködést,
illetve
a
mindkét
szervezettípust
integráló,
partneri együttmőködést
b/ termék központú klaszter,
amely épülhet akár egy
világörökség helyszín köré
(pl.
Tokaj
hegyalja,
Aggteleki karszt), illetve egy
ökológiai hálózatra is
c/ térség központú klaszter,
ahol a kialakítás tájegység,
élıhelyi jelleg és desztináció
figyelembevételével történik,
de az egy ajánlatban
megjeleníthetı,
egymást
kiegészítı
szomszédos
desztinációk
összekapcsolhatók
(pl.
Északi-Középhegység
–
Tisza-tó
–
ÉszakAlföld/Hortobágy.

Szakértık megjegyzései
□ „Ezek nem típusok. A klaszterhez mindig szükség van
mindhárom összetevıre. (Tehát: egy adott térségben
található (1), természeti attrakciókra alapozott
turisztikai termék/ek kifejlesztése és mőködtetése (2),
különbözı szervezetek együttmőködése (3) – ez
minden klaszter közös és lényegi jellemzıje.”
□ „Csak a „c” típusú klasztert szabad értelmezni és
alkalmazni, minden más megközelítés helytelen. (hibás
marketingmunkát eredményez. Pl. a Halászbástya, mint
attrakció nem vonatkoztatható el Budapest egészétıl
stb.…)”
□ „A klaszterre mint gazdasági ökorendszer értelmezésre
nem alkalmazható a szervezet-résztvevı központú
klaszter típus.”
□ „Nincsenek tagjai, van egy csomó érintett, akik térben
egymáshoz közel vannak, és valamilyen közük van az
ökoturizmushoz, de még az is lehet, hogy soha nem is
hallottak a másikról, csak ugyanazon a kínálati piacon
vannak, hasonló értékeket vallanak, hasonló
erıforrásokat használnak fel. A klaszter, mint eszköz
általában rendelkezik tagokkal, ezért mondjuk az ilyen
szervezetekre inkább azt, hogy hálózat. Konkrétan
megmondható, ki csatlakozott hozzá, és ki nem.
□ „Az természetes, hogy attrakció köré épül, mind az
egész gazdasági rendszer (klaszter), mind pedig az azon
létrehozott
hálózati
belül,
annak
erısítésére
együttmőködések, akár valamilyen közös beszerzés
érdekében, akár közös, összehangolt szolgáltatások
nyújtása érdekében, vagy pályázati források elérése
érdekében lettek létrehozva.”
□ „A térségiség természetesen nagyon fontos. Itt az adja
meg a különleges karakterét, ami miatt a potenciális
fogyasztó az adott térséget választja és nem egy
másikat, de a nagy távolság az együttmőködési
kapcsolatokat és a szinergiahatást is korlátozza.”

A tipizálás esetében is változó volt a megítélés. 40-40%-ban egyetértettek, illetve nem értettek
egyet a szakértık, további két válaszadó pedig részletesen jelezte, hogy mely típusokkal ért
egyet. A változatos eredmények miatt a disszertáns fontosnak gondolta egy újabb tipizálás
felállítását és véleményeztetését.
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A harmadik kutatói körben megküldött kérdıív a fenti javaslatok figyelembe vételével a
következı megfogalmazást tartalmazta:
„Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti környezettel kapcsolatos kínálati
rendszereket jelentik, amelyek piaci, szolgáltató elvőek. A kialakulásuk tájegység, élıhelyi
jelleg és desztináció figyelembevételével történik.”
A szakértık mindegyike egyetértett az így megfogalmazottakkal, néhányan kisebb egy-két
szavas kiegészítéseket tettek.
Definíciók
Az elsı kör végén a következı kiinduló pontot jelentı definíciót szövegezte meg a
disszertáns, amelyben az egyik klaszter szakértı javaslatára két pontra bontott megközelítést
készített, ebbe építette bele a turisztikai, természetvédelmi szakértık megállapításait:
Ökoturisztikai klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés: Egységes
alapelveken, a táj hagyományain nyugvó rendszer, amelyben egymással versengı és
egyszerre kooperáló természetvédelmi és turisztikai vállalkozások, intézmények vesznek részt
a nagyobb gazdasági haszon elérése érdekében, figyelembe véve a természeti értékek védelme
és bemutathatósága közötti összhang megteremtését és megırzését. Az együttmőködés egy
térség kínálati elemeihez kapcsolódó infrastruktúrák, szolgáltatások, szervezetek olyan
földrajzi kooperációja, melynek kialakulása egy hosszú folyamat eredménye. Ebben a
rendszerben a turizmus, a többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem haladja meg a
desztináció környezeti eltartó-képességét. A klaszter minıségbiztosítási rendszerként is
funkcionál mind a természet megırzése, mind a szolgáltatások színvonala tekintetében,
védjegyrendszert mőködtet.
Ökoturisztikai klaszter, mint területfejlesztési eszköz: Olyan önálló menedzsmenttel
rendelkezı, partnerségen alapuló győjtı szervezet, mely célja közös fejlesztések
megvalósításához szükséges pályázati források megszerzése. A klaszter az ökoturizmus
feltételrendszerének megfelelıen mőködı szolgáltatókat kapcsol össze, ahol a turizmus, a
többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem haladja meg a desztináció környezeti eltartóképességét.
A válaszadók 70%-a egyetértett a definíció elsı felével. A definíció második felének
tartalmával a szakértık 60%-a nem értett egyet. A fenti kedvezıtlen fogadtatás miatt,
pontosabb definíció megalkotása vált szükségessé.
A szakértık megjegyzései:
Ökoturisztikai klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés
o „Nem célszerő külön klaszterfogalmat alkotni, ez áltudományoskodás, és szétbontja a
mőködı rendszereket.”
o „A definíció elsı fele az elsı megközelítésre utal, bár megint már valamiféle tagság
olvasható ki belıle, pedig inkább arról van szó, hogy a klaszteresedés pozitív hatásait
élvezı szereplık vannak. A végén azonban a minıségbiztosítás és az ahhoz kapcsolható
védjegy dolog már csak, és kizárólag egy tagságon alapuló hálózatnál képzelhetı el.
Minıség biztosítani csak a tagokat lehet, ezt a részt az eszközként való definiáláshoz
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javaslom áttenni, bár egy földrajzi megjelölés egy jól mőködı klaszter esetében már
önmagában is lehet egyfajta védjegy (pl. svájci óra!!!), de ez nem kapcsolódik
semmiféle értékeléshez, minıségbiztosításhoz.”
o „A természetvédelmi és turisztikai tevékenységet együtt, integráltan kell megvalósítani.
Az egyik védi, a másik használja?”
o „Nagyobb gazdasági haszon??”
o „Eltartóképesség és/vagy teherbíró képesség??”
Ökoturisztikai klaszter, mint területfejlesztési eszköz
o „Ez nem külön, önálló kategória. A fejlesztést integrálni lehet a fentebbi definícióba is,
a többi itt leírt jellemzı pedig az elsınek is szerves részét kell, hogy képezze.”
o „Nem célszerő külön klaszterfogalmat alkotni, ez áltudományoskodás, és szétbontja a
mőködı rendszereket.”
o „Nekem túlságosan ki van hangsúlyozva a pályázati források megszerzése. Nem az a
cél. A cél a közös projektek, az együttmőködési kapcsolatok erısítése, a
szinergiahatások növelése az ökoturizmus területén egy adott térségben, illetve a tagok
egyéni érdekeinek való megfelelés, speciális szolgáltatásokkal stb. Teljesen mindegy
milyen forrásból, saját vagy külsı. Spec. magyar helyzet, hogy mindenki csak akkor
akar a másikkal együttmőködni, amikor abban olyan pénz megszerzésére nyílik
lehetıség, amit egyedül nem érne el. Pályázati források nélkül pedig nem is látják a
közös értékeket, érdekeket, célokat, amelyeket esetleg pusztán menedzsment
eszközökkel is lehetne támogatni.”
o „Kétféle értelmezés javasolt, a technikai célok mellett egy magasabb cél megjelölésével,
amely a szolidaritáson alapul és hozzájárul a közjó és a társadalmi kohézió
erısítéséhez.”
A kapott vélemények alapján teljesen új definíció megalkotása vált szükségessé. Elvetetésre
került a kettıs megközelítés gondolata és inkább a klaszter szakértı véleményére hallgatva a
disszertáns a klaszteresedés három fokát kísérelte meg értelmezni:
Ökoturisztikai klaszter: Egységes hasznosítási és védelmi alapelveken, illetve a táj
adottságain nyugvó rendszer, amelyben egymással egyszerre versengı és kooperáló
természetvédelmi és turisztikai vállalkozások, intézmények vesznek részt a nagyobb gazdasági
és társadalmi haszon elérése érdekében, közös célként elfogadják a természeti értékek
védelme és bemutathatósága közötti összhang megteremtését és megırzését. Ebben a
rendszerben a turizmus, a többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem haladja meg a
desztináció környezeti teherbíró képességét.
A klaszteresedés fokai:
□ Önálló menedzsmenttel rendelkezı, partnerségen alapuló, területfejlesztési célú győjtı
szervezet, amelynek célja közös fejlesztések megvalósítása.
□ A klaszter, mint hálózati együttmőködés hozzájárul a közjó és a társadalmi kohézió
erısítéséhez, továbbá minıségbiztosítási rendszerként is funkcionál mind a természet
megırzése, mind a szolgáltatások színvonala tekintetében, védjegyrendszert mőködtet.
□ A klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés a hálózati
együttmőködésen túlmutatóan nem tagságon alapuló koncentráció, hanem egy térség
kínálati elemeihez kapcsolódó infrastruktúrák, szervezetek és szolgáltatások
együttmőködése.

50

A megállapítással a hat válaszadó közül öt teljesen egy pedig részben értett egyet és nem volt
olyan, aki elvetette volna a definíciót.
Az elsı körben (Lingauer Jánossal) készített személyes interjú kapcsán felvetıdött, hogy
szükséges a klaszter céljának, feltételrendszerének és eszközeinek meghatározása. Ennek
megfelelıen az ökoturisztikai klaszter alapvetı célja, hogy a klaszterben résztvevı
szervezetek nagyobb gazdasági hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének meg a piacon.
Az ökoturisztikai klaszter sikerének kulcsa, nagyobb mértékő együttmőködés és az év során
egyenletesebben eloszló turistaérkezés, mindeközben a klaszter tagjai a turizmus alapját
jelentı közös természeti értékeket együttesen óvják meg és tartják fenn.
A

szakértı

szorgalmazta

az

ökoturisztikai

klaszter

kialakulási

feltételeinek

meghatározását, ennek értelmében az ökoturisztikai klaszter akkor mőködhet hosszú távon,
ha:
1. „A közös célok felállítása megtörtént.
2. Az együttmőködés szükségességét felismerték a potenciális résztvevık.
3. A tagok elkötelezettjei a klaszternek, hajlandóak hosszú távon együtt gondolkozni és
együttmőködni.
4. Kölcsönös bizalom áll fenn, és nem próbálnak az egyes tagok egymás kárára
versenyelınyhöz jutni.
5. Egyértelmően meghatározott feladatmegosztás van, és azt betartják a résztvevık.
6. Meghatározott szervezeti és mőködési elvek le vannak fektetve.”
A válaszadók a második körben az állítások többségével egyetértettek, de többen jelezték,
hogy a 3-6 feltételek teljesítése kiöli a versenyhelyzetet, ami a szolgáltatások színvonalának
megtartását, illetve emelését akadályozná, ezért ezek kivételét, illetve módosítását javasolták.
Az állítások a harmadik körben véglegesedtek és fontossági sorrendbe rendezve az alábbi
eredményt mutatják:
1.
2.
3.
4.

Együttmőködés szükségességét felismerték a potenciális résztvevık.
Kölcsönös bizalom fennáll.
A közös célok felállítása megtörtént.
Meghatározott feladatmegosztás van.

Az ökoturisztikai klaszter jellemzıi
A kérdésre adott válaszokat a második körben a feltételezett két értelmezési lehetıség szerint
csoportosította a disszertáns.
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Az ökoturisztikai klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés,
legfontosabb jellemzıi:
o Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai
határokhoz nem feltétlenül igazodó) területi egységhez kapcsolódás (pl. Duna-Dráva
térsége);
o Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránti bizalommal
lévı szereplık megléte (mind a természetvédelem, környezetvédelem, turizmus,
kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúrák területén);
o Szoros együttmőködési kapcsolatok, folyamatos párbeszéd a szereplık között, közös
értékek, célok megléte;
o Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása, a közös célok
elérése érdekében;
o Megfelelés a hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek;
o Gyors, hatékony információáramlás és szinergiahatások;
o Hatékony közös marketing tevékenység;
o Helyi/regionális politika szereplıi által megvalósuló támogatottság;
o Olyan lehetıségek biztosítása, amelyek igénybevétele, látogatása nem károsítja az
attrakciók fenntartásához is szükséges környezetet;
o Szemléletformálást is felvállal a fogadóterületen, s ezen keresztül a vendégek és
vendéglátók tudatformálását is segíti;
o Környezettudatos vendéglátó, aki jövedelmébıl hajlandó a helyi, természeti és
kulturális értékek megırzésére áldozni, ismeri környezete természeti és kulturális
értékeit;
o A természetesség, az identitás megélése a mértéktelen fogyasztással szemben;
o Ökoturisztikai program iránti elkötelezettség;
o Önálló menedzsment, szervezeti forma (jó, ha ahhoz szorosan kapcsolódik
valamilyen vállalkozásfejlesztés terén tapasztalatokkal rendelkezı szervezet);
o Elkötelezett klaszter menedzser(ek) magas szintő szakmai kompetenciával,
széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, szereplık általi támogatással.
Az ökoturisztikai klaszter, mint területfejlesztési eszköz hosszú távú célja az ökológiai
értékekre épülı gazdasági együttmőködés megalapozása, amelynek jellemzıi a következık:
o Szoros együttmőködési kapcsolat, folyamatos párbeszéd a szereplık között, közös
értékek, célok megléte,
o Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása a közös célok
elérése érdekében,
o Helyi/regionális politika szereplıi általi támogatottság, kiemelt szektorként, és/vagy
ágazatként való kezelése,
o Elkötelezett klaszter tagok, akik középtávon biztosítják a finanszírozási hátteret,
o Ökoturisztikai program iránti elkötelezettség,
o Önálló menedzsment, szervezeti forma (jó, ha ahhoz szorosan kapcsolódik
valamilyen vállalkozásfejlesztés terén tapasztalatokkal rendelkezı szervezet),
o Elkötelezett klaszter menedzser(ek), magas szintő szakmai kompetenciával,
széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, szereplık általi támogatással,
o Gyors hatékony információáramlás és szinergiahatások,
o Hatékony közös marketing tevékenység
52

A kutatás második körében a szakértık az egyes állításokat véleményezték, másrészt az
állítások között fontossági sorrendet állítottak fel a disszertáns kérésére. A sorrend
megadásánál az 1-es jelölte a legfontosabb megállapítást. A kapott sorrendet a disszertáns
elıször pontszámokká fordította át, ahol 15, illetve 9 volt az adható maximum pontszám, és
ezeket összesítve kapta az alábbi eredményeket:
Az ökoturisztikai klaszter jellemzıi
Az ökoturisztikai klaszter, mint
együttmőködés jellemzıi:

ökológiai

értékekre

épülı

gazdasági

Pontszámok

1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai
határokhoz nem feltétlenül igazodó) területi egységhez való köthetıség (pl. DunaDráva térsége).
3. Szoros együttmőködési kapcsolatok, folyamatos párbeszéd a szereplık között,
közös értékek, célok.
2. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránti
bizalommal lévı szereplık megléte (a természetvédelem, környezetvédelem,
turizmus, kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúrák területén).
4. Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása a közös
célok elérése érdekében.
5. Megfelelés a hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek.
14. Önálló menedzsment, szervezeti forma (jó, ha ahhoz szorosan kapcsolódik
valamilyen vállalkozásfejlesztés terén tapasztalatokkal rendelkezı szervezet).
15. Elkötelezett klaszter menedzser(ek), magas szintő szakmai kompetenciával,
széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, szereplık általi támogatással.
7. Hatékony közös marketing tevékenység
9. Olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek igénybevétele, látogatása nem
károsítja az attrakciók fenntartásához is szükséges környezetet.
10. Szemléletformálást is felvállal a fogadóterületen, s ezen keresztül a vendégek
és vendéglátók tudatformálását is segíti.
11. Környezettudatos vendéglátó, aki jövedelmébıl hajlandó a helyi, természeti
és kulturális értékek megırzésére áldozni, ismeri környezete természeti és
kulturális értékeit.
6. Gyors, hatékony információáramlás és szinergiahatások.
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13. Ökoturisztikai program iránti elkötelezettség.
8. Helyi/regionális politika szereplıi általi támogatottság.
12. A természetesség, az identitás megélése a mértéktelen fogyasztással szemben.
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Az ökoturisztikai klaszter, mint területfejlesztési eszköz jellemzıi:
1. Szoros együttmőködési kapcsolatok, folyamatos párbeszéd a szereplık között,
közös értékek, célok megléte.
2. Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása a közös
célok elérése érdekében.
4. Elkötelezett klaszter tagok, akik középtávon biztosítják a finanszírozási
hátteret.
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5. Ökoturisztikai program iránti elkötelezettség.
6. Önálló menedzsment, szervezeti forma (jó, ha ahhoz szorosan kapcsolódik
valamilyen vállalkozásfejlesztés terén tapasztalatokkal rendelkezı szervezet).
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3. Helyi/regionális politika szereplıi általi támogatottság, kiemelt szektorként,
és/vagy ágazatként való kezelése.
9. Hatékony közös marketing tevékenység.
8. Gyors hatékony információáramlás és szinergiahatások.
7. Elkötelezett klaszter menedzser(ek), magas szintő szakmai kompetenciával,
széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, szereplık általi támogatással.

29

31

19
16
7

A harmadik körben a változó definíció miatt összevonásra kerültek a két értelmezésre bontott
jellemzık, továbbá azok a megállapítások, amelyek az elsı esetben 40 pontnál, a második
esetben 10 pontnál kevesebbet kaptak, azok törlésre kerültek. Ennek megfelelıen a jellemzık
fontossági sorrendben a következık lettek:
Az ökoturisztikai klaszter jellemzıi
1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai határokhoz
nem feltétlenül igazodó) területi egységhez való köthetıség (pl. Duna-Dráva térsége;
2. Szoros együttmőködési kapcsolatok, folyamatos párbeszéd a szereplık között, közös
értékek, célok;
3. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránt bizalommal lévı
szereplık részvétele (a természetvédelem, környezetvédelem, turizmus, kapcsolódó
szolgáltatások, infrastruktúrák területén);
4. Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása a közös célok
elérése érdekében;
5. Megfelelés a hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek;
6. Önálló menedzsment, szervezeti forma létrehozása;
7. Elkötelezett klaszter menedzser(ek) kiválasztása, magas szintő szakmai
kompetenciával, széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, szereplık általi
támogatással;
8. Elkötelezett klaszter tagok, akik biztosítják a klaszter finanszírozási hátterét;
9. Hatékony közös marketing tevékenység végzése;
10. Olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek igénybevétele, látogatása nem károsítja az
attrakciók fenntartásához is szükséges környezetet;
11. Szemléletformálást is felvállal a fogadóterületen, s ezen keresztül a vendégek és
vendéglátók tudatformálását is segíti;
12. Gyors és hatékony információáramlás és szinergiahatások.
A válaszadók egyetértettek a megfogalmazott jellemzıkkel, néhány kiegészítı javaslat
érkezett, hogy a 4. és 10. pontok törlésére, illetve egy javaslat érkezett a sorrend kisebb
átalakítására. Ennek megfelelıen a disszertáns a 4. és 10. pontokat törölte.
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2. kérdés: Az ökoturisztikai klaszter élménykínálata milyen elemeket foglalhat
magában?
o kizárólag az ökológiai értékekre alapozódik a megfelelı kiszolgáló létesítményekkel
és szervezetekkel (természeti értékek bemutatására alkalmas ösvények,
bemutatóhelyek, stb., szálláshely, vendéglátóhely, információ elosztás)
o az ökológiai értékek mellett a (népi)mővészeti – kulturális adottságok,
hagyományok, a helyi gazdasági, és társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti,
hagyományırzı, horgász, vadász, sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi
mezıgazdasági vállalkozók, gazdák) specialitásait is integráló élménykínálat
o az ökológiai értékek mellett a „bio – kezdeményezések” szerepe, pl.: természetes
anyagok használata, alternatív energia használat, a szennyvíz és a kommunális
hulladék kezelése „bio”- módszerekkel.
Az elsı körben a szakértık a fenti lehetıségek közül jellemzıen többet, a második (11 fı) és
harmadik megközelítést (9 fı) jelölték meg. A második fordulóban a második két
megfogalmazás egy pontba került, beleépítve a kapott szöveges javaslatokat, és kivéve a
vadászatot a felsorolásból (3. ábra). Így már a harmadik körben minden szakértı egyetértett az
élménykínálat leírásával.

Az ökoturisztikai klaszter élménykínálatával
kapcsolatos vélemények (1. kör)
90
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Jelölés aránya
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megállapítás megállapítás megállapítás

3. ábra: Az ökoturisztikai klaszter élménykínálatával kapcsolatos vélemények (1. kör) (Forrás: Fodor Á.)
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3. kérdés: Ön szerint hány tagból tevıdik össze egy optimális mérető ökoturisztikai
klaszter?
Erre a kérdésre igen eltérı vélemények érkeztek, többek szerint a kérdés többnyire
megválaszolhatatlan, az eltérı adottságok mentén szervezett klaszterek esetében. A
válaszadók az alábbi pontokba szedett megjegyzéseket főzték hozzá a kérdéshez:
•

„Az ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés esetében a klaszterben
résztvevı szervezetek száma alapvetıen a terület adottságaitól, illetve a programkínálat
tartalmától függ.”
o „A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szereplıt (befektetı, üzemeltetı
vállalkozások, természetvédı civil, önkormányzati), aki bármilyen kapcsolatba
kerül a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, ehhez kapcsolódó értékek
közvetítésével, az ebben rejlı turisztikai lehetıségek kiaknázásával, mind a klaszter
részesei, közvetve, vagy közvetlenül valamennyien hozzájárulnak annak sikeréhez,
és részesülnek annak eredményeibıl.”
o „Alapvetıen a klaszter jellegétıl függ: az azonos típusú (pl. vállalkozások)
szereplık, száma 3-5-nél ne legyen több (ellenérdekeltség kialakulása, belsı
érdekcsoportok kialakulása) 10 és 50 között”
o „A DDNP területén a kirándulóknak egy hajóút és 2-3 bemutatóhely
meglátogatásával számolva egy hajóstársaság, egy kísérı a NP-ból és a
meglátogatott településeken egy-egy önkormányzat + vállalkozó jöhet számításba,
valamint az utazást szervezı iroda – mint érdekeltek. Ha mind klaszter tag, akkor ez
összesen 7-10 személyt vagy szervezetet jelent. Ha a szélesebb élménykínálatot
lehetıvé tevı attrakció segítségével sikerül hosszabb tartózkodással járó turizmust
megteremteni (lovaglás, horgászás, nem motoros vízi sportok, kézmőves
tanfolyamok stb.), akkor nıhet a klaszter tagok száma a szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozásokéval.”
o „Ugyanakkor fontosabbak a közös érdekek mentén történı, és a klaszterre mint
ökorendszer egészére pozitív hatással bíró fejlesztések, tevékenységek
megfogalmazása és artikulálása, amelyre inkább a szőkebb szakértıi csoport képes.
Annyi tagból álljon, hogy azok egymást kiegészítve képesek legyenek olyan
programot nyújtani, amely alkalmazkodik a vendégek tartózkodási lehetıségéhez.”
o „A klaszter elindítása esetében egy kritikus méretet célszerő már a kezdetekkor
elérni, ami 15-20 résztvevıt jelenthetne.”
o „Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely stratégiai kérdésekben
kompetens. Ez ne haladja meg a 10 fıt semmiképp, mert a magas létszám
veszélyeztetheti az operabilitását.”

•

A területfejlesztési eszköz esetében
o „A klaszterkezdeményezés, mint területfejlesztési eszköz esetében jellemzı, hogy
valamilyen konkrét hálózati együttmőködés képezi a klaszterorientált fejlesztés
alapját, amely tagság lehetıség szerint jól reprezentálja az összes érintettet,
résztvevıt.”
o „Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely stratégiai kérdésekben
kompetens. Ez ne haladja meg a 10 fıt semmiképp, mert a magas létszám
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veszélyeztetheti az operabilitását. Emellett a legtöbb esetben létezik egy elsısorban
konkrét elınyöket élvezni szándékozó, és leginkább vállalkozásokat tömörítı
klaszter tagság is. Ez az ökoklaszter esetében lehet, hogy heterogénebb és több nem
profit orientált szervezetet jelentene.”
A kapott válaszok alapján a disszertáns nem tartotta célravezetınek a kérdés további firtatását,
mivel a szakértık egymásnak teljesen ellentmondó intervallumokat határoztak meg, illetve
felhívták a figyelmet a tagság elızetes megadásának célszerőtlenségére. Így a második
kutatási körben a tagság alapkritériumainak meghatározására került a hangsúly.
Az ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés esetében a klaszterben
résztvevı szervezetek száma alapvetıen a terület adottságaitól, illetve a programkínálat
tartalmától függ, így általánosan nem adható meg egyetlen intervallum.
o A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szereplıt (befektetı, üzemeltetı
vállalkozások, természetvédı civil, önkormányzati, lakossági), aki bármilyen
kapcsolatba kerül a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, ehhez
kapcsolódó értékek közvetítésével, az ebben rejlı turisztikai lehetıségek
kiaknázásával, mind a klaszter részesei, közvetve, vagy közvetlenül valamennyien
hozzájárulnak annak sikeréhez, és részesülnek annak eredményeibıl.
o Annyi tagból áll, hogy azok egymást kiegészítve képesek legyenek a vendégek
igényeihez alkalmazkodó programot nyújtani.
o Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely stratégiai kérdésekben
kompetens. Ez ne haladja meg a 10 fıt semmiképp, mert a magas létszám
veszélyeztetheti az operabilitását.
A területfejlesztési eszköz esetében
o Konkrét hálózati együttmőködés képezi a klaszterorientált fejlesztés alapját,
amely tagság lehetıség szerint jól reprezentálja az összes érintettet, résztvevıt.
o Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely stratégiai kérdésekben
kompetens. Ez ne haladja meg a 10 fıt semmiképp, mert a magas létszám
veszélyeztetheti az operabilitását.
A válaszadók 60%-a teljes mértékben egyetértett a megfogalmazással, 20% elutasította, míg
egy helyrıl csupán fogalmazásbeli megjegyzést kapott a disszertáns. A nagyságra vonatkozó
alap megállapításokban egység alakult ki. Egy szakértı felhívta a figyelmet, hogy az irányító
testület esetében a 10 fı sok (inkább 4-5), lényegesebbnek gondolja, hogy legyen egy
szakember, aki a hátán viszi a klasztert. Egy másik szakértı hozzáfőzte, hogy minden esetben
kell valami, vagy valaki, hogy valaki, vagy valami biztosítsa az öko jelzı megvalósulását.
A harmadik kutatási körben, a korábbiakban említetteknek megfelelıen a kétféle klaszter
értelmezés összevonásra került, és ennek megfelelıen átalakította a disszertáns a
megfogalmazásokat.
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•

A klaszterben résztvevı szervezetek száma alapvetıen a terület adottságaitól, illetve a
programkínálat tartalmától függ, így általánosan nem adható meg egyetlen intervallum.
o A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szereplıt (befektetı, üzemeltetı
vállalkozások, természetvédı, civil, önkormányzati, lakossági), aki bármilyen
kapcsolatba kerül a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, ehhez kapcsolódó
értékek közvetítésével, az ebben rejlı turisztikai lehetıségek kiaknázásával.
o A klaszter részesei, közvetve, vagy közvetlenül valamennyien hozzájárulnak annak
sikeréhez, és részesülnek annak eredményeibıl.
o Annyi tagból áll, hogy azok egymást kiegészítve képesek legyenek a vendégek
igényeihez alkalmazkodó programot nyújtani.
o Minden esetben kell valami, vagy valaki, hogy biztosítsa az öko jelzı megvalósulását
o Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely stratégiai kérdésekben kompetens.
Ez ne haladja meg a 10 fıt semmiképp, mert a magas létszám veszélyeztetheti az
operabilitását.

A szakértık mindegyike egyetértett a megfogalmazottakkal, néhányan szöveges kiegészítést
tettek. Ezek közül egy fontos megjegyzés, hogy a szélesen értelmezett klaszter résztvevıje
lehet valamennyi érintett, emellett azonban létre lehet hozni egy olyan hálózati elven mőködı
együttmőködést, amelynek már megadható a konkrét nagysága.

4. kérdés: Ezek közül milyen arányban szerepelnének természetvédelmi szereplık
(civil, hatósági), gazdasági vállalkozások és önkormányzatok?
A válaszadók az elsı körben több ponton is felhívták a figyelmet a kérdés megválaszolásának
nehézségeire:
o „A helyi/térségi szereplık egymáshoz való viszonya, kapcsolata, párbeszédkészsége,
egymással való együttmőködési, és együtt dolgozási képessége, az ökoturisztikai
programban betöltött szerepük határozza meg alapvetıen”
o „Sokszor nem is az egyes szervezetek a fontosak, hanem az ı képviseletükbe bevont
egyes személyek.”
o „A természetvédelmi szereplık számát a természetvédelem regionális felépítése
limitálja. Termékközpontú klaszter esetében (pl.: világörökségi helyszínek) a
termékelemek száma, illetıleg a hozzájuk kötıdı kezelı szervezetek száma a döntı.”
o „A természetvédelmi szereplık száma a nagy illetékességi terület és a kisszámú
hatékony civil szervezet miatt alacsony.”
A kérdésre adott válaszok alapján közel mindenki az alábbi arányokat adta meg az egyes
szereplık részvételi arányának vonatkozásában:
Természetvédelmi esetleges civil szervezetek)

10-20%

Gazdasági (turisztikai, közlekedési, vendéglátó)

45-65%

Önkormányzat

35-45%
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A kérdésre adott eltérı válaszok alapján szintén elgondolkodtató, hogy szabad-e egyáltalán
általánosságban kezelni az ökoturisztikai klasztereket, ugyanakkor a Belsı-Somogy Ökológiai
hálózatra kidolgozandó modell esetében a fenti arányszámokat kell figyelembe venni.
A második kutatási körben a fenti arányok megjelölésével küldte ki a disszertáns ezt a
kérdést. A válaszadók 50%-ban értettek egyet a megfogalmazott arányokkal. Jellemzıen a
kérdés szükségtelenségére és az arányok elıre meghatározhatatlanságára hívták fel a
figyelmemet. A megjegyzések alapján a következı fordulóban az arányokra vonatkozó állítás
törlésre került.
Így alakult ki a harmadik körben a konszenzusos vélemény:
Természetvédelmi szereplık (civil, hatósági, nemzeti park igazgatóságok), gazdasági
vállalkozások, lakosság és önkormányzatok) tekintetében nincs értelme elızetesen megadni
keretszámokat, esetenként kell vizsgálni és meghatározni azokat.

5. kérdés: Ön szerint mi ösztönzi a szereplıket az ökoturisztikai klaszter létrehozására?
A nyitott kérdésre a válaszadók az alábbi megjegyzéseket tették:
o „A környezet féltése és védelmének igénye, gazdaságossági és szociális szempontok.”
o „Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában levı vidékfejlesztési
program, amelynek szerves részét képezi a turizmus fejlesztése.”
o „Fontos ösztönzı, ha a térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel
rendelkezik, amelyre egymást kiegészítı, vonzó élménykínálat, ökoturisztikai
attrakció építhetı.”
o „Ösztönzık lehetnek a másutt e tárgyban szerzett kedvezı tapasztalatok.”
o „A hatékonyság (pl.: gazdasági) javulása, közös fellépés a források megszerzésére
(pályázati hatékonyság)”
o „Lehet ösztönzı erı egy „magasabb cél”, ahol nem a profit, hanem pl.: egy régió
felemelkedése, vagy egy nemzeti érték megfelelı hangsúlyozása a cél.”
o „Közös érdekek felismerése, közös erıforrások hatékony kiaknázása, közös értékek
megóvása, védelme, együttmőködés szükségességének felismerése, közös, egymást
kiegészítı tudás, információk felértékelıdése, és megosztása.”
o „Egyedül nehezebb programot nyújtani, vendéget szervezni, vendégül látni. A több
szereplı változatosabb, színesebb programot, többféleséget nyújthat, ami nagyobb
érdeklıdésre tarthat számot.”
o „A klaszterek pozitív hatással vannak:
 az innovációra és a versenyképességre;
 a szakértelem kialakulására;
 a növekedésre és a hosszú távú üzleti dinamikára”
o „A természetvédelmi szervezetek részérıl a turizmus által bıvíthetı ismeretterjesztési
és bevétel növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a turisztikai szervezetek
részérıl (amennyiben az elıbbieknek nincs saját turisztikai szervezetük) a desztináció
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imázsának és pozíciójának a javítása, új turisztikai termék és sajátos közönség
létrehozásának a lehetısége, üzleti haszon.”
o „A természet hagyományos értelemben és attrakciós helyszínként történı megırzése,
a lakosság identitásának fenntartása, a vendégforgalom, a szereplık bevételeinek
növelése a terhelés csökkentése mellett (látogatófolyam kezelés)”
A szakértık nagy része említette a közös gazdasági érdekeket, a hatékonyságot, az
ismeretterjesztési lehetıségeket, a természetvédelmi értékek közös érdekek mentén történı
megırzését. A második körben a szakértık fenti megjegyzései kerültek megküldésre. Ekkor a
disszertáns kérte, hogy egyrészt, az egyes állításokat véleményezzék, másrészt amennyiben
lehetségesnek tartják, akkor az állítások között állítsanak fel fontossági sorrendet, ahol az 1-es
jelölte a legfontosabb megállapítást. A kapott sorrendet a disszertáns elıször pontszámokká
fordította, ahol 9 volt az adható maximum pontszám, és ezeket összesítve kapta az alábbi
eredményeket:
Ösztönzı erık
1. A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel rendelkezik, amelyre
egymást kiegészítı, vonzó élménykínálat, ökoturisztikai attrakció építhetı.
2. Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában levı
vidékfejlesztési program, amelynek szerves részét képezi a turizmus
fejlesztése.
3 A természetvédelmi szervezetek részérıl a turizmus által bıvíthetı
ismeretterjesztési és bevétel növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a
turisztikai szervezetek részérıl (amennyiben az elıbbieknek nincs saját
turisztikai szervezetük) a desztináció imázsának és pozíciójának javítása, új
turisztikai termék és sajátos közönség létrehozásának lehetısége, üzleti
haszon.
4 Végsı cél a környezetkímélı tájgazdálkodás, biogazdálkodás,
természetvédelem, természeti turizmus, népi hagyományok egységbe
foglalása, végsı soron a vidéki élet gazdasági életének javítása.
5 Közös érdekek felismerése, közös erıforrások hatékony kiaknázása, közös
értékek megóvása, védelme, együttmőködés szükségességének felismerése,
közös, egymást kiegészítı tudás, információk felértékelıdése és megosztása.
6 A természet hagyományos értelemben és attrakciós helyszínként történı
megırzése, a lakosság identitásának fenntartása, a vendégforgalom, a
szereplık bevételeinek növelése a terhelés csökkentése mellett
(látogatófolyam kezelés)
7 Másutt e tárgyban szerzett kedvezı tapasztalatok.
8 Egy „magasabb cél”, ahol nem a profit, hanem pl.: egy régió felemelkedése,
vagy egy nemzeti érték megfelelı hangsúlyozása a cél.
9 A klaszterek pozitív hatással vannak:
 a szakértelem kialakulására;

a növekedésre és a hosszú távú üzleti dinamikára.
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Azon javaslatok alapján, mely szerint könnyebb a sorrend kezelhetısége, ha hatnál nincsen
több állítás, továbbá az 50 pontnál kevesebbet elért megállapítások, törlésre kerültek. Így a
harmadik kutatási körben az alábbi konszenzusos sorrend állt fel:
1. A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel rendelkezik, amelyre egymást
kiegészítı, vonzó élménykínálat, ökoturisztikai termék építhetı.
2. Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában levı vidékfejlesztési
program, amelynek szerves részét képezi a turizmus fejlesztése.
3. A természetvédelmi szervezetek részérıl a turizmus által bıvíthetı ismeretterjesztési
és bevétel növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a turisztikai szervezetek
részérıl (amennyiben az elıbbieknek nincs saját turisztikai szervezetük) a desztináció
imázsának és pozíciójának a javítása, új turisztikai termék és sajátos közönség
létrehozásának a lehetısége, üzleti haszon.
4. Végsı cél a környezetkímélı tájgazdálkodás, biogazdálkodás, természetvédelem. A
természet hagyományos értelemben és attrakciós helyszínként történı megırzése, a
lakosság identitásának fenntartása, a népi hagyományok egységbe foglalása, végsı
soron a vidéki gazdasági életének a javítása.
5. Közös érdekek felismerése, közös erıforrások hatékony kiaknázása, közös értékek
megóvása, védelme, együttmőködés szükségességének felismerése, közös, egymást
kiegészítı tudás, információk felértékelıdése és megosztása, a szereplık bevételeinek
növelése a terhelés csökkentése mellett (látogatófolyam kezelés).
6. kérdés: Ön szerint hogyan befolyásolja az ökoturisztikai klaszter a területén
jelentkezı, az egy turista által okozott környezeti terhelést?
□
□
□
□
□
□
□

Nagy mértékben növeli
Közepes mértékben növeli
Kis mértékben növeli
Nem változik
Kis mértékben csökkenti
Közepes mértékben csökkenti
Nagy mértékben csökkenti

A válaszadók 60%-a szerint az ökoturisztikai klaszter az egy turista által okozott környezeti
terhelést csökkenti.
Az egy turista által okozott környe zeti terhelésre
gyakorolt hatás (1. kör)
Nagy mértékben növeli
Közepes mértékben növeli
20%

0%

10% 0%

Kis mértékben növeli
20%

Nem változik
Kis mértékben csökkenti

40%

10%

Közepes mértékben csökkenti
Nagy mértékben csökkenti

4. ábra: Az egy turista által okozott környezeti terhelésre gyakorolt hatás (1. kör) (Forrás: Fodor, Á.)
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A válaszadók 40%-a szerint az egy turista által okozott környezeti terhelést ökoturisztikai
klaszter létrejötte kismértékben csökkenti. 20-20%-ban jelölték meg a kismértékő növelést,
illetve a közepes mértékő csökkentést. 10-10%-uk szerint a környezeti terhelés nem változik,
illetve nagy mértékben csökken (4. ábra).
Tekintve, hogy a környezeti terhelés változására nem alakult ki közel egységes álláspont, így
a disszertáns kivette a következı kutatási kör kérdéseibıl, és inkább az okfejtésre helyezte a
hangsúlyt.

7. kérdés: Miben látja ennek okát?
A válaszadók 80%-a vázolt fel okokat. Nagyon sok hozzászólás érkezett a kérdésre:
o „A koordinált mőködéső klaszter valószínőleg környezeti terhelés csökkentését is
szolgálja.”
o „Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvevık összefogásával
jön létre, közvetíti a környezettudatos szemlélet megnyilvánulásait, (természetes
anyagok használata, helyi termékek kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság,
stb.) ennek hatására a turista késztetést érez a környezet-és természetvédelem írott,
íratlan szabályainak betartására.”
o „A klaszter a turisták károkozását képes jól felépített információs rendszer és
infrastruktúra segítségével is nagymértékben csökkenteni.”
o „A jól megválasztott termékegyüttes a résztermékek terhelését csökkenti.”
o „A környezetszennyezés a mentális hozzáállástól is függ, a pozitív példák, a tisztább
környezet javítja némiképp a turisták hozzáállását.”
o „A turizmus forgalmának a folyamatos növekedése, ami részben az egyik célja a
klaszternek, hiszen magasabb gazdasági potenciált, bevételeket szeretnének,
óhatatlanul hozzájárul a környezeti károk növekedéséhez. Mindazonáltal tekintve a
klaszter jellegét, ezek a károk megfelelı intézkedésekkel minimalizálhatók, ezért
várhatóan csak kis mértékben jelentkezhetnek.”
o „A turistaforgalom mindenképpen nı, de remélhetıleg a környezeti állapot felmérését
a klaszter indulásakor rögtön elvégzik és megkísérlik meghatározni a desztináció
teherbíró képességét, amelynek tiszteletben tartását folyamatos monitoring biztosítja
majd.”
o „A jobb szervezés, a duplicitások elkerülését eredményezi, a vendégek érdeklıdési
körének és szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlása, a közös infrastrukturális
fejlesztések közepes mértékben csökkentik a környezeti terhelést.”
o „Az érdeklıdı, ha szeretne eljönni, úgyis meglátogatja a területet, de ebben az esetben
egy kicsit irányítani tudom a programkínálatokkal (melynek az infrastrukturális
hátterét már úgyis megteremtettem) a mozgását.”
o „Olyan turizmust kell kialakítani, melynek környezeti terhelése az adott természeti
környezethez alkalmazkodik. A megfelelı vezérlés és tájékoztatás alkalmas lehet a
tömegturizmus hatásainak a kivédésére.”
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A második kutatási körben a fenti megállapítások összegzését követıen az állításokhoz a
szakértıket véleményük hozzáfőzésére kérte a disszertáns, úgy, hogy fejezzék ki
egyetértésüket, vagy egyet nem értésüket, majd ez után rendezzék fontossági sorrendbe az
állításokat. Néhányan a sok megállapítás látványától elriadtak, nehéznek minısítették a
feladatot, de a válaszadók 60%-a felállított egyfajta sorrendet (1-es a legfontosabb, 9-es
legkevésbé fontos). A szakértık által kapott sorrend összegzése eredményéül az alábbi
fontossági sorrend látható:
Az ökoturisztikai klaszter területén jelentkezı, az egy turista által okozott
környezeti terhelésre gyakorolt hatás
1. A klaszter a turisták károkozását képes jól felépített információs rendszer és
infrastruktúra segítségével is nagymértékben csökkenti.
2. Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvevık
összefogásával jön létre. közvetíti a környezettudatos szemlélet
megnyilvánulásait (természetes anyagok használata, helyi termékek kínálata,
hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.), ennek hatására a turista késztetést
érez a környezet-és természetvédelem írott, íratlan szabályainak betartására.
3. A koordinált mőködéső klaszter valószínőleg a környezeti terhelés
csökkentését is szolgálja.
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4. A jól megválasztott termékegyüttes a résztermékek terhelését csökkenti.

40

5. A környezetszennyezés a mentális hozzáállástól is függ, a pozitív példák, a
tisztább környezet javítja némiképp a turisták hozzáállását.

37

6. A jobb szervezés a duplicitások elkerülését eredményezi, a vendégek
érdeklıdési körének és szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlása, a közös
infrastrukturális fejlesztések közepes mértékben csökkentik a környezeti
terhelést.

31

7. A turistaforgalom mindenképpen nı, de remélhetıleg a környezeti állapot
felmérését a klaszter indulásakor rögtön elvégzik és megpróbálják meghatározni
a desztináció teherbíró képességét, amelynek tiszteletben tartását folyamatos
monitoring biztosítja majd.

22

8. A várható vendégforgalom növekedése során elsısorban olyan új turisták
érkezhetnek a speciális szolgáltatásokat, élményeket kínáló ökoturisztikai
térségbe, akik nagymértékben figyelemmel vannak a természetvédelmi értékekre,
hiszen nagyrészt épp azokat keresik, azok miatt jönnek.

17

9. A turizmus forgalma folyamatosan növekszik, ami részben az egyik célja a
klaszternek, hiszen magasabb gazdasági potenciált, bevételeket szeretnének, ez
pedig óhatatlanul hozzájárul a környezeti károk növekedéséhez.
10. A nagyszámok törvénye alapján elıbb-utóbb mindig akadnak olyan vendégek
is, akik számára ezen értékek valamivel kevésbé fontosak.

14

9

A harmadik, ötödik és kilencedik megállapítást több szakértı megkérdıjelezte, és egyet nem
értését fejezte ki. A következı kérdıív kiküldése elıtt ezen állításokat a disszertáns
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újrafogalmazta, továbbá törlésre kerültek azok a megállapítások, amelyeket a szakértık
kevesebb, mint 30%-a értékelt.
A kutatás harmadik körében a szöveges módosításokat követıen az alábbi konszenzusos
sorrend került kialakításra.
Az ökoturisztikai klaszter hatása a területén jelentkezı, turisták által okozott környezeti
terhelésre
1. A turisták által látogatható területek és események teherbíró képességének
meghatározása, illetve tiszteletben tartásának folyamatos ellenırzése.
2. A klaszter a turisták károkozását képes jól felépített információs rendszer és infrastruktúra
segítségével is csökkenteni.
3. Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvevık összefogásával jön létre.
Közvetíti a környezettudatos szemlélet megnyilvánulásait (természetes anyagok használata,
helyi termékek kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.), ennek hatására a
turista késztetést érez a környezet- és természetvédelem írott, íratlan szabályainak
betartására.
4.A jól megválasztott termékegyüttes a résztermékek terhelését csökkenti.
5. A jobb szervezés a duplicitások elkerülését eredményez. A vendégek érdeklıdési körének
és szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlása, a közös infrastrukturális fejlesztések
közepes mértékben csökkentik a környezeti terhelést.
8. kérdés: Ön szerint a potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi figyelembe veszik
a természetvédelmi érdekeket?
□
□
□
□

Igen, nagymértékben
Igen, közepesen
Igen, csekély mértékben
Nem
A potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi figyelembe
veszik a természetvédelmi érdekeket?
(1. kör)

80
60
% 40
20
0
Igen, nagy
Igen,
mértékben közepesen
Válaszadók aránya

Igen,
csekély
mértékben

Nem

5. ábra: A potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi figyelembe veszik a természetvédelmi érdekeket? (1. kör)
(Forrás: Fodor, Á.)

A szakértık 80%-a jelölt meg választ a kérdésre. Közülük 70%-ban úgy vélték, hogy
közepesen és 30%-ban úgy, hogy nagymértékben figyelembe veszik a természetvédelmi
érdekeket a potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi. (5. ábra)
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A személyes interjú kapcsán érdekes meglátást közölt Lingauer János, mely szerint a kérdés
felvetése nem pontos, hiszen ha úgy értelmezzük a kérdést, hogy az már a potenciális
ökoturisztikai klaszter mőködése során merül fel, akkor ez megkérdıjelezi a klaszter
mőködıképességét. A természetvédelmi érdekek be nem tartása mellett hosszú távon egy
klaszter sem maradhat fenn, mert azok az értékek sérülnek meg esetleg visszafordíthatatlanul,
amelyek pont az ökoturizmus attrakcióit jelentik. A kérdés feltevése tehát a potenciális
résztvevık jelenlegi viselkedésére vonatkozik.
Arra a kérdésre, hogy „ha nem teljes mértékben veszik figyelembe a természetvédelmi
érdekeket a potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi, akkor miért nem teszik ezt”,
eltérı okokat jeleztek a szakértık:
o „Különbözıek a résztvevık prioritásai.”
o „A várható vendégforgalom növekedése során elsısorban olyan új turisták
érkezhetnek a speciális szolgáltatásokat, élményeket kínáló ökoturisztikai térségbe,
akik nagymértékben figyelemmel vannak a természetvédelmi értékekre, hiszen
nagyrészt épp azokat keresik, azok miatt jönnek. Ugyanakkor a nagyszámok törvénye
alapján elıbb-utóbb mindig akadnak olyanok is, akik számára ezen értékek valamivel
kevésbé fontosak.”
o „A gazdasági szféra oldaláról pedig óhatatlanul megfogalmazódik a még több bevétel
(profit) és a természetvédelem közötti probléma.”
o „Aki ebbıl él, annak fontosabb a turizmus, mint a természeti érték, noha tudja, hogy
az érték hozza létre a turizmust. A probléma az, hogy a környezet visszajelzései
késleltetettek, hamarabb okozzuk a bajt, mint az megtörténik. Ezért az emberek
közvetlen visszajelzés hiányában, hajlamosak nem komolyan venni a lehetséges
negatív változásokat.”
o „A természetvédelmet, mint szervezetet értelmezve, jelenleg a természetvédelem még
nem kommunikál hatékonyan a turizmus szereplıivel, rugalmatlan a szabályozások
tekintetében, nincs megfelelı érvrendszere, nem tud terhelhetıséget monitoring
módszerrel megállapítani, s sokszor visszaél az erıs jogszabályok adta lehetıségekkel.
Egy jól mőködı klaszterhez alapfeltétel ezek tisztázása, mert néha a szolgáltatók úgy
is érezhetik, hogy a természetvédelem van a természet ellen (pl. zártságból eredı
kommunikáció hiány a lakossággal, védelemre is fordítható bevételek elmaradása,
stb.)”
o „A hatóságok és a civil szervezetek nagy mértékben, az üzleti szereplık kevésbé, az
önkormányzatok pedig közepesen veszik figyelembe a természetvédelmi érdekeket.”
o „Nem adható igazán helyes válasz! Megfelelı szakmai felkészültség szükséges ahhoz,
hogy a természetvédelmi érdekeket összefüggéseikben tudják figyelembe venni. A jó
szándék kevés, néha kifejezetten ártalmas!”
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9. kérdés: Hogyan veszik figyelembe a szereplık a természetvédelmi érdekeket?
A kérdésre számos, figyelemre méltó válasz érkezett:
o „Ezt a klaszter megállapodásban eleve ki kell kötni, aminthogy az ellenırzési és
szankcionálási teendıket is!”
o „A természetvédelem megítélése javul, a társadalom természettudatossága szintén. A
„bioszféra szolgáltatások” felértékelıdnek. Az egészséges, szép környezet iránti igény
rohamosan nı, a természet növekvı turisztikai vonzereje gyorsította fel az
ökoturizmus fejlıdését. A védelmi gondolat és a fenntartható használat gondolata
ezeken a pontokon találkozik.”
o „Szóban a szereplık elfogadják közös érdekek mentén az együttmőködést, de a
rövidtávú érdekek ezt idınként felülírják.”
o „Attól függ, hogy mi motiválja ıket.”
o „A természeti értékek nélkül nincs ökoturista.”
o „Ez a céljuk, így védik és gondozzák!”
o „A természet érdekeit figyelembe próbálják venni, ehhez azonban együttmőködı
irányítás, útmutatás szükséges.”
o „A legváltozatosabb módon kell figyelembe venniük, hiszen ez hozzátartozik az
imázshoz is és a hosszú távú, fenntartható gazdálkodáshoz is.”
o „Kissé sajátos helyzet adódik abból kifolyólag, hogy csak egy nemzeti park a klaszter
részvevıje. A szokásos játékszabályokat (pl. a döntésekben „egy részvevı egy
szavazat”) itt valószínőleg módosítani kell (pl. a DDNP-nek természetvédelmi
témákban vétójogot kell adni).”
Nagyrészt minden szakértı megemlítette, hogy a természeti érdekek figyelembe vétele nélkül
nem lehet hosszú távú együttmőködésre számítani, hiszen ez aláássa a klaszter céljait. A
kérdésre érkezett megoldási javaslatok figyelembe vétele meggondolandó, a kulcs mondat
leginkább az lehet, hogy a klaszter alapító okiratában ezeket a kérdéseket hogyan
szabályozzák, az egyes tagok mennyiben hajlandóak már a kezdet kezdetén ezekkel
egyetérteni és a késıbbiekben is a gazdasági érdekeik mellett mindig szem elıtt tartani. A
fenti megállapításokat a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területén létrehozandó minta
ökoturisztikai klaszter kialakításánál figyelembe veszi a disszertáns.
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6.1.5 Az ökoturisztikai klaszter fogalomrendszerének tesztelése
Tekintve, hogy a Delphi kutatás lezárását követıen az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Programja és az egyes régiók operatív programja is tartalmaz
klaszter fejlesztéseket, így a disszertáns szükségesnek tartotta a Delphi kutatás eredményéül
kapott fogalomrendszer erısségének tesztelését elvégezni az új környezetben. Két
felsıoktatási intézményt választott ki, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Fıiskolát,
illetve a Szegedi Tudományegyetemet. A kutatás ebben a fázisában az egyes oktatási
intézményeken belül összesen nyolc szakértı véleményezte a kialakított értelmezéseket,
jellemzıket és definíciót.
A szakértık 1-5 skálán pontozták a megállapítások fontosságát, ahol az egyes pontszámok az
alábbiakat jelentették:
1

a megállapítás irreleváns

2

a megállapítás jórészt irreleváns

3

a megállapítás kissé releváns

4

a megállapítás jórészt releváns

5

a megállapítás jelentısen releváns

A válaszadó szakértık a következık voltak:
Heller Farkas Gazdasági és

Szegedi Tudományegyetem

Turisztikai Fıiskola
Dr. Fekete Mátyás

Dr. Karancsi Zoltán

Dr. Zsugyel János

Oláh Ferenc

Szakály Szabolcs

Pap Ágnes

Gyürky Júlia
Szıke Tünde

6.1.6 A tesztelés eredménye

A szakértık a megállapításokat jórészt relevánsnak, összességében 4,2-es pontszámra
értékelték.
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Az egyes megállapításokhoz a szakértık többsége megjegyzéseket is főzött. A részletes
véleményeket a 1. számú Függelék tartalmazza.
Az ökoturisztikai klaszter definíciójával kapcsolatosan a szakértık a megfogalmazást
jelentısen relevánsnak ítélték (4,625). Az észrevételek beépítésével a végleges definíciót a
disszertáns a következıképpen fogalmazza meg:
Ökoturisztikai klaszter: Egységes hasznosítási és védelmi alapelveken, illetve a táj
adottságain nyugvó rendszer, amelyben egymással egyszerre versengı és együttmőködı
természetvédelmi és turisztikai szervezetek, vállalkozások és intézmények vesznek részt a
nagyobb gazdasági és társadalmi haszon elérése érdekében, közös célként elfogadva a
természeti értékek fenntarthatósága és bemutathatósága közötti összhang megteremtését és
megırzését, a fenntartható ökoturizmus megteremtését. Ebben a rendszerben dominál az
ökoturisztikai szemlélető turizmus, amely a többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem
haladja meg a desztináció környezeti teherbíró képességét.
A tesztelésben résztvevık átlagosan „jórészt relevánsnak” minısítették (3,857) a
klaszteresedés fokait, ugyanakkor több olyan megjegyzést is tett néhány szakértı, amelynek
kapcsán a disszertáns a megfogalmazottakat pontosította. Ennek eredményként a
klaszteresedés fokai az alábbiak szerint értelmezhetı:
•

Önálló menedzsmenttel rendelkezı, partnerségen alapuló együttmőködés, amelynek célja
közös fejlesztések, marketing, kutatás, informatika, oktatás megvalósítása.

•

A klaszter, mint hálózati együttmőködés hozzájárulhat a közjó és a társadalmi kohézió
erısítéséhez, ugyanakkor minıségbiztosítási rendszerként is funkcionálhat mind a
természet megırzése, mind a szolgáltatások színvonala tekintetében, védjegyrendszert
mőködtethet.

•

A klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés a hálózati
együttmőködésen túlmutatóan nem tagságon alapuló koncentráció, hanem egy térség
kínálati

elemeihez

kapcsolódó

infrastruktúrák,

szervezetek

és

szolgáltatások

együttmőködése az ökoturizmus fenntartható módú fejlesztése érdekében.
Az ökoturisztikai klaszter értelmezését a gyakorlati alkalmazáshoz a szakértık jórészt
relevánsnak minısítették (4,1).
Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti környezettel kapcsolatos kínálati
rendszereket, desztinációkat jelenthetik, amelyek piaci, szolgáltató elvőek. A kialakulásuk
tájegység, élıhelyi jelleg és desztináció figyelembevételével történik.
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Az ökoturisztikai klaszter alapvetı céljával a szakértık „jelentısen relevánsnak” értékelték
(4,86) a megfogalmazottakat, amelyeket megjegyzésekkel egészítettek ki. A disszertáns ezek
figyelembe vételével az alábbiak szerint pontosította a megállapítást: Az ökoturisztikai
klaszter alapvetı célja, hogy a klaszterben résztvevı szervezetek nagyobb gazdasági,
társadalmi hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének meg a piacon, a nagyobb mértékő
és az évben egyenletesebben eloszló fizetıképesebb keresletet jelentı látogató érkezések által,
s mindeközben a turizmus alapját jelentı közös természeti értékeket együttesen óvják meg és
tartják fenn.

Az ökoturisztikai klaszter kialakulásának feltételeivel a tesztelésben résztvevı szakértık
egyetértettek, a megállapításokat jelentısen relevánsnak minısítették (átlagosan 4,75),
pontosítás csupán a 4. pontban történt:
1. Együttmőködés szükségességét felismerték a potenciális résztvevık.
2. Kölcsönös bizalom fennáll.
3. A közös célok felállítása megtörtént.
4. Meghatározott feladat- és felelısség megosztás van az induló szervezetek között, amely
a klaszter mőködése során folyamatosan alakulhat.
Az ökoturisztikai klaszter jellemzıivel kapcsolatosan eltérı véleménnyel voltak a
szakértık, így a disszertáns a megállapítások értelmében a kissé relevánsnak minısített
megállapításokat újra fogalmazta. A megállapítások kapcsán a disszertáns a vélemények egy
részének beépítésével a következı jellemzıket határozta meg az ökoturisztikai klaszter
esetében. Elfogadva a kritikát, amelyet azok a megállapítások kaptak, amik a klaszter
mőködésének alapkritériumait jelölik, ezeket a megállapításokat a disszertáns jelentısen
átalakította, illetve az ötödik és hetedik pontot törölte. Ennek megfelelıen az alapvetı
jellemzıket a következıképpen adja meg:
1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai határokhoz
nem feltétlenül igazodó) ökoturisztikai termékkínálattal rendelkezı területi egységhez
való köthetıség (pl. Duna-Dráva térsége).
2. Szoros együttmőködési kapcsolatok állnak fenn, folyamatos a párbeszéd a szereplık
között, közös értékeik, céljaik vannak.
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3. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránt bizalommal lévı
szereplık részvétele (a természetvédelem, környezetvédelem, turizmus, kapcsolódó
szolgáltatások, infrastruktúrák területén).
4. Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiálása a közös célok
elérése érdekében.
5. A hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek megfelelı mőködés az
ökoturizmushoz kapcsolódó innováció erısítésével.
6. Önálló menedzsmenttel rendelkezı, szervezeti forma jön létre a klaszteresedés alsóbb
fokain, amely az ökológia és a gazdaság közötti egyensúlyt a tagok döntéshozatali
eljárásban meghatározott szavazati súlyokon keresztül biztosítja.
7. Az ökoturisztikai szempontokat figyelembe vevı, hatékony, szemléletformáló közös
marketing tevékenység végzése.

Az ökoturisztikai klaszter élménykínálatával kapcsolatosan a szakértık mindegyike
jelentısen relevánsnak minısítette a megfogalmazást, így azt változtatás nélkül hagyta a
disszertáns a szakértık által hozzáfőzött vélemények megszívelését követıen.
Az ökológiai értékek mellett a (népi)mővészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi
gazdasági, és társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti, hagyományırzı, horgász, sport,
gasztronómia, kismesterségek, a helyi mezıgazdasági vállalkozók, gazdák) specialitásait is
integrálja, ugyanakkor az ökológiai értékek mellett a „bio – kezdeményezések” szerepét is
bemutatja, (pl.: természetes anyagok használata, alternatív energia használat, a szennyvíz és
a kommunális hulladék kezelése „bio”- módszerekkel).

A klaszter tagságával és nagyságával kapcsolatosan a tesztelésben résztvevı szakértık
egyetértettek abban, hogy a résztvevı szervezetek száma nem adható meg elızetesen,
azonban többen felhívták a figyelmet arra, hogy a klaszter tagságának alsó határát meg
kellene határozni, továbbá a klasztert irányító testület nagyságát is többen kritikával illették,
így ezeket átgondolás után a disszertáns a következıképpen határozta meg:
A klaszterben résztvevı szervezetek száma alapvetıen a terület adottságaitól, illetve a
programkínálat tartalmától függ, így általánosan nem adható meg egyetlen intervallum,
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ugyanakkor a mőködtetéshez szükséges források finanszírozásához azonban legalább 5
résztvevı tag szükséges.
•

A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szereplıt (befektetı, üzemeltetı
vállalkozások, természetvédı-, civil szervezetek, önkormányzatok, lakosság), amely
bármilyen kapcsolatba kerül a klaszter területének természeti és kultúrkörnyezetével,
ehhez kapcsolódó értékek közvetítésével, az ebben rejlı turisztikai lehetıségek
kiaknázásával.

•

Minden esetben a klaszterben részvevı kell, hogy legyen egy olyan szervezet, amely az
ökoturizmus fenntarthatóságáért felelıs.

•

Célszerő a klaszter irányítását egyesületi formában mőködtetni, ahol a közgyőlés dönt a
stratégiai kérdésekben, az operatív irányítást pedig egy-két klasztermenedzser végzi.

A klaszter résztvevıinek arányával kapcsolatosan a szakértık jórészt relevánsnak ítélték a
megállapítást (4,1), ugyanakkor az érkezett javaslatok alapján a relevancia erısítése
érdekében a disszertáns kiegészítette az arányokra vonatkozókat az alábbiak szerint:
Természetvédelmi szereplık (civil, hatósági, nemzeti park), gazdasági vállalkozások,
lakosság és önkormányzatok tekintetében nincs értelme elızetesen megadni arányokat,
esetenként kell vizsgálni és meghatározni azokat, ugyanakkor térségenként vizsgálandó,
hogy kik a nélkülözhetetlen szereplık.

Az ösztönzı erık egy ökoturisztikai klaszter létrehozására a válaszadók értékelése alapján
leginkább relevánsnak tekinthetı (4,5 pont), a kapott javaslatok alapján kiegészített
megfogalmazások a következık:
1. A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel rendelkezik, amelyre egymást
kiegészítı, vonzó élménykínálat, turisztikai, ökoturisztikai termék építhetı.
2. Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában levı, a klaszter területét
érintı vidékfejlesztési programnak szerves részét képezi az ökoturizmus fejlesztése.
3. A természetvédelmi szervezetek részére a turizmus által bıvíthetı ismeretterjesztési és
bevétel növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a turisztikai szervezetek
részére (amennyiben az elıbbieknek nincs saját turisztikai szervezetük) a desztináció
imázsának és pozíciójának a javítása, új turisztikai termék és sajátos közönség
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létrehozásának a lehetısége, a vállalkozások számára az üzleti haszon növelése, a
lakosság számára az identitástudat növelése, az önkormányzatok számára a bevételi
források és a társadalmi jólét növelése jelent ösztönzı erıt.
4. Végsı cél a környezetkímélı tájgazdálkodás, biogazdálkodás, természetvédelemhez és
az ökoturizmushoz kapcsolódó megélhetési lehetıség. A természet hagyományos
értelemben és attrakciós helyszínként történı megırzése, a lakosság identitásának
fenntartása, a népi hagyományok egységbe foglalása, végsı soron a vidék gazdasági
életének a javítása.
5. Közös érdekek felismerése, közös erıforrások hatékony kiaknázása, közös értékek
megóvása, védelme, együttmőködés szükségességének felismerése, közös, egymást
kiegészítı tudás, információk felértékelıdése és megosztása, a szereplık bevételeinek
növelése a terhelés csökkentése mellett (látogatófolyam kezeléssel).

A „hogyan befolyásolja az ökoturisztikai klaszter a területén jelentkezı, az egy turista
által okozott környezeti terhelést, és miben látja ennek okát?” kérdés esetében az okok
megfogalmazásának relevanciájára irányult a jelen kutatás. Ennek eredményként a korábban
megfogalmazott állításokkal a tesztelésben részt vevı szakértık jórészt relevánsnak ítélték a
megállapításokat (4,1 pont). Néhány szakértı javaslatokat tett a pontosításokra, egy szakértı
rávilágított, hogy az egyes megállapítások között átfedés is van. Ezek figyelembe vételével, a
kritikák alapján a disszertáns az alábbi végeredményre jutott:
1. A turisták által látogatható területek és események teherbíró képességét meg kell
határozni, illetve tiszteletben tartását folyamatosan ellenırizni kell.
2. A klaszter a turisták károkozását a látogató folyam kezelésével, a jobb szervezéssel, a
vendégek érdeklıdési körének és szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlásával, a
közös infrastrukturális fejlesztésekkel és a jól felépített információs rendszerrel
csökkenti a környezeti terhelést.
3. Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvevık összefogásával jön
létre. Közvetíti a környezettudatos szemlélet megnyilvánulásait (természetes anyagok
használata, helyi termékek kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.),
ennek hatására a turista késztetést érez a környezet- és természetvédelem írott, íratlan
szabályainak betartására.
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4. A környezetszennyezés az iskolázottságtól, a kulturáltságtól, a neveltetéstıl és a
hozzáállástól is függ, a pozitív példák, a tisztább környezet javíthatják némiképp a
turisták hozzáállását.
5. A természetvédelem megítélés és a társadalom természettudatossága javul. A
„bioszféra szolgáltatások” felértékelıdnek. Az egészséges, szép környezet iránti igény
rohamosan nı, a természet növekvı turisztikai vonzereje gyorsította fel az ökoturizmus
fejlıdését. A védelmi gondolat és a fenntartható használat gondolata ezeken a
pontokon találkozik.

A „Hogyan veszik figyelembe a szereplık a természetvédelmi érdekeket?” kérdésre
kapott válaszok relevanciájára vonatkozó vizsgálat kapcsán megállapítható, hogy a szakértık
a megállapításokat összességében „jórészt relevánsnak” (4,1 pont) minısítették, ugyanakkor
az egyes megállapításokra vonatkozó relevancia vizsgálat néhány megállapítás esetében
„kissé relevánsnak” minısült. Ezeket a disszertáns jelentısen átdolgozta, illetve törölte. A
vélemények értékelését követıen az alábbi végleges megállapításokra jutott a disszertáns:
• Szóban a szereplık elfogadják közös érdekek mentén az együttmőködést, de a rövid
távú érdekek ezt idınként felülírják (az ökoturizmusból származó gazdasági haszon és
a természet védelme egyensúlyának megítélésében közösen kialakított kutatások és
indikátorok szükségesek). A klaszter megállapodásban eleve ki kell kötni a
természetvédelmi

érdekek

figyelembe

vételét,

aminthogy

az

ellenırzési

és

szankcionálási teendıket is.
• A természeti értékek fenntartása és ápolása nélkül nincs ökoturista.
• A klaszter tagjai a természet érdekeit megkísérlik figyelembe venni, ehhez azonban
együttmőködı irányítás, útmutatás szükséges, amit bele kell építeni a klaszter
mőködtetésébe.
• A klaszterben résztvevı nemzeti park igazgatóságnak minden esetben vétójoga kell,
hogy legyen a természetvédelmet érintı döntésekben.
Összességében megállapítható, hogy a kutatás eredményeit a tesztelésben résztvevı nyolc
szakértı jórészt elfogadta, és relevánsnak minısítette az egyes megállapításokat. A szakértık
a Delphi kutatás végeredményét kapták kézhez, tehát az odáig vezetı folyamatokat nem
ismerték. Ennek ellenére a kialakult konszenzusos megállapítások több módon pontosításra
kerültek a kiegészítı javaslatok beépítése mellett, így a tesztelés sikeresnek értékelhetı.
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6.2. Turisztikai desztináció menedzsment rendszer (TDM) – Klaszter
kapcsolatának elemzése

Magyarországon folyamatban van a turizmus intézményrendszerének átalakítása, amelynek
eredményeként egy összefüggı, egymásra épülı TDM rendszert kívánnak kialakítani. A
TDM kialakítása a 2005-tıl 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában
meghatározott országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat. Ennek
megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez és fenntartható
mőködési feltételeinek megteremtéséhez elodázhatatlan. A stratégiában foglaltak szerint olyan
turisztikai desztináció menedzsment-szervezetek, illetve a térségi turisztikai szereplıket
összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek alulról felfelé építkezve, az
önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, szakmai és civil szervezetek
önkéntességén

alapuló

egységeként

mőködnek,

és

amelyek

a

marketingen,

az

információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és az adott térség összes turisztikával
kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatait ellátják.
A kutatás folyamán a disszertáns fontosnak gondolta, hogy a TDM rendszer és a tervezett
klaszter közötti összefüggéseket és ellentmondásokat, versenyhelyzetet, kockázatokat
feltérképezze és bemutassa. Nem célja ugyanakkor modell kialakítása, csupán a változó
intézményi környezet alapos feltérképezése és a potenciális problémák meghatározása, hogy a
klaszter kialakítása folyamán az érintett szervezetek e téren felkészültek lehessenek a
döntéseik meghozatalánál.
Az ökoturisztikai klaszter minta kialakításánál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a
jelenlegi turisztikai intézményrendszer miként alakul át, és ehhez az újfajta rendszerhez
szükséges megvizsgálni, hogy a Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter hogyan tud
kapcsolódni.
A disszertáns a TDM szervezeti rendszer kialakulásáról mélyinterjút készített Nagy Ágnessel
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség TDM felelısével, továbbá Horkay
Nándorral, a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Iroda igazgatójával, Szakály
Szabolccsal, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Fıiskola TDM szakirány vezetıjével,
valamint Soproni Gyulával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programirányító referensével
(2. számú melléklet).
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Az interjúk kapcsán összességében megállapítható, hogy a TDM szervezeti rendszeren belül a
klaszterek csatlakozásának kérdése nincsen tisztázva.
A szakmai publikációk, a TDM mőködési kézikönyv és az interneten megjelent TDM
szemináriumok és információs napokon bemutatott különbségek alapján elsı lépésként
szükséges a fogalmi elhatárolás alapvetı különbségét megadni. Ezt a 2. táblázat mutatja be.
Az ökoturisztikai klaszter esetében a Delphi kutatás keretében meghatározottakat vette alapul
a disszertáns.
Az ökoturisztikai klaszter és a TDM szervezetek összehasonlítása

Definíció

Jogi forma

Tagság

A
szervezıdés
szintjei

Ökoturisztikai klaszter
Egységes hasznosítási és védelmi
alapelveken, illetve a táj adottságain
nyugvó
rendszer,
amelyben
egymással egyszerre versengı és
kooperáló,
már
létezı
természetvédelmi szervezetek és
turisztikai
vállalkozások,
intézmények vesznek részt a
nagyobb gazdasági és társadalmi
haszon elérése érdekében, közös
célként elfogadva a természeti
értékek
fenntarthatósága
és
bemutathatósága közötti összhang
megteremtését és megırzését. Ebben
a rendszerben a turizmus, a többi
helyi gazdasági aktivitással együtt
sem haladja meg a desztináció
környezeti teherbíró-képességét.
Nem minden esetben jön létre új
jogi
személyiségő
szervezet.
Mőködhet csak egy együttmőködési
megállapodás,
konzorciumi
szerzıdés keretében is. Ha létre jön a
jogi forma, akkor az általában
egyesület.
A tagság összetételére nézve sem
korlátozások, sem kötelezı elemek
nincsenek meghatározva. Bárki tag
lehet.
Egymáshoz hasonló szervezetek egy
szintő horizontális partnersége –
általában
regionális,
vagy
interregionális szinten.
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TDM
A TDM egy alulról építkezı szervezeti
rendszer, amelynek célja a fenntartható
és versenyképes turizmus rendszerének
kialakítása és mőködtetése egy turistákat
fogadó térségben.

Minden esetben létre jön egy önálló
jogi személyiségő szervezet (turisztikai
egyesület,
szövetség),
és
annak
munkaszervezete (non profit kft.).

A turisztikai egyesületnek minden
esetben tagjai: a helyi önkormányzat
és a település turisztikai szolgáltatói,
valamint a szakmai és civil szervezetek.
Egy desztináció sokszínő turisztikai
szereplıinek horizontális partnersége
(helyi szinten), illetve a helyi szintő
TDM
szervezetek
vertikális
együttmőködése a magasabb szintő
(mikro-régiós,
regionális)
TDM
szervezetekkel
jelentik
a
TDM

Tevékenység

Feladatok

Egy-egy konkrét részfunkció és
tevékenység ellátása a kutatás,
innováció, marketing (közös arculat,
pozícionálás,
termékfejlesztés,
kommunikáció, értékesítés), humán
erıforrás fejlesztés (tanfolyamok,
képzések),
közös
fejlesztések
területén.
• Tervezés
• Fejlesztés
• Innováció
• Kutatás
• Klaszter marketing
• Kommunikáció
• Monitoring
• Szakmai képzés
• Érdekképviselet
• Minıségi standardok
felállítása, minıségbiztosítás
• Hálózatépítés,
együttmőködések erısítése

szervezeti rendszert.
A
turizmus
egészének
a
menedzselésére jön létre, a desztináció
tervezésével, fejlesztésével, és általában
a
mőködtetésével
kapcsolatos
valamennyi tevékenység a feladatkörébe
tartozik.

Feladat
Tervezés
Kutatás
Fejlesztés (termék,
informatika)
Desztinációs
marketing
Attrakció- és
látogatómenedzsment
Minıségbiztosítás
Monitoring
Szakmai képzés
Érdekképviselet

Helyi
szint
◐
◐

térségi
szint
●
●

●

●

◐

◐

●

●

●

●

◐

◐
◐

◐
◐

◐
◐

●
◐

●
●
●
●

Régió
●
●

2. táblázat: Az ökoturisztikai klaszter és a TDM szervezetek összehasonlítása (Forrás: TDM Kézikönyv,
Szakály Szabolcs elıadásvázlatai alapján, saját szerkesztés, 2009)

A megkérdezett szakértıkkel egyetértve a disszertáns megállapítja, hogy általánosítani nem
lehet az egyes klaszterek és a TDM szintek egymáshoz csatlakozását, azokat minden esetben
külön kell vizsgálni. A disszertáns esetében a fókusz terület a Belsı-Somogy Ökológiai
hálózat területe, amely két turisztikai régió része: Balaton, Dél-Dunántúl.
A TDM 2008. évi pályázatán regisztrációra került az érintett területen két helyi turisztikai
desztináció menedzsment szervezet (HTDMSZ), az egyik Nagyatád a másik Balatonberény
központtal. Az ökológiai hálózat további részei kimaradtak a regisztrációból, így a klaszter
által érintett terület nagy része kívül maradt a turisztikai desztinációs szervezetrendszeren.
Ennek oka a jelenlegi alacsony turisztikai látogatottság és a szervezettség hiánya.
A Nagyatád központú HTDMSZ-be tagként jelentkezett a Somogy Természetvédelmi
Szervezet, amely a mintaklaszter vezetı koordinációs és operatív ökoturisztikai szervezetét
jelenti.
Ugyanakkor a jelnelegi TDM rendszer kialakulása rendkívül lassan fejlıdik, nem került még
sor a térségi TDM szervezetek felállítására sem. Ezek várhatóan 2009-2010 folyamán
történhetnek meg. Ezt követi a regionális szintő TDM szervezetek elindítása.
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A TDM és a klaszter kapcsolatának áttekintése
A TDM szervezetek egymásra épülı rendszert alkotnak. Helyi szinten (amely az egész
rendszer alapja) mindenki tag kell, hogy legyen ahhoz, hogy a desztináció turizmusa valóban
fenntartható és versenyképes legyen, ezért helyi szinten az a kívánatos, ha az egyes klaszter
tagok egyenként belépnek a saját helyi TDM szervezetükbe. Magasabb (regionális) szinteken
pedig maga a klaszter a TDM szervezet együttmőködı partnerévé válhat, amely mindkét fél
számára elınyös és igen hasznos lehet. A HTDMSZ-nek ösztönöznie kell a vállalkozások,
közvetlen piaci és kapcsolódó szakmai szereplık klaszter típusú együttmőködések létrejöttét.
A klaszter és a TDM szervezetek átfedésébıl adódó problémák
•

a TDM szervezetnek és a klaszternek is tagja lehet több szervezet, amely ez által több
szervezetnek is olykor duplán fizet tagdíjat, így a két fajta szervezet egymás
konkurenciáját jelenti,

•

a TDM szervezetek és a klaszter között forrásátadás, közös kutatás, vonzerıleltár,
promóció lehetséges, de pontos feladatlehatárolás szükséges és az egyes feladatokra
vonatkozó együttmőködés létrehozásához a sok partnerrel történı egyeztetés
nehézkes,

•

a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területe két turisztikai régiót is érint, így a
klaszter és a TDM regionális szervezeti kialakulása is mindkét turisztikai régiót
(Balaton, Dél-Dunántúl) is érinti,

•

a TDM által összefogott térség és a klaszter versenytársai egymásnak, ugyanakkor
szükséges az együttmőködésük kiépítése, mivel a klaszter egyes területei átfedésben
állnak a TDM szervezetek által érintett területekkel.
A klaszter és a TDM lehetséges kapcsolatrendszere
RTDMSZ
TTDMSZ

Települési
Önkormányzat
HTDMSZ

Vállalkozók

Klaszter

Civil szervezetek
6. ábra: A klaszter és a TDM lehetséges kapcsolatrendszere (szerk. FODOR, Á.)
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A Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter és a TDM szervezetek egymásra épülésének elvi
lehetıségei
Mérlegelni szükséges, hogy az alábbi megoldások közül melyik a költséghatékonyabb.
1. Helyi szinten az önkormányzatok tagjai lesznek a helyi TDM szervezeteknek
Nagyatád környékén, illetve Balatonberényben, a köztes területeken, illetve a Dráva
mentén kimaradó települések nem részei a HTDM rendszerének. Így a HTDMSZ-be
becsatlakozó önkormányzatok tagdíjat alapvetıen a TDM szervezet számára fizetnek.
A klaszter tagdíj fizetésével kapcsolatosan érdemes több fizetési kategóriát kidolgozni
a klaszterben elérhetı szolgáltatás csomagok opcionális választásával. A klaszter
kialakításakor az üzemeltetéshez szükséges üzleti tervnek megfelelı módon, az
üzemeltetéshez szükséges források biztosításával.
2. Térségi szinten szervezıdı térségi TDM szervezetek (TTDMSZ) esetében a tagok a
HTDMSZ-bıl, illetve további csatlakozó szervezetekbıl állnak össze. A klaszter is
tagszervezet lehet, ha ezt megfelelı együttmőködési készség fogadja a TDM szervezet
részérıl. Ezt minden esetben a tagi szerzıdésben kell szabályozni, hogy milyen
feladatok megosztása milye költségvonzatokkal jár együtt. Ugyanakkor nem várható
el egy térségi TDMSZ-tıl, hogy tıle földrajzilag távol lévı szervezetek marketing
tevékenységét magára vállalja, a gyümölcsözı kapcsolat egy megfelelıen felépített
együttmőködési keret lehet.
3. Regionális szinten szervezıdı TDM szervezetek (RTDMSZ) tagsága a térségi TDM
szervezetekbıl és további csatlakozó tagokból tevıdik össze. Ebben az esetben is
elképzelhetı a Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter csatlakozása a feladatok
megosztását a tagi szerzıdésben kell rögzíteni.
A 2. táblázatban jelzett feladatok esetében célszerő mérlegelni, hogy a klaszter és a különbözı
szintő TDM szervezetek között milyen módon lehetséges az optimális megosztás.
•

Tervezés esetében a klaszternek önálló tervekre van szüksége, amelyben külön ki kell
térni a térségi és a regionális szintő TDM szervezetekkel történı együttmőködésre, a
szinergiákra.

•

Fejlesztés esetében a klaszter alapvetıen az ökoturizmusra épülı turisztikai
infrastruktúra és szolgáltatások (szálláshely, kiegészítı szolgáltatások, informatika,
stb.), valamint a kapcsolódó szuprastruktúra fejlesztésére koncentrál, míg a TDM
szervezetek helyi és térségi szinten a megjelenı összes turisztikai termék
fejlesztésével foglalkoznak. Ebben az esetben a szuprastruktúra fejlesztése
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mindenképpen összehangolt koordinációt igényel, amelyeket legjobban a tervekben
lehet specifikálni megfelelı források tervezésével és összehangolt kivitelezéssel. Az
informatika, információ áramlás esetében szükséges egymás rendszerei közötti
átjárhatóságot biztosítani.
•

Az innováció területén a klaszter az ökoturisztikai innovációra koncentrál, és segíti
annak megvalósítását, azt koordinálja.

•

A kutatás területén a klaszter a térségi és regionális szintő TDM szervezetekkel
egyeztetve, szoros együttmőködésben hajt végre kutatásokat a közös kutatási területek
esetében, a TDM szervezeteknek célszerő az egyéb kutatásokról tájékoztatni a
klasztert.

•

A klaszter kommunikációját, marketingjét a területén elérhetı ökoturisztikai
termékre fókuszálja, amelyben a térségi, illetve a regionális TDM szervezetek is
segítséget nyújthatnak. Az ökoturizmus a többi turisztikai termékkel kapcsolatosan
versenyhelyzetben áll az adott térségben, a régión kívüli kommunikációban,
marketingben az ökoturizmus témájában ugyanakkor kivitelezhetı a hatékony
együttmőködés.

•

A monitoring esetében a klaszter önállóan végzi ezt a tevékenységet, saját módszerek
alapján, a tapasztalatokat megosztva a regionális TDM szervezetekkel, koncentrálva
az ökoturizmus területére.

•

A szakmai képzéseket mindenképpen érdemes összehangoltan szervezni, amelyben
szoros együttmőködésre van szükség a térségi és a regionális TDM szervezetekkel.

•

A minıségi standardok felállítása a klaszter esetében az ökoturizmusra fókuszál, míg
a regionális TDM szervezetek a régióban elérhetı összes turisztikai termékre
vonatkozóan alakítják ki rendszerüket. Az ökoturizmusra vonatkozó standardok
kialakításában szoros együttmőködés szükséges.

•

Az érdekképviselet megvalósítását a klaszter és a TDM szervezetek önállóan végzik,
itt versenyben állnak egymással.

•

A hálózatépítés, együttmőködések erısítése területén a klaszter és a TDM
szervezetek önállóan tevékenykednek.
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6.3 Esettanulmány a Triglav Nemzeti Park területén lévı turisztikai
együttmőködésekrıl
2000.

június

15-16.-án

„Felkészülés

a

Strukturális

Alapok

fogadására”

címmel

területfejlesztési konferenciát rendeztek Szlovéniában, Bledben. A konferencia keretében a
résztvevıket ökoturisztikai kirándulás keretében kalauzolták el a Triglav Nemzeti Parkba
(TNP). A turizmus menedzsmentjének profizmusa arra késztette a disszertánst, hogy az
ökoturisztikai klaszterekrıl szóló kutatásaihoz egyik esettanulmánya színterének válassza a
TNP-t. Ökoturisztikai szempontú, percepciós vizsgálódásait erre a területre koncentrálta.
A Parkon belül kevés falvacska található, amelyek jellemzıen egy-egy tó környékére, illetve
völgybe koncentrálódnak. Vizsgálódásait éppen ezért egy egységes területre, a Bohinj tó
környékére fókuszálta a disszertáns.
A Bohinj tó környékén, az azonos nevő folyó völgyében 24 település található, ezek: Bitnje,
Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik
v Bohinju, Laški Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje,
Ravne v Bohinju, Ribčev Laz, Savica, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studor v Bohinju,
Ukanc, Žlan. A terület adottságainak megfelelıen a térség településeinek lakói
farmgazdálkodással foglalkoznak. A települések jellemzıen kevés lakost számolnak, akik
közül sokan magánszálláshely kiadással egészítik ki jövedelmüket. A 24 településnek önálló
önkormányzata nincsen, hanem az 5300 fıbıl álló Bohinj Közösséget egy közös
önkormányzat irányítja, amely Bohinjska Bistricában székel.
A kutatás célja: a szlovéniai Triglav Nemzeti Park területén lévı Bohinj térség
együttmőködési tapasztalatainak feltárása, majd a hazai minta ökoturisztikai klaszter
elindulásánál a kapott eredmények felhasználása.

6.3.1 A kutatás lefolytatása
•

Elsıdleges forrású kutatások:
o 2006-ban percepciós kutatás elvégzése elektronikus levelezés segítségével, a
Bohinj térség turisztikai szereplıit megcélozva.
o 2009 márciusában helyszíni kutatás elvégzése Bohinj térségben, ahol a Triglav
Nemzeti Park Igazgatóságán Mojca Smolej-jel (3. sz. melléklet), a Lokalna
Turistična Organizacija Bohinj (LTO Bohinj) vezetıjével, Klemen Langus80

szal, illetve a Turistično Društvo Bohinj (TD Bohinj) vezetıjével, Tončka
Malej-jel (4. sz. melléklet) személyes mélyinterjú készítése a turizmus
rendszerének megértéséhez és a szereplık turizmusban betöltött szerepének
elemzéséhez. A turizmus vezetıi tapasztalatainak feltárása, mely az
együttmőködés területén késıbb felhasználható.
o 2009 márciusában személyes percepciós kérdıíves felmérés készítése 20
turisztikai

szervezettel

a

turisztikai

együttmőködésükre,

és

annak

eredményességére vonatkozóan Ribčev Lazban, Ukancban, Stara Fužinaban,
Studor v Bohinjuban, Bohinjska Bistricaban és Srednja vas v Bohinjuban (5.
sz. emlléklet).

•

Másodlagos kutatási források:
o A kutatás alkalmával az idegenforgalmi könyvtár, a Szlovén Idegenforgalmi
Hivatal, a Szlovén Statisztikai Hivatal, valamint az internet különbözı
szlovéniai oldalai (információs központok weboldalai, egyes szolgáltatók web
oldalai, Szlovén Idegenforgalmi Hivatal honlapja) felkeresése a vonatkozó
információk és turisztikai adatok felkutatására.
o A megfelelı háttérdokumentumok megismerését követıen a Triglav Nemzeti
Park területére vonatkozó statisztikák elemzése és összegzése a Szlovén
Statisztikai Hivatal honlapjáról egyéni keresési feltételekkel letöltött
statisztikai adatok, a 2009 márciusában a TNP Igazgatóság, az LTO Bohinj
Iroda és a TD Bohinj Iroda által szolgáltatott adatok alapján.

6.3.2 A kutatás eredményei
6.3.2.1 Triglav Nemzeti Park
Szlovénia területén a két tucat regionális park mellett nemzeti park jelenleg csak egy, a
Triglavi Nemzeti Park (Triglavski Narodni Park) található.
A Júliai-Alpokbeli park megalapítása Albin Belar nevéhez főzıdik, aki 1908-ban elhatározta,
hogy Komarča környékén létrehoz egy természetvédelmi parkot. Abban az idıszakban
azonban Európában még nem volt sehol nemzeti park. Az I. világháború után, 1924-ben a
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Természetvédelmi Minisztérium és a Szlovén Alpinisták Szövetségének összefogásában
létrehozták a Triglavi tavak területét magába foglaló, kb. 14 km2 területő nemzeti parkot (7.
ábra).

7. ábra: A Triglav Nemzeti Park 1924-ben (Forrás: Triglav Nemzeti Park honlapja (www.tnp.si), 2006.)

1961-ben, a park területét kb. 20 km2-re bıvítették, ekkor kapta meg a mai „Triglav Nemzeti
Park” nevet. 1981-ben kormányszintő szabályozás keretében a nemzeti park területét 848,05
km2-ben állapították meg, amely igen jelentıs terület: Szlovénia felszínének 4%-át fedi le (8.
ábra).

8. ábra: A Triglav Nemzeti Park 1981-ben (Forrás: Triglav Nemzeti Park honlapja (www.tnp.si), 2006.)

Ma a park területéhez tartozik a Júliai-Alpok Szlovéniára esı területének nagy része, a
legmagasabb csúcsokkal és a legszebb völgyekkel, a középpontban magasan kiemelkedı
Triglavval (2864 m) (9. ábra).
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9. ábra: A Triglav csúcsai (Fotó: Fodor Á. 2009. március)

A park legnagyobb részét a mészkıhegységek alkotják, melyek kb. 200 millió évvel ezelıtt
jöttek létre. Sok helyen találhatók jurakori fosszíliák, fıleg ammoniták maradványai. Igen
érdekes a park flórája is, mivel ezen a területen már keveredik az alpesi növényzet a
mediterrán típusúakkal, ezért a régió növényzete igen gazdag. Az állatállományt jól ismert
európai fajok teszik ki: ızek, szarvasok, kıszáli kecskék, muflonok, mormoták, valamint a
madarak közül a sasok a legjellegzetesebbek.
1981. május 27. óta a Triglav Nemzeti Park területét a hatályos TNP törvény szabályozza. A
törvényt azzal a szándékkal hozták létre, hogy:
•

az egyedülállóan értékes természeti és kulturális értékeket megırizzék,

•

az ıshonos állat- és növényvilágot, és a természetes ökológiai rendszert védjék,

•

elısegítsék a mezıgazdaság és az erdészet fejlıdését a természet feltételeinek és
értékeinek figyelembe vételével, továbbá

•

a park lakóinak és a látogatóinak természeti és kulturális élményt nyújtson, valamint

•

biztosítsák a kikapcsolódás lehetıségét a természeti környezetben.

2003-ban a Júliai-Alpok és a Triglav Nemzeti Park az UNESCO MaB (Ember és Bioszféra)
hálózatának a tagjává vált. 2004-ben a TNP-t a „Védett Területek Európai Diplomájával”
tüntették ki.
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A TNP vezetısége hatékony munkakapcsolatot tart fenn a területén lévı kutatási területek
képviselıivel, szolgáltató szervezetekkel, és erıfeszítéseket tesz a terület megismertetésére, a
környezeti nevelésre. Mindezen túlmenıen megkísérli megteremteni és szolgálni a természet
védelmét, a fenntartható tájgazdálkodás rendszerét, valamint erre ösztönözni a térség lakóit.
A TNP szervezete: a központja Bledben található, ahol az igazgatóság irodái mellett az
épületben egy információs központot, továbbá a térség jellegzetességeit bemutató
ajándékboltot is mőködtetnek. Az épületet körülvevı parkban a Park és az Alpok
jellegzetességeit mutatják be, amelyeket tavasztól ıszig az itt elhelyezett sziklákon a honos
növényzet virágai díszítik.
A Park fenntartását 70%-ban a Szlovén állam finanszírozza, a költségvetés további 30%-át a
park saját forrásaiból, bevételeibıl fedezi. A Park a saját szervezéső, vezetett ökoturisztikai
túrákból, az általa fenntartott látogató központ (Trenta) belépı díjából, továbbá a saját
mőködtetéső hegyvidéki és trentai szállásdíjból jut bevételekhez.
A Park éves látogatottsága az elmúlt 10 év alatt jelentısen emelkedett. Míg 1998-ban 1,6
millió látogató, 2008-ban már 2-2,5 millió látogató kereste fel.
A parkban jelenleg 51 fıállású munkavállaló dolgozik, beleértve az igazgatóság tagjait, a
természetvédelmi ıröket, és a szálláshelyek, információs központok összes foglalkoztatottját.
A Park Igazgatósága a természetvédelem és környezeti nevelésen felül tavasztól ıszig minden
szombaton a bledi épület parkjában helyi termékek vásárát rendezi meg, ahol a Park területén
készülı élelmiszereket, kézmőves termékeket lehet megnézni és megvásárolni, ezen felül a
gyermekek számára kreatív szakköröket tartanak.
A Park a PR kapcsolatok és a promóció területén a következı tevékenységeket végzi:
•

szemináriumokat tart a TNP-rıl szervezett iskolai csoportoknak,

•

csoportos túrákat szervez és kísér,

•

fotó workshopokat szervez, és

•

természetvédelmiır képzést is indít fiatalok számára

•

A TNP tevékenységeirıl hírleveleket adnak ki, amelyeket a Park területén lévı
háztartásokba juttatnak el.

•

A Park együttmőködve a területén lévı turisztikai irodákkal a szlovéniai és a
nemzetközi turisztikai szakmai vásárokon is megjelenik, és népszerősíti a Parkot.
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•

Havonta egy-egy pénteken családi programokat, eseményeket szerveznek a parkban,
amelynek keretében a TNP értékeivel ismertetik meg a családokat, végigmennek a
tanösvényeken, interaktív feladatokat oldanak meg.

A TNP tagja nemzetközi együttmőködéseknek is, így részt vesz az alpesi országokat
összefogó „Alpine Convention” szervezet munkájában. Négy-öt évente konferenciákat
szerveznek; így például 2008-ban a klímavédelemrıl és a természetvédelemrıl fogalmaztak
meg közös álláspontot.

A TNP által fenntartott turisztikai létesítmények a Parkban:
Dom Trenta Információs Központ
A 2006-2007-ben épült információs központban állandó kiállítás mutatja be a TNP flóra és
fauna világát, miközben nyolc kivetítın keresztül a térségrıl készített filmeket is vetítenek. A
több emeletes látogatóközpont egyik emeletén állandó és idıszakos kiállításokat is rendeznek,
interaktív sarokban kreatív foglalkozásokat tartanak a családok, gyermekek számára. A XX:
század eleji élet berendezkedését mutatja be egy korhően berendezett tájház, és a
látogatóközpont egyben szálláshelyeket is biztosít apartmanjaiban.
Pocar Homestead
Egy alpesi élı kulturális ház, amelyben az alpesi élet és munka berendezései és eszközei
láthatók.
Információs Pontok
A parkban lévı tanösvények mellett információs pontokat tartanak fenn.
6.3.2.2 A turizmus irányítási rendszere a Bohinj térségben
Local Tourism Office Bohinj (Turizem LTO Bohinj, a továbbiakban LTO)
A Bohinj térség turizmus irányítása élén a Bohinj Önkormányzat által 2000-ben létrehozott
LTO Bohinj Iroda áll. Feladatait az önkormányzat a térségben beszedett idegenforgalmi adó
70-80%-ának átadásával finanszírozza. A térség legfontosabb turisztikai koordinatív
szervezete felügyeletét a Bohinj Közösség Önkormányzata gyakorolja. A Városi Tanácsban a
Triglav Nemzeti Park is képviselteti magát, így a térség turisztikai szervezetei és a park
érdekei közvetlenül összeegyeztethetık, mert közösen végzik a térségben a turizmus
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monitoringját. A TNP az egyik legfıbb partnere az LTO-nak a fıbb kulturális, illetve
természetközeli rendezvények szervezésében. (10. ábra)
Az LTO kapcsolatrendszere

TNP
Igazgatóság

JuliaiAlpok
Egyesület

Utazás
szervezık

LTO
Bohinj
Gorenjska
Turistična
Zveza

Turisztikai
szolgáltatók

TD
Bohinj

10. ábra: Bohinj turisztikai irányítási rendszere (szerk. Fodor Á.)

A szervezet feladatai hasonlóak a magyarországi regionális turisztikai marketing irodák
feladataihoz (11. ábra):
•

Bohinj promóciója nyomtatott és elektronikus médián keresztül,

•

Bohinj képviselete turisztikai szakkiállításokon és turisztikai vásárokon,

•

turisztikai és információs központ mőködtetése,

•

turisztikai termékek kifejlesztése és marketingje,

•

rendezvények szervezése,

•

havonta a vállalkozások számára workshopok szervezése, amelyen egyrészt egyeztetik
a következı hónap marketing akcióit, részvételre hívják fel a vállalkozásokat az
együttes megjelenésre,

•

képzéseket tartanak a vállalkozások számára.

86

Az LTO Bohinj Iroda által nyújtott szolgáltatások

Alpesi
szállások
(kiállító
sarok)

Rendezvény
terem

Információs
kiadványok,
útikönyvek

LTO
Bohinj

Ingyenesen
használható
internet

Ajándékok

18. századi
vendég
szoba
kiállítás

11. ábra: Az LTO Bohinj Iroda által nyújtott szolgáltatások (szerk. Fodor Á.)

Az LTO Bohinj tagja különbözı turisztikai együttmőködéseknek, amelyek ismertetésére a
6.3.2.3 fejezetben kerül sor.

TD Bohinj (Bohinj Turisztikai Iroda)
Az információs iroda Ribčev Laz településen található. Az iroda közeli kapcsolatban áll az
LTO Bohinj szervezettel. Télen kilenc alkalmazottal dolgoznak, nyári hónapokban nyolc-tíz
diákot hívnak segítségül feladataik ellátásához.
Az információs iroda több funkcióval rendelkezik, mint a hazai Tourinform Irodák, mivel az
információszolgáltatáson túl a 12. ábrán jelzett, más feladatokat is ellát.
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A TD Bohinj Iroda által nyújtott szolgáltatások

Információszolgáltatás
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Utazás
közvetítés
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üzemeltetés

12. ábra: A TD Bohinj Iroda által nyújtott szolgáltatások (szerk. Fodor Á.)

Az információs iroda alaptevékenységei közé tartozik a turisták számára megfelelı
információk átadása a térségrıl. Az iroda a térségben lévı szolgáltatók információs anyagait,
prospektusait kínálja a vendégeknek, általános információkkal szolgál a térségben elérhetı
szolgáltatásokról. Továbbá az iroda munkatársai a turisták tájékoztatására köztereken a
szálláshelyeket is tartalmazó informatív térképeket is kihelyeznek.
Az iroda saját kiadványt készít minden évben, amelyhez a vállalkozók hozzájárulását is
megkéri kétféle módon:
•

évi 200 euró összeg befizetése, vagy

•

az iroda által értékesített szolgáltatások 10%-át közvetítési díjként szedi be.

Azok a szolgáltatók, akik a közvetítési díjat választják, úgy kerülnek bele az információs
füzetbe, hogy honlap címük nem, de e-mail címük megjelenik. Az információs iroda saját
honlappal rendelkezik, amelyen keresztül foglalási rendszert is mőködtet. Ez úgy került
kidolgozásra, hogy a honlapon megjelenı „itt foglalhat” klikkelés az irodával van közvetlen
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összeköttetésben, amelyen keresztül a foglalást intézheti a vendég. A foglalás az irodába
érkezik, ahol az ügyintézık telefonon egyeztetnek a szolgáltatóval a szabad helyek
elérhetıségérıl; napi kapcsolatban állnak egymással, és az érkezı foglalásokról tájékoztatják
egymást.
A rendszer kitőnıen mőködik, az iroda marketing költségét fedezik a közvetített
szolgáltatásokból beszedett díjak. Ez a kapcsolat felépítés a hazai TDM rendszer, illetve a
klaszterek kialakításánál használható pénzügyi modellként is szolgálhat.
Az iroda által nyújtott szolgáltatásokba beletartozik, hogy a rajtuk keresztül történı foglalások
esetében 30% elıleget fizet a vendég. Ebbıl az összegbıl az iroda az idegenforgalmi adót
eljuttatja a Bohinj Önkormányzat részére.
A befizetett összegért, illetve a közvetítıi díjért a szolgáltató számára az iroda további
szolgáltatásként vállalja, hogy az általa kidolgozott, nyomtatott sajtó anyagokat az LTO
Bohinj-nyal közremőködve a különbözı hazai és külföldi turisztikai szakmai vásárokra is
eljuttatja.

6.3.2.3 Turisztikai együttmőködések a Bohinj térségben
„Julian Alps”: A 10 évvel ezelıtt létesült együttmőködésben 6 önkormányzat vesz részt a
Triglav Nemzeti Park Igazgatóság mellett: Bohinj, Tolmin, Kranjska Gora, Bled, Bovec,
Kobarid. Az LTO információi szerint az együttmőködés még nem hivatalos, a helyi turisztikai
irodák, így az LTO Bohinj és a többi öt önkormányzat által fenntartott turisztikai iroda
finanszírozza a költségeit. Az együttmőködés célja a marketing költségek racionalizálása, egy
új márkanév létrehozása, közös vásári megjelenések és promóciós anyagok készítése. Az
együttmőködésbe hirdetési felületek biztosításával turisztikai vállalkozásokat is bevonnak.
Jelenleg egy közös web felületet tartanak fenn, amelyen a térségben lévı turisztikai
információkat helyezik el, közösen vállalják a marketing költségeket és évente egy-egy közös
rendezvényt szerveznek.
A TNP és az LTO Bohinj Iroda szorosabb együttmőködést ápol. Évente közösen rendezik
meg a „Vadvirágok Fesztiválja” címő, sokak által érdeklıdésre számot tartó eseményt, ahol a
TNP vállalja a tanösvényeken vezetett túrákat, vezetést biztosít egyéb túrákhoz, bemutató
elıadásokat tart a TNP értékeirıl, az LTO Bohinj Iroda pedig a szervezésben és a programok
elıkészítésében vállal aktívabb szerepet.
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6.3.3 Turisztikai kínálat elemei a Bohinj térségben
A Júliai-Alpok helyén a geológiai ókorban is hegység emelkedett, a variszkuszi hegylánc déli
ága. A geológiai újkor vége felé a pleisztocénben bekövetkezett jégkorszak idején a 2000 mnél magasabb részeket egyre vastagodó és jegesedı hótakaró borította, amely az elızıleg
kialakult mélyedésekben felhalmozódott és gleccserek alakjában megindult a már kialakult
mély völgyek felé, északra a Száva-Dolinka, délre a Száva Bohinjka, délnyugatra az Isonzó
völgye felé. A hegység Olaszországban fekvı területérıl pedig északra a Gail és a Dráva
völgye felé is csúszott le gleccser (ENDRİDI L. 1980).
A gleccserek vájta völgyekben találhatók az ország legnevesebb hegyvidéki üdülıhelyei,
télisport-központjai (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Planica, Bovec, stb.). Az északi lejtıkön
több helyen egész évben folyamatos a hótakaró.
Sípályák Sredna Vas mellett

13. ábra: Sípályák Sredna Vas mellett (Fotó: Fodor Á.)

A Bohinji-tó körül 5 sípálya rendszer található (13. ábra). A Bohinji-tótól drótkötélpálya visz
fel a Vogel 1530 m magasan fekvı Hotel Pod Voglom szállodához, a turista és síközpontba.
A síelıket november és május között ülıs és csákányos felvonók viszik fel a csúcsra.
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A Bohinji-tó

14. ábra: A Bohinji-tó (Fotó Fodor Á.)

1600-2000 m-ig magasodó csúcsok közt búvik meg a hosszan elnyúló, 3,1 km2 területő,
mélyviző morénató, amely a jégkori gleccservilág maradványa. Északnyugati sarkában, a
Komna oldalában fakad vízesés formájában a Száva-folyó.
RIBČEV LAZ: A Bohinj-tó körüli vidék turistaközpontja. Itt folyik ki a Bohinj-tóból a Sava
Bohinjka folyó. A térség központjaként tartják nyilván. Itt található a TD Bohinj turisztikai
információs központ és a beutaztatás egyik legfıbb irodája. A település határában lévı
felújított románkori templom fémjelzi a térség kulturális gazdagságát.
STARA FUŽINA: „A tóparti FUZINA község nevét a fucina, fochina /= tőzhely, kemence/ olasz
szóból származtatják, utalva a vasolvasztásra. A helység részint a tolmini völgybıl származó
búza, olaj és bor, részint a hegyi legelıkön nevelt marhák és a bohinji vasgyártmányok
kicserélési helyévé, vásárhellyé fejlıdött.” (http://szlovenia.uw.hu/ 2006) Területén számtalan
apartmanház, magánszálláshely található.
UKANC: A település a tó nyugati partjánál fekszik. A településtıl tovább nyugatra található a
vízzáró palaréteg és az áteresztı mészkı határán feltörı nagy karsztforrás, a Száva-Bohinjka
forrás (15. ábra), amely vízesés formájában bukik elı a sziklákból. A vízforrástól a tó
irányába kajakkal, kenuval is le lehet ereszkedni.
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A Száva Bohinjka vízesés

15. ábra: A Száva Bohinjka vízesés (Fotó: Fodor Á.)

A Száva völgyét már novemberben hótakaró borítja, amely április elejéig is megmarad. A
hegységben korábban lehullik a hó és tavasszal jóval késıbb olvad el.
BOHINJSKA BISTRICA: A tótól néhány kilométerre, Bled irányába található a térség központja.
Itt a rossz idı esetére, illetve télvíz idején az aquapark nyújt kikapcsolódási lehetıséget.
Télen megfelelı kiindulópontot jelen a koblai síeléshez, ahova ülıs és csákányos felvonó
viszi fel a vendégeket a sípályákhoz.
STUDOR: A település a kiránduló, hegymászó útvonalak egyik kiindulópontja. Itt található a
térség egyedülálló lovasközpontja, amely mind a gyerekek, mind a tapasztalt felnıttek
igényeinek kiszolgálását is lehetıvé teszi. Továbbá a térség három múzeuma közül az egyik is
itt található, ahol a farmgazdálkodás eszközeit és a termékek készítésének folyamatát is meg
lehet tekinteni.
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6.3.4 Statisztikai adatok elemzése a Bohinj térségben
A TNP által szolgáltatott adatok alapján megállapítható, hogy a 2-2,5 millió látogató 50%-a
megfordul a Bohinj térségben, azaz évente közel 1-1,25 millió látogató.
A statisztikai adatok győjtésénél problémát okozott, hogy a Triglav Nemzeti Park nem tudott
adatokat szolgáltatni az ökoturisták pontos számáról, illetve az általuk igénybe vett
szolgáltatásokról, mivel csupán azokat a látogatókat tartják számon, akik valamilyen
szervezett keretek között érkeznek közvetlenül az igazgatósághoz, illetve akik belépıjegyet
vesznek a bemutatóhelyeken, múzeumokban, illetve megszállnak az általuk fenntartott
szálláshelyeken.
A Szlovén Statisztikai Hivatal online honlapjáról egyéni keresési feltételek adhatók meg, így
elsı kézbıl a disszertáns maga állíthatta össze a szükségesnek vélt adatokat tartalmazó
táblázatokat. Így került sor a Triglav Nemzeti Parkon belül a Bohinj térségre a statisztikai
adatok kigyőjtésére. Az adatok 2003-2007 között állnak rendelkezésre a Szlovén Statisztikai
Hivatal honlapján, így a disszertáns elemzésében ezt a legtágabb idıintervallumot tekintette
át.
2003-2007 között megfigyelhetı, hogy a vendégek száma évrıl évre enyhén csökken (3.
táblázat). A vizsgált idıszakban a Szlovén Statisztikai Hivatala adatai alapján átlagosan 12%kal csökkent a vendégek száma a térségben. 2004-ben látható volt egy kisebb növekedés a
szállodák és a kempingek esetében, míg a többi szálláshely vonatkozásában folyamatos
csökkenés tapasztalható. Ugyanakkor eltérnek ettıl a tendenciától az apartmanok és az egyéb
szálláshelyek adatai, amelyek esetében vendégszám növekedésrıl beszélhetünk. A 2009
márciusában, Bohinj területén végzett helyszíni kutatás alkalmával a megkérdezettek
általában stagnáló vendégszámról beszéltek, a látogatók számának változásait leginkább az
idıjárással hozták összefüggésbe.
Vendégek száma (fı) Bohinj területén 2003-2007 között
Évek /szálláshely
típusok
Szálloda

Panzió

Fogadó

Vendégek típusa

2003

2004

2005

2006

2007

Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi

22506
5643
16863
5311
1597
3714
171
137
34

25219
7937
17282
4339
1498
2841
44
23
21

24853
7756
17097
5979
2332
3647
40
31
9

25315
7639
17676
5214
1988
3226
0
0
0

23787
7662
16125
5075
1912
3163
0
0
0
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Apartman

Kemping

Magán szálláshely

Nyaraló ház

Recepción keresztül
kiadott szoba,
apartman

Hegyvidéki szálláshely

Céges üdülıhely

Más, nem kategorizált
szálláshely

Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen

4449
1709
2740
23708
4360
19348
12425
3170
9255
304
47
257
11747

3753
1348
2405
24825
3087
21738
12270
3122
9148
205
46
159
11587

4602
1766
2836
22529
2904
19625
11319
3456
7863
33
6
27
10840

3864
1742
2122
21167
3575
17592
11277
3282
7995
0
0
0
10962

5327
2138
3189
22948
3591
19357
10945
3212
7733
0
0
0
10619

Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen
Belföldi
Külföldi
Bel-és külföldi összesen

3084
8663
21930
14427
7503
10348
10274
74
27

3027
8560
16781
9580
7201
10089
10009
80
0

3416
7424
12863
7270
5593
10699
10628
71
0

3243
7719
11984
6962
5022
10629
10564
65
0

3185
7434
12515
7124
5391
8797
8731
66
1664

Belföldi
9
0
0
0
614
Külföldi
18
0
0
0
1050
Bel-és külföldi összesen 112899 109112 103757 100412 100013
Belföldi
44438 39659 39587 39023 38197
Külföldi
68461 69453 64170 61389 61816

Összes szálláshely

3. táblázat: Vendégek száma (fı) Bohinj területén 2003-2007 között (Forrás: Szlovén Statisztikai Hivatal adatai
alapján szerk. Fodor Á.)
Vendégek száma Bohinj térségében 2003-2007 (fı)
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16. ábra: Vendégek száma Bohinj térségében 2003-2007 (fı) (Forrás: Szlovén Statisztikai Hivatal adatai alapján
szerk. Fodor Á.)
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A 16. ábrán látható, hogy a vendégek számának összes csökkenésén (17%) belül a külföldi
turisták (10%) adatai kevésbé mutatnak visszaesést a belföldiekhez (14%) képest.
Ugyanakkor az alábbi, 17. ábra adataiból látható, hogy a vendégszám csökkenés a külföldi
belföldi turisták arányát csak kis mértékben befolyásolta, a belföldiek aránya 1%-kal
csökkent, míg a külföldiek aránya 1%-kal nıtt. Az egy fıre esı turisták száma a 2003. évben
74 fı/évhez képest 2007-re 63 fı/évre csökkent, amely a csökkenés ellenére a turizmus
jelentıs súlyát jelenti a települések életében.
Vendégek aránya 2003-ban (%)

Vendégek aránya 2007-ben (%)

Belföldi
39%

Belföldi
38%

Belföldi
Külföldi

Külföldi
61%

Belföldi

Külföldi
62%

Külföldi

17. ábra: Bel- és külföldi vendégek arányának változása Bohinj térségében 2003-2007 (fı) (Forrás: Szlovén
Statisztikai Hivatal adatai alapján szerk. Fodor Á.)

Vendégéjszakák száma Bohinj területén 2003-2007 között (éjszaka)
Vendégéjszakák
száma
Szálloda

Panzió

Fogadó
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Kemping

Magán szálláshely

Nyaraló ház

Bel-és külföldi összesen
Belföldi
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Bel-és külföldi összesen
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2003

2004

2005

2006

2007

80384
14683
65701
17433
4459
12974
836
674
162
18261
6444
11817
81781
13743
68038
57554
12649
44905
1363
235
1128

78887
18236
60651
11394
3137
8257
68
38
30
13722
5128
8594
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69352
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14266
41659
850
213
637
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16601
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11413
75
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42
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20
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0
0
0
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15896
35870
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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szálláshely
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46
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344
0
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367
0
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0
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371
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0
28
0
386216 357578
130885 120735
255331 236843
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0
342882
119121
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0
0
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118359
209704
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Külföldi
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4. táblázat: Vendégéjszakák száma Bohinj területén 2003-2007 között (éjszaka) (Forrás: Szlovén Statisztikai
Hivatal adatai alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégszám csökkenése mellett a vendégéjszakák 16%-os csökkenését mutatják a Szlovén
Statisztikai Hivatal adatai a 4. táblázat szerint. Itt megfigyelhetı, hogy a külföldiek (18%)
által eltöltött vendégéjszakák száma nagyobb arányban csökkent, mint a belföldi turistáké
(10%).

Vendégéjszaka

Vendégéjszakák számának változása 2003-2007 között
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18. ábra: A vendégéjszakák számának változása 2003-2007 között (Forrás: Szlovén Statisztikai Hivatal adatai
alapján szerk. Fodor Á.)

Tekintve, hogy mind a vendégek számában és az általuk eltöltött vendégéjszakákban (18.
ábra) hasonló arányú csökkenés mutatkozik, továbbá emellett a szálláshelyek kapacitásai is
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csökkentek a vizsgált idıszakban, így az ágykihasználtság sok esetben pozitívan változott. A
19. ábra alapján megállapítható, hogy a szálláshelyek átlagos kihasználtsága 2%-kal csökkent,
ugyanakkor egy belsı keresleti átrendezıdés is megfigyelhetı. A turisták szívesebben
választják a szállodákat, panziókat, apartmanokat, ezek esetében az ágykihasználtság is
pozitívan változott; a panziók esetében 7%-os emelkedés látható. Ugyanakkor a kempingek,
magánszálláshelyek és a recepción keresztül kiadott szobák és apartmanok esetében 4-5 %-os
visszaesés figyelhetı meg.
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19. ábra: Az ágykihasználtság változása (%) 2003-2007 között (Forrás: Szlovén Statisztikai Hivatal adatai
alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégek átlagos tartózkodási ideje 2003-2007 között enyhén csökkent. A 20. ábra szerint
a külföldiek által eltöltött napok száma 3,7-rıl 3,4-re csökkent, míg a csökkenést
ellensúlyozva a belföldiek által eltöltött napok száma ugyanezen idıszak alatt 3-ról 3,1-re
nıtt. Összességében elmondható, hogy Bohinj területén a turisztikai kereslet enyhén csökkent.
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Vendégek tartózkodási ideje 2003-2007 (nap)
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20. ábra: Vendégek tartózkodási ideje 2003-2007 között (szerk. Fodor Á.)

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a turizmus 2003-2007 között tapasztalható
keresleti és kínálati csökkenése ellenére is a térség egyik legjelentısebb gazdasági
tevékenysége, ahol a turisztikai szolgáltatók a turisták igényeihez alkalmazkodó
szolgáltatásokat kínálják.

6.3.5 Percepciós kutatás
Ez a kutatás a jelenleg kialakult gyakorlatra, a társadalmi, gazdasági és környezeti
feltételekre, továbbá a turisztikai együttmőködés szorosságának következtében elvárt
társadalmi, gazdasági és környezeti hasznokra és feltételekre kérdez rá. 2006-ban a turisztikai
fıszezon végén a világháló felhasználásával és a turizmusban jártas személyek megkeresése
útján kiválasztott 88 turisztikai szervezet számára küldte meg a disszertáns a 3. mellékletben
szereplı zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó kérdıívet.
A válaszadási hajlandóság sajnos meglehetısen alacsony volt, mindösszesen tíz szervezet
töltötte ki a kérdıívet, öt szálláshely, két étterem, a Triglav Nemzeti Park igazgatósága,
valamint két sport szervezet.
Az elektronikus úton végzett kutatás a helyszín bejárásával, a turisztikai szolgáltatókkal, a TD
Bohinj, az LTO Bohinj irodák vezetıivel és a TNP Igazgatóságának turizmusért felelıs
munkatársával mélyinterjúk készítésével 2009 márciusában kiegészítésre került. A kérdıív a
turisztikai együttmőködés eredményeinek feltárására, továbbá az egyes szervezetek klaszter,
illetve egyesületi tagságára vonatkozó kérdésekkel egészült ki (ld. 5. sz. melléklet).
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A helyszínen végzett kutatás során további 20 szervezet adott válaszokat. A személyes
megkérdezésekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy a szolgáltatók közül a tulajdonosok
jellemzıen nem beszéltek angolul, ugyanakkor az alkalmazottak, akik a vendégekkel
szorosabb kapcsolatban álltak, magas szintő nyelvtudással rendelkeztek. Azok a szobakiadók,
ahol a vendéglátók az idısebb korosztályt képviselték szívesen segítettek volna, de a közös
nyelv hiányában interjúra nem került sor. A válaszadók 44%-a szállásadó, 20%-a vendéglátó,
24%-a sport szervezet volt (21. ábra).
A válaszadók megoszlása tevékenység és a szervezet típusa szerint (%)

3% 3%

3%

Szállásadó
44%

24%

Turista információs központ
Vendéglátó
Sport szevezet
Marketing szervezet
Önkormányzat

20%

Nemzeti Park

3%

21. ábra: A válaszadók megoszlása tevékenység és a szervezet típusa szerint (szerk. Fodor Á.)

Együttmőködési kapcsolatok rendszere a Bohinj térségben
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a válaszadók több, mint 50%-a együttmőködik a jelölt szervezettel
22. ábra: Együttmőködési kapcsolatok rendszere (szerk. Fodor Á.)
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A válaszadók közül legtöbben turisztikai információs irodákkal, sport szervezetekkel, utazás
szervezıkkel és önkormányzatokkal mőködnek együtt. Említette még egy-egy szervezet a
természetvédelmi és turisztikai civil szervezetekkel, kézmővesekkel, regionális menedzsment
szervezetekkel, utazás szervezıkkel és a helyi kézmővesekkel való együttmőködést is (22.
ábra).
Az együttmőködések tartalmát egy nyitott kérdés segítségével határozhatták meg a
válaszadók. A válaszadók 90%-a információt nyújt a térség turisztikai attrakcióiról, elérhetı
szolgáltatásairól. A szállodák nagyobb apartmanházak, az elıbbieken túl, a térségben lévı
múzeumok és sport szervezetek marketing anyagait is kihelyezik és ajánlják vendégeiknek. A
legszorosabb kapcsolatok a TD Bohinj Turisztikai Információs Irodával létesültek, tekintve,
hogy az iroda a térség beutaztatásáért is felelıs, és szinte minden szolgáltatóval aktív
kapcsolatban áll.
A kérdıív rákérdezett, hogy ismernek–e a szereplık természetvédelmi szervezeteket a
nemzeti parkon belül. A válaszadók 60%-a jelezte, hogy ismer, és ezek között megemlítették
a CIPRA Slovenija-t (Nemzetközi együttmőködés az Alpok országai között a természet
védelme és fenntartása érdekében), a WWF-t és a Triglav Nemzeti Park szervezetét.
A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy ismernek-e turisztikai szervezeteket a nemzeti parkon
belül, 60%-ban igennel válaszoltak, legtöbben az egyes térségekhez tartozó turisztikai
információs irodákat sorolták fel (TD Bohinj, LTO Bohinj).
A kérdıív 5. kérdése arra vonatkozott, hogy ismernek-e ökoturisztikai szervezeteket a nemzeti
parkon belül, 60%-ban igennel, 20%-ban nemmel válaszoltak, a maradék 20 % nem válaszolt
a kérdésre. Két válaszadó konkrét szervezetet is nevesített: Plajerjeva domačija Trenta, a
Turistična Kmetija Gorjup és az Ecofarming. A válaszadók által megadottak valójában nem
önálló ökoturisztikai szervezetek, hanem a Plajerjeva domačija Trenta a TNP által
üzemeltetett ökoturisztikai központ, a másik kettı pedig öko-szállásadók.
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23. ábra: Turista típusok a Triglav Nemzeti Park Bohinj térségében (szerk. Fodor Á.)

A válaszadók nyáron legtöbben kirándulókkal (23. ábra), a Bohinj-tó mentén üdülıkkel,
hegymászókkal horgászokkal találkoztak, míg a téli hónapokban a síelés különbözı
válfajainak gyakorlóival. A magas hegyek miatt a tavaszi hónapokra is kitolódik a téli szezon.
A 2009. évben lefolytatott kutatás keretében külön kérdés készült arra, hogy a különbözı
szervezeteknek hány látogatója volt az elmúlt 10 évben és ezek közül mennyien érkeztek a
korábbi vendégek szóbeli ajánlására. A kérdést a szervezetek nehezen megválaszolhatónak
tartották, sokan nem vezetnek statisztikákat, fıleg a sport szervezetek és a vendéglátó
egységek. A válaszadók többségének becslés segítségével (egy napon megjelenı vendégek
arányosításával) sikerült a 2008-as év adatait összeállítani, azonban ebbıl következıen az
elmúlt 10 éves mőködésre a becsült adatokból pontos következtetés levonása nem célszerő.
A megkérdezettek tapasztalatai szerint a turisták száma hozzávetılegesen állandó volt az
elmúlt 10 évben, és azon vendégek arányát, akik szóbeli ajánlás útján érkeztek a térségbe,
rendkívül magasnak értékelték. A válaszadók több, mint fele 50%-nál magasabbra értékelte
ezt az arányt. Ez arra enged következtetni, hogy a térségben lévı élénk turisztikai forgalom
jelentıs

részben

köszönhetı

a

vendégek
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megelégedettségének,

évrıl-évre

történı

visszatérésüknek, továbbá annak, hogy mások számára szóban ajánlják a térség
meglátogatását.
A következı kérdések a turisztikai együttmőködések gyakorlati megvalósulására irányultak.
Az együttmőködési hajlandóságot és gyakorlatot két fıbb tevékenység kategóriára osztotta a
disszertáns. Külön vizsgálat tárgyát képezték a promóciós tevékenységeket érintı
együttmőködések (24. ábra), illetve az egyéb területen tapasztalható együttmőködések (25.
ábra).
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24. ábra: Közösen alkalmazott promóciós eszközök nagyságrendje (%) (szerk. Fodor Á.)

A szervezetek több mint 50%-a együttmőködik más szervezetekkel a marketing területén.
Azon belül is legtöbben a közös hirdetések (36,66%), közös kiadványok (56,67%)
készítésében vesznek részt. Az internetben rejlı marketing lehetıségeket a térségben jól
használják ki, szinte minden étterem, szálloda, sport szervezet rendelkezik önálló honlappal, a
kisebb apartmanházak megjelenítésérıl a TD Bohinj szervezet gondoskodik. Az egyes
szolgáltatók weboldalán egymás szolgáltatásaihoz kapcsolódó linkek is találhatók.
A személyes interjúk keretében kapott válaszok között érdekes volt, hogy a szálláshelyek
beszámolójuk alapján, jellemzıen a közvetlen környezetükkel mőködnek együtt, míg egy
sport szervezet (Alpe-Adria) klaszteri együttmőködésrıl számolt be. Ennek részei a
szállásadás, vendéglátás, sporteszközök rendelkezésre bocsátása és a síközponttal történı
megállapodás keretében síbérletek értékesítése.
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Együttmőködési formákban résztvevık aránya
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25. ábra: Egyéb típusú együttmőködésekben résztvevık aránya (%) (szerk. Fodor Á.)

A közösen szervezett programok esetében az LTO Bohinj illetve a TD Bohinj a fı szervezı
egységek, míg a helyi vállalkozások úgy vesznek részt a rendezvényeken, hogy biztosítják
hozzá a díszítést, segítséget nyújtanak a programok kialakításában és részt is vesznek a
vendégek irányításában, szórakoztatásában.
A közösen végrehajtott fejlesztéseket jellemzıen az LTO Bohinj koordinálja, és a különbözı
turisztikai termékcsomagok kialakításában vesznek részt az egyes szervezetek.
A helyi termékek értékesítésével kapcsolatosan az éttermekkel, szállásadókkal készített
interjúk kapcsán megállapítható, hogy a helyi farmerek közül kevesen rendelkeznek az
egészségügyi hatóságok által kiadott engedélyekkel, így csak a helyi szobakiadással
foglalkozó szervezetek esetében beszélhetünk saját termékek forgalmazásáról, és összesen
egy étterem számolt be arról, hogy az általuk késztett és felszolgált ételek között a helyi
termelık termékei is feldolgozásra kerülnek.
Egy szálloda korábban kísérletezett bio élelmiszerek felszolgálásával és értékesítésével,
azonban nem mutatkozott elegendı kereslet ennek fenntartására, így ezirányú tevékenységét
jelenleg szünetelteti.
A Triglav Nemzeti Park Igazgatósága aláírt együttmőködési megállapodásról írt (ennek
tartalmát ld. részletesen a 6.3.2.3 fejezetben).
A TD Bohinj szervezettel készített mélyinterjú kapcsán kiegészítésre kerültek a helyi
szervezetek együttmőködési tevékenységére vonatkozó kérdések, mivel a TD Bohinj
beszámolója alapján létezik egy un. „Gorenjska turistična zveza” együttmőködés, amely
egy turisztikai egyesület a térségben közel 400 taggal. Az egyesületnek a megkérdezett
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szervezetek csupán 16%-a tagja. A tagok részt vesznek az egyesület által szervezett
programokon, közösen szerveznek rendezvényeket a térségben, amelyhez saját ajándékokat
készítenek a turisták számára, népviseletbe öltöznek. Az egyesület minden hónapban
mőhelymunkát szervez a következı hónapok programjainak feltérképezésére és szervezésére,
továbbá tréningeket tart, ilyenek pl. a fızıtanfolyamok a házi vendégfogadók számára, vagy
nyelvtanfolyamok a vendéglátók számára, vendéglátói alapismeretek nyújtása a szobakiadók
számára. Az egyesületet közel 60 évvel ezelıtt alapították. A tagok elvárásai között a
nyelvtanfolyamokon való részvételt, illetve több turista küldését várják el.

6.3.6. Eredmények összegzése
A mélyinterjúk, a percepciós kutatás és a statisztikai adatok győjtése és elemzése során
készült esettanulmány elvégzése a hazai ökoturisztikai klaszter kialakításához a következı
eredményekkel járul hozzá:
•

a szigorúan vett ökoturizmus mellett (pl. kirándulások, ökoturisztikai vezetett túrák) a
tágabban értelmezett ökoturisztikai formák (pl. síelés különbözı formái, kajakozás,
kenuzás, lovaglás, horgászat) is jelentıs vonzerıt gyakorolnak, amelyeket a
gyakorlatban

a

turisztikai

vállalkozások

pénzügyi

lehetıségeikhez

mérten

szolgáltatások fejlesztésével tovább erısítenek, így a térségben lévı turisztikai
szolgáltatók egymást erısítve komplex ökoturisztikai kínálatot képesek nyújtani;
•

Bohinj térségében jelentısen koncentrálódnak a turisztikai szervezetek, egy-egy
faluban a balatoni településeken tapasztalható sőrőségben sorakoznak a szoba, illetve
apartman kiadó magánszállásadók, a magasabb igényeket is kimerítı szállodák;

•

a turisztikai szolgáltatók alapvetıen jellemzıen egymás versenytársai, tekintve, hogy a
térségbe érkezı turistákért versenyeznek, akik ugyan évrıl évre kevesebb
vendégéjszakát töltenek a térségben, de még mindig igen jelentıs mennyiségő 328
ezer vendégéjszakát, amely évente 61 886 vendégéjszakát jelent 1000 lakosra vetítve;

•

ugyanakkor megkezdıdött a szolgáltatók együttmőködése, az alábbi területeken;
o

egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják,

o

együttesen jelennek meg a térség promóciós termékeiben,

o

közös programcsomagokat jelentetnek meg,

o

közös menedzsment szervezetet hoztak létre,

o

tagjaivá válnak a térségben mőködı turisztikai egyesületeknek;
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•

két, a térség turisztikai beutaztatásával foglalkozó aktív szervezet mőködik: a TD
Bohinj és a

LTO Bohinj, amelyekkel a szolgáltatók közvetlen telefonos, és

elektronikus kapcsolatban állnak, közös foglalási rendszereket tartanak fenn. A belsısomogyi klaszter területen hiányoznak a turisztikai információs irodák, gyenge a
kapcsolat az egyes szolgáltatók, vállalkozások és szervezetek között. Az alakuló TDM
szervezetek ezt a késıbbiekben a mőködési területükön képesek lesznek pótolni, a
TDM-en kívülmaradó települések esetében az elsıdleges összefogást a klaszter kell,
hogy jelentse;
•

a térségben megvalósul a hatékony információáramlás, amelyet a TD Bohinj iroda
koordinál, jelenleg a belsı-somogyi területen nincs megfelelı információáramlás, a
klaszter területének északi és déli felén lévı települések között nincs kapcsolat;

•

a turisztikai szolgáltatók számára a térségben mőködı egyesület képzéseket,
rendezvényeket tart (pl. a vendéglátás, a menedzsment területén).

Összességében a Bohinj térség jelenleg egy spontán módon kialakuló ökoturisztikai klaszter
kezdeményezésként jellemezhetı, amely esetében a hazai fogalomrendszer alkalmazásával
megállapítható, hogy a klaszter területe megegyezik egy helyi TDM szervezet által
összefogott területtel. A vállalkozások, turisztikai szervezetek térségi összefonódásai, a
térségben jelentısen koncentrált turisztikai szolgáltatók versenye és együttmőködése alapján
megállapítható, hogy ez egy olyan spontán klaszter típusú együttmőködés, amely önálló,
választott menedzsment szervezettel ugyan nem rendelkezik, ugyanakkor menedzsment
típusú és térségi összefogást biztosít az LTO Bohinj, TD Bohinj szervezet és a TNP
Igazgatóság által.
Az LTO szervezet mőködése a hazai rendszerben leginkább a jelenlegi regionális marketing
igazgatóság feladataihoz hasonló, amely térségi szinten látja el feladatait, ugyanakkor
figyelemre méltó, hogy forrásait a Bohinj önkormányzat biztosítja a beszedett idegenforgalmi
adó visszaforgatásával. Ez a gyakorlat Magyarországon jelenleg inkább a tourinform irodákra
jellemzı, tekintve, hogy a regionális marketing irodákat az MT Zrt. forrásaiból üzemeltetik. A
kialakítandó hazai TDM rendszer esetében az LTO térségi TDM szervezetként azonosítható.
A TD Bohinj szervezet feladatait tekintve leginkább a hazai Tourinform irodákhoz hasonló,
ugyanakkor minıségileg magasabb és szélesebb palettájú szolgáltatásokat kínál. A hazai
TDM rendszer kialakításának alkalmazásával a TD Bohinj a helyi TDM szervezet feladatait
látja el.
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A spontán kialakult klaszter területe megegyezik egy mikro-térségi TDM szervezet
területével, így a menedzsment ellátásához külön szervezet létrehozása nem indokolt. A
belsı-somogyi terület kiterjedtsége ehhez képest szükségessé teszi az egyes helyi és térségi
TDM szervezetekkel való kapcsolat vizsgálatát az optimális mőködtetés elérése érdekében,
amelynek elméleti vizsgálatára a disszertációban is sor kerül.
A klaszter típusos feladatok ellátásának vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetık:
•

Tervezés esetében az LTO végzi ezt a tevékenységet.

•

Fejlesztés esetében az LTO a környezı településekkel együttmőködve, önállóan látja
el ezt a feladatot.

•

Innováció tekintetében az LTO és a TD Bohinj közösen segítik az innovatív ötletek
megvalósítását,

illetve

maguk

is

kezdeményeznek

új

típusú

programokat,

rendezvényeket.
•

Kutatás alapvetıen az LTO feladata.

•

Klaszter marketinget az LTO végzi, a TD Bohinj részt vesz az LTO által végzett
tevékenységekben.

•

Kommunikáció: mind az LTO, mind a TD Bohinj szervezet végez önálló
kommunikációt, regionális szinten kívül az LTO a legfıbb kommunikációs szervezet.

•

Monitoring tevékenységet helyi szinten a TD Bohinj, térségi szinten az LTO végez.

•

Szakmai képzéseket a térségben közösen szerveznek, együttmőködve a Gorenjska
turistična zveza egyesülettel.

•

Érdekképviseletet az LTO szervezet végez.

•

Minıségi standardok felállítása, minıségbiztosítás tevékenységet az LTO
koordinálja.

•

Hálózatépítés, együttmőködések erısítése nem történik, tekintve, hogy spontán
alakuló klaszterrıl van szó, nem pedig tagságon alapulóról.

Összességében tehát megállapítható, hogy Bohinj térségében spontán módon alakult ki
egy ökoturisztikai klaszter, amely nem tagsági alapon szervezıdik. A klaszter feladatokat
két szervezet látja el; az LTO, illetve a TD Bohinj iroda. A klaszter alapvetıen a
szélesebben értelmezett ökoturizmusra épül, amelyben télen a síelés különbözı válfajai,
tavasztól ıszig a vezetett ökoturisztikai túrák, a kirándulás, természetfigyelés, horgászat,
sziklamászás, és más egész évben szervezhetı ökoturisztikai programok csalogatják a
turistákat.
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6.4 Esettanulmány az Írottkı Natúrparkról

Az ökoturisztikai klaszterek kialakításához elengedhetetlen a jelenlegi gyakorlati példák
elemzése. Az ökoturisztikai együttmőködési formák közül hazánkban a Natúrparkok
jelenthetik a kiindulási alapot. Ezek közül a disszertáns fontosnak gondolta a legkorábban
elinduló, mára már több mint 10 éve fennálló Írottkı Natúrpark kialakulásának, illetve
mőködésének tapasztalatait feltárni és megvizsgálni.
„A natúrparkok általános célkitőzései:
o

Értékvédelem: az egységes kultúrtáj megırzése, a kulturális értékek megmentése;

o

Természet- és környezetvédelem: az élıhelyek és a fajok védelme, valamint a káros
környezeti hatások minimalizálása, illetve megszőntetése;

o

Vidékfejlesztés: a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések
bevonásával;

o

Településfejlesztés: a falvak megújítása, épületek felújítása, tájidegen építkezések
kerülése;

o

Környezeti nevelés: a természetrıl, kultúráról szóló ismeret, tudás közvetítése;

o

Kooperáció ösztönzése: a társadalmi és a gazdasági szereplık közötti együttmőködés
támogatása.” (www.naturpark.hu)

Az Írottkı Natúrpark célja az, hogy biztosítsa a régió gazdasági alapjait a táj ökológiai
alapszabályainak figyelembevételével, továbbá, az ember tevékenységét is a természeti
adottságokkal harmonizálva alakítsa ki, azaz, a Natúrpark a tájat az ember bevonásával akarja
megırizni. Az emberek azonban csak abban az esetben fáradoznak saját életterük ökológiai
forrásainak megırzésén, ha gazdasági egzisztenciájukat ezáltal nem veszélyeztetik.

6.4.1 A kutatás módszerei
A kutatás lefolytatása az alábbi módszerekkel történt:
•

az Írottkı Natúrpark vezetısége által megküldött háttéranyagok elemzése,

•

2008 szeptemberében mélyinterjú készítése az Írottkı Natúrparkért Egyesület
elnökével, Bakos Györggyel a gyakorlati tapasztalatok elemzése céljából (6. sz.
melléklet),
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•

a KSH tájékoztatási adatbázisából a Natúrpark települései adatainak feldolgozása és
elemzése.

6.4.2 Az esettanulmány eredményei
Az Írottkı Natúrpark kialakulása
Az Írottkı-Geschriebenstein Natúrpark megvalósításának gondolata már az 1980-as évek
végén megfogalmazódott. Az osztrák oldalon a Naturpark Geschriebenstein 1996. május 16án, a magyar oldalon az Irottkó Natúrpark 1997. szeptember 28-án nyílt meg. Az Írottkı
Natúrpark a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja
nagytájon helyezkedik el. Nevét a Dunántúl legmagasabb pontjáról, a magyar-osztrák határon
található 882 méter magas Írottkı hegycsúcsról kapta. A magyar oldalon hat település
(Bozsok, Cák, Kıszeg, Kıszegdoroszló, Kıszegszerdahely, Velem) önkormányzata, a FertıHanság Nemzeti Park Vas Megyei Irodájával, a Szombathelyi Erdészeti Rt-vel közösen
létrehozta a Natúrpark mőködését célzó szervezetet, az “Írottkı Natúrparkért Egyesület”et. 2000 decemberétıl további települések csatlakoztak az Egyesülethez: Peresznye, Ólmod,
Kiszsidány, Horvátzsidány, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, Kıszegpaty, Pusztacsó,
Perenye. Jelenleg összesen 16 települést számlál az Egyesület, melyhez további szervezetek,
vállalkozások, magánszemélyek csatlakoztak, így ma már tagjainak száma 80-ra emelkedett.
Az Írottkı Natúrpark vonzerıi
A Natúrpark területének egyik fontos vonzereje a tájkép. A tájkép meghatározó eleme a
Kıszegi-hegység, az Óház tetı, az Írottkı hegycsúcs, a Szent Vid hegy látványa. A Natúrpark
területén országos és helyi jelentıségő védett területek találhatók, központját a Kıszegi
Tájvédelmi Körzet 4303 ha területe alkotja. (26. ábra)
A Natúrpark központja, a történelmi kisváros Kıszeg, melynek városmagja a nemzeti örökség
része. A Natúrpark területén a nemzetiségi kultúrának is meghatározó szerepe van: németek,
horvátok élnek ma itt, és ırzik hagyományaikat, kultúrájukat (5. táblázat).
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Az Írottkı Natúrpark áttekintı térképe

226. ábra: Az Írottkı Natúrpark áttekintı térképe, (Forrás: www.naturpark.hu térképe alapján szerk: Fodor Á.)

Vonzerık az Írottkı Natúrparkban
Természeti vonzerık
Források:
Hétforrás,
Hörmann-forrás,
Enikı-forrás,
İz-kút,
Kiszsidányi Jurisics forrás,
Mohásforrás,
Péterforrás,
Ciklámen forrás,
Kıszegfalvi Hubertus forrás,
Borha forrás.

Kulturális vonzerık
Épített vonzerık: Román és barokk kori
templomok a falvakban,
Bozsok: Batthyány-kastély,
Cák: római kori sírdombok, pincék,
Kıszeg Jurisics-vár, Gyógy és
díszfőszernövénykert, két patikamúzeum,
Öregtorony - Zwinger, Fınix Ház (Szamos
Marcipán Mesegaléria, Borgaléria),
Postamúzeum, Kıszegi Borok Háza
Rohonc: vár,
Kıszegpaty: Patthy kastély,
Kıszegszerdahely: késı vaskori kelta település,
népvándorlás kori temetı, néprajzi kiállítás
Lukácsháza: múlt századi klasszicizáló
harangtoronyok, Biotájház
Nemescsó: határa gazdag kıkorszaki lelıhely,
Peruska Mária egyedülálló búcsújáróhely,
Ólmod, Horvátzsidány: horvát nemzetiségi
kiállítás,
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Peresznye: Széchenyi kastély,
Velem: Szent-Vid hegyi régészeti ásatások,
fotókiálítás
Rendezvények, bemutatók: Velemi Alkotóház
népi
kismesterség
bemutatói,
Kıszegi
Várszínház rendezvénysorozata, Lukacsházi
lovas napok, falunapok, Adventi vásár, szüret,
Natúrpark ízei háromnapos fesztivál
Kıszegi borút 12 állomással

Tanösvények:
Ciklámen
tanösvény,
Csillaghúr tanösvény, Írottkı tanösvény,
Királyvölgyi természetvédelmi tanösvény,
Óriások útja, Védett növényeket bemutató
tanösvény, Sebes pisztráng tanösvény
Túrák: Csúcsrajáratás a Kıszegihegységben (Jelvényszerzı túra),
Búcsújárás, „alpannonia” határtalan
túrázás, Írottkıi kilátó, hétvégi gyalogos és
kerékpáros túrák
Bemutató helyek: Kıszeg: Chernel-kert, Holdfényliget – az Alpokalja kalandkertje
arborétum, Stájer-házi Erdészeti Erdei Gyöngyösfalun
Iskola
5. táblázat: Az Írottkı Natúrpark vonzerıi, (Forrás: www.naturpark.hu alapján szerk: Fodor Ágnes)

A Natúrpark mőködése
Az Írottkı Natúrparkért Egyesület tevékenységét, az Információs Központ mőködtetését a
tagdíjak mellett Kıszeg Város Önkormányzata támogatja. A fejlesztések megvalósítása
pályázati források bevonásával történik (6. táblázat).
A Natúrpark projektjei
Projektek megnevezése
Megvalósíthatósági
tanulmány az Írottkı
Natúrparkról, 1995-1999
Natúrpark
Kerékpárút
1995-1998
Írottkı
Natúrpark
II.
üteme a 2000-2001

Projektek tartalma
A Natúrpark fejlesztési irányai, projektek kidolgozása

A kıszeghegyaljai településeket (Kıszeg - Cák - Velem –
Kıszegszerdahely - Bozsok) összekötı kerékpárút megépítése.
Kıszegen a gyógyhatású szénsavas ivóvíz kivizsgálása
érdekében egy csorgókút felállítása, tanösvény kialakítása a
Királyvölgyön keresztül, Bozsokon kerékpáros pihenı- és
elsısegélynyújtó-hely,
Cákon
sátorverıhely,
Kıszegszerdahelyen sport- és szabadidıpark létesítése.
Határon átnyúló turizmus- Kiadványok készítése, vásárok, konferenciák, tanulmányutak
fejlesztési program 2005- szervezése, érintıképernyıs információs torony létrehozása,
2006
ösztönzı akció a Natúrparkok együttes látogatása érdekében,
hírlevél elindítása.
Közösségi
borturizmus Kıszegi borút közösségi és turisztikai központjának kialakítása,
fejlesztése 2005-2006
szakmai rendezvények és tapasztalatcsere, borászati eszközök
beszerzése szlovén-magyar együttmőködésben
6. táblázat: Az Írottkı Natúrpark projektjei, (Forrás: www.naturpark.hu alapján szerk: Fodor Á.)
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A Natúrpark szervezeti felépítése és mőködése
Létrehozásának és mőködtetésének motorja az Írottkı Natúrparkért Egyesület, amely 1997.
április 17-én alakult meg. Egyedülállónak tekinthetı abban a vonatkozásban, hogy egyaránt
magába tömörít magánszemélyeket, vállalkozásokat, a terület önkormányzatait, a FertıHanság

Nemzeti

Parkot,

a

Szombathelyi

Erdészeti

Részvénytársaságot,

továbbá

természetbarát, városszépítı és közéleti Egyesületeket.
Az Egyesület ügyvezetı szerve a négytagú elnökség. Az önkormányzatokat érintı ügyek és a
nagyobb horderejő döntések elıkészítése tárgyában azonban kibıvített elnökség ülésezik.
Tagjai az elnökség tagjain kívül a tagönkormányzatok képviselıi, illetve a természet- és
környezetvédelmi, az erdı- és mezıgazdasági, az üdülési és vendéglátási, a kulturális,
valamint a településrendezési szakterületek felelısei.

Az Egyesület tevékenységei:
A Natúrpark marketingtevékenysége
o

Image jellegő és tematikus kiadványok megjelentetése a térségrıl;

o

Honlap (www.naturpark.hu) mőködtetése;

o

Pályázatírás és a megvalósítások koordinálása;

o

Részvétel belföldi és külföldi turisztikai vásárokon;

o

Tanulmányutak szervezése, sajtókapcsolatok kiépítése;

o

Együttmőködés a burgenlandi Natúrparkokkal, kiemelten a Naturpark Geschriebensteinnel.

Információs szolgálat
•

Tourinform irodában 2007-et megelızıen 3 fı informátor dolgozott, majd az anyagi
lehetıségek szőkülésével, Kıszeg város támogatásának csökkenésével ez 2 fıre csökkent
(területi információs és marketing iroda);

•

Az

iroda

információt

nyújt

a

térségrıl,

térképeket,

útikönyveket

értékesít,

szállásközvetítést végez, Magyarország Kártyát és 2005 nyarán bevezetett Kıszegi turista
kártyát forgalmaz, amely a Kıszegre érkezı turisták részére készült. A kártyát minimum 3
éjszakai szállásdíj és idegenforgalmi adó befizetését követıen adják ki a szállásadók;
•

Információs pontokat tart fenn a Natúrpark szálláshelyein;

•

Natúrpark hírlevelet szerkeszt és eljuttatja a tagok számára;
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•

Folyamatos adatgyőjtést végez a térség szolgáltatóiról, az ON-TIR rendszer helyi adatait
frissíti (www.itthon.hu oldalon).

Környezeti nevelés, akciók
•

„Környezetbarát kiránduló” címő szemléletformáló kiadvány megjelentetése;

•

Erdei iskolai programcsomagok szervezése;

•

Zöld Jeles Napok megünneplése az oktatási intézmények bevonásával;

•

Környezettisztasági akciók szervezése évente két alkalommal (tavasszal és ısszel):
hulladékgyőjtési akció és illegális hulladéklerakók felszámolása civil szervezetek,
intézmények, tagok részvételével;

•

Élményhetek gyerekeknek az Írottkı Natúrparkban és az osztrák natúrparkokban (egy-egy
hetes tábor magyar és osztrák gyerekeknek, cél: egymás értékeinek, kultúrájának
megismerése, természetközeli élményszerzés);

•

Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények szervezése, kiadvány készítése;

•

Gyógy- és főszernövény tanfolyam szervezése.

Helyi termékek népszerősítése és bemutatása
•

A Natúrpark területén élı kézmővesek és ıstermelık támogatása, termékeik
ismertségének és elismertségének növelése;

•

„Megtisztelı címek” adományozása (minısítı rendszer);

•

Helyi termékekre épülı rendezvények szervezése;

•

Kıszegi Borút kialakítása (egységes táblarendszer, kiadvány);

•

Termékdoboz létrehozása (helyi termékekbıl összeállított díszdoboz értékesítésre és
reprezentatív célokra);

•

Natúrbolt kialakítása a termékek egységes megjelenítésére és értékesítésére;

•

Jövıbeli tervek: a minısítési rendszer továbbfejlesztése, egységes arculat (címke).

Programszervezés (pl. Ha hétvége, akkor Kıszeg, Kul-Túra sorozat, „Natúrpark ízei” –
Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár, stb.)
Az Egyesület mőködésének gazdálkodási feltételei
Az Egyesület mőködéséhez szükséges pénzeszközöket a következı források biztosítják:
•

tagdíjak (egyéni tagok évi 2 400 Ft, önkormányzatok lakosonként 130 Ft, egyéb
szervezetek 20 000 Ft),

•

jogi személyek hozzájárulásai,

•

pályázatok,

•

adományok.
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Az Egyesület - céljának megvalósítása, mőködési feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat. 2005-ben nyitott meg a Natúrbolt, Gyógy- és
Főszernövénykert, amelyben helyet kapnak a minısített kézmőves termékek és a Natúrpark
területén található borok, valamint további vállalkozási tevékenységek termékei, a városi
idegenvezetés, könyvek, térképek forgalmazása.
Az Egyesület könyvelését felelısségbiztosítással rendelkezı, tiszteletdíjas szakértı végzi,
akinek alkalmazásáról az elnökség gondoskodik.
Az Egyesület marketing költségeit két részbıl fedezi: 2007. óta Kıszeg Város
Önkormányzata ugyanolyan arányban támogatja a marketingtevékenységet, amilyen arányban
támogatják az Egyesületet a térség turisztikai szolgáltatói (max. 2 millió forint). Kıszeg város
marketingtámogatása 2008-ban: 957,4 ezer Ft volt. A térség szolgáltatói számára az Egyesület
kétféle marketing csomagot dolgozott ki. Az egyik egy alacsonyabb költségő (16 800 Ft) és
jellemzıen kevesebb marketing szolgáltatást magában foglaló csomag. A magasabb költségő
(142 000 Ft) csomag elemei: honlapon (www.naturpark.hu), infokommunikációs köztéri
torony adatbázisában és turisztikai kiadványban való megjelenés, szereplés utazási
kiállításokon. Natúrpark Hírlevélben saját egyéni akciók hirdetése (400 címre megy), saját
kiadványok elhelyezése a Tourinform irodában.
Az Írottkı Natúrparkért Egyesület és a Tourinform városi és régiós turisztikai irodája igen
sokrétő,

változatos

szervezı,

lebonyolító

munkát

végez.

Az

információgyőjtés,

adatrendszerezés, információtovábbítás mellett az Egyesület, városi és térségi kulturális
programokat és rendezvényeket szervez és bonyolít. Az Egyesület honlapot és érintıképes
információs tornyot mőködtet, amelyek informatikai háttérmunkáját 99 %-ban az iroda
dolgozói végzik. A munkaköri leírások ugyan pontosan lehatárolják az alkalmazottak
munkaterületeit, ugyanakkor a kis létszámú egység lévén minden dolgozónak mindenrıl teljes
körő

információval

kell

rendelkeznie

ahhoz,

hogy

zavartalanul

mőködjön

az

információszolgáltatás éppúgy, mint az Egyesületi civil élet, a társadalmi, kulturális és egyéb
programok, továbbá készüljenek a pályázatok, és zavartalan legyen menedzselésük.

6.4.3 A Natúrpark területének turisztikai kínálat és kereslet elemzése
A Natúrpark hat alapító településsel kezdte meg mőködését 1997-ben, majd 2000-ben
csatlakozott hozzájuk tíz település, mint erre már a bevezetésben utalás történt. A tizenhat
tagtelepülés keresleti és kínálati elemzéséhez a disszertáns a KSH tájékoztatási adatbázisát
vette alapul. Az egyéni keresési feltételek megadásával összegyőjtött településenkénti
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adatokat elemezte a disszertáns, majd az adatok összegzésével az egész térséget vizsgálat alá
helyezte.
A Natúrpark területén jelenleg is található olyan település, ahol nincsenek turisztikai
szolgáltatók, így a KSH adatai a település látogatottságát 0-val értékelte, tekintve, hogy a
vendégek számát módszereik szerint csak a településen legalább 1 éjszakát eltöltött
szálláshelyen regisztrált adatokból származtatják. Ennek alapján a következı, 2000-ben taggá
vált hét településen, mint Kiszsidány, Kıszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, Perenye,
Peresznye, Pusztacsó regisztrált turista forgalom nincs.
Bozsok alapító tagja az Egyesületnek. A település 1989-ben kapcsolódott be a turizmusba.
Nincs szállodája, a Sibrik Kastélyt panzióként tartják nyilván mára már szinte egyetlen
kereskedelmi

szálláshelyként.

Összességében

megállapítható,

hogy

a

kereskedelmi

szálláshelyek 1994-1995-ben rendkívül felkapottak voltak (ez köszönhetı a korai konferencia
terem kialakításának), majd a környék, illetve az országos szálláshely fejlesztési támogatások
és beruházások kapcsán a kastély iránti érdeklıdés egyre lanyhult. A település, mint
szálláshely, vonzerejébıl jelentısen veszített, 2007-ben már nincs a KSH által nyilvántartott
vendégforgalom, amely a disszertáns számára nem hihetı, illetve az adatok feldolgozásának,
vagy internetes megjelenítésének hibájára utal. Az elemzésbe a település tekintetében csak
2006-ig kerültek figyelembe vételre az adatok. A magánszállás férıhelyeket a 45/1998 IKIM
rendeletet megelızıen a fizetıvendéglátó helyek jelentették, az 1990-ben regisztrált 12
férıhely 1998-ban 26-ra, majd 2007-ben 64-re gyarapodott (27. ábra).
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237. ábra: Bozsok szállásférıhelyei 1989-2006 (db) (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15. alapján
szerk: Fodor Á.-)
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A vendégek számát tekintve megállapítható, hogy az 10 év alatt 1998-ra jelentıs, 2,4
szeresére emelkedett, majd a magánszálláshelyeken tapasztalható enyhe emelkedés mellett a
kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma az 1989-es 1280 fı alá süllyedt (28. ábra).
A külföldi vendégforgalom nem jelentıs a településen, legtöbb 213 fı volt 1998-ban.
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28. ábra: Vendégek száma Bozsok szálláshelyein 1989-2006 (fı) (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégéjszakák vonatkozásában hasonló trendek láthatók, mint a vendégek száma
esetében. 1990, 1994. és 2000. évek kiemelkedı forgalmat mutatnak, majd 2000-et követıen
folyamatos, jelentıs megcsappanás látható (29. ábra). Bozsok összességében veszített korábbi
vonzerejébıl, életciklusa végén tart. A Natúrpark jelen politikájával nem képes Bozsokon
vendégforgalmat gerjeszteni.
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29. ábra: Vendégéjszakák száma Bozsok szálláshelyein 1989-2006 (vendégéjszaka) (Forrás: KSH tájékoztatási
adatbázis 2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)
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Cák szintén alapító tagja az Egyesületnek. 1998-ban egy falusi szálláshely létesült 4
férıhellyel, amely 2007-re 22-re gyarapodott (7. táblázat).
Cák turisztikai kereslete és kínálata 1998-2007
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7. táblázat: Cák turisztikai kereslete és kínálata 1998-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15.
alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégek száma 1998-ban 60 volt, majd 2002-re folyamatosan csökkent, 2003-tól kezdve
újabb növekedési pálya látható, 2005-ben már 46 külföldi is megszállt a településen. A
vendégek száma összességében 10 év alatt háromszorosára nıtt, akik közül a külföldiek
aránya 35%-ra növekedett. A vendégéjszakák száma az 1998-as 130-ról 2007-re 702-re nıtt,
amely ötszörös emelkedést jelent. A településen nı az áltagos tartózkodási idı, 2007-ben 4
nap volt, amely az országos átlagot is meghaladja. Mindazonáltal Cákon a szálló vendégek
száma alacsony, de Natúrpark tagsága erre pozitív hatást gyakorol.
Gyöngyösfalu 2000-ben csatlakozott az Egyesülethez. 2006-ban nyitott meg az elsı, 10
férıhelyes magánszálláshelye (KSH tájékoztatási adatbázisa szerint, 2009.08.15.), ahol még
vendég nem szállt meg. Ennek oka az lehet, hogy távol esik a fıbb látnivalóktól, és a
turisztikai forgalmat még nem sikerült a településen megtartani.
Horvátzsidány szintén 2000-ben csatlakozott az Egyesülethez. Az elsı magánszálláshelye
1998-ban 10 férıhellyel nyílt meg, a férıhelyek száma 2007-re 41-re bıvült. A vendégszám
növekedés a csatlakozást követıen felgyorsult, és hét év alatt több mint hatszorosára
emelkedett (30. ábra). Külföldieket 2002. óta nem regisztráltak a településen. A
vendégéjszakák száma 2002-ben kiugróan magas volt (1016 vendégéjszaka), majd 2003-ban
jelentısen visszaesett (564 vendégéjszaka).
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30. ábra: Horvátzsidány turisztikai vendégforgalma 1998-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

2007-re a 2002-es csúcsszintet is meghaladta a vendégforgalom, az Egyesületi csatlakozás
idıpontja óta 4,9-szeresére nıtt a vendégéjszakák száma A vendégek 2002-ben 15 napot
töltöttek átlagosan a faluban, a többi évben jelentısen kevesebbet, 2007-ben 2,9 napot.
Kıszeg alapító tagja, illetve legfıbb támogatója és fenntartója az Egyesületnek. A KSH 1989tıl tart nyilván turisztikai adatokat a településrıl. Ebben az évben 48 000 vendég kereste fel a
város szálláshelyeit, ahol 96 000 vendégéjszakát töltöttek el. A rendszerváltást követıen
1997-ig folyamatosan csökkent a vendégek száma, Kıszeg, mint az ország nyugati kapuja
egyre inkább veszített vonzerejébıl a határok megnyitását követıen. A turisztikai kínálat
érdekes módon nem követte a csökkenı keresleti trendeket, 1993-ban újabb és újabb
szálláshelyek nyíltak meg (31. ábra).
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31. ábra: Kıszeg szállásférıhelyeinek száma 1989-2007 (db) (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15.
alapján szerk. Fodor Á.)

1998-ra a magánszálláshelyekkel együtt a férıhelyek száma közel elérte az 1200-at (32. ábra).
Ezt követıen a kereslet is folyamatosan csökkent, vendéget 2007-ben 12 600 kereskedelmi és
1541 magánszálláshelyen regisztráltak.
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32. ábra: Vendégek száma (fı) Kıszeg szálláshelyein 1989-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégek száma a Natúrpark létrejöttét követı két évben 30-30% emelkedést mutatott, a
vendégéjszakák száma közel 50%-kal növekedett ugyanezen idıszak alatt (33. ábra). A 2000ben elért turisztikai keresleti csúcsot követıen mind a vendégek, mind a vendégéjszakák
száma megcsappant, 2007-re az 1995-ös szintre csökkent (36 000 vendégéjszaka).
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33. ábra: Vendégéjszakák száma Köszeg szálláshelyein 1989-2007 (vendégéjszaka) (Forrás: KSH tájékoztatási
adatbázis 2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

A Natúrpark létrejötte tehát kedvezı hatást gyakorolt a város turizmusára, ugyanakkor
szerepét megtartani nem volt képes. A jelenleg folyamatban lévı várfelújítási és fıtér
megújítási projektek, a fókuszált marketing tevékenység a disszertáns véleménye szerint
kedvezı hatással lehetnek Kıszeg turisztikai keresletének élénkülésére.
Kıszegdoroszló alapító tagja az Egyesületnek. Az elsı falusi szálláshelyét 2001-ben
nyitották 10 férıhellyel, amelynek abban az évben 66 vendége volt. A vendégek száma évrıl
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évre fokozatosan emelkedik, 2007-re a 4,72 –szeresére nıtt a forgalom (34. ábra). Az elsı
külföldi vendégek 2006-ban jelentek meg a szálláshelyeken, akik összesen 4 vendégéjszakát
töltöttek a faluban. Az Egyesületi tagság egyértelmően pozitív hatást gyakorolt a turizmus
élénkülésére.
Kıszegdoroszló turisztikai vendégforgalma 1998-2007
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34. ábra: Kıszegdoroszló turisztikai vendégforgalma 1998-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

Kıszegszerdahely szintén alapítója volt az Egyesületnek. 1998-ban jelent meg elıször a
településen a regisztrált turista forgalom. 5 falusi magánszálláshely létesült az elsı évben,
majd 2007-re további hét vendéglátó nyitotta meg kapuit a vendégek elıtt, így a férıhelyek
száma 79-re növekedett. A vendégek száma 2001-ben kiugróan magas volt, majd fokozatosan
csökkent 2006-ig. 2007-ben újból növekedett, így a taggá válást követı 10. évben közel
négyszeresére nıtt a vendégek száma (35. ábra).
A szálláshelyeken a külföldi vendégek aránya a hét év alatt 61%-ról 28%-ra csökkent,
miközben a vendégek száma összességében 81%-kal nıtt. A falusi szálláshelyen töltött
vendégéjszakák vonatkozásában megállapítható, hogy 2001-2004. között jelentısen
növekedett a külföldiek településen töltött vendégéjszakáinak száma, majd 2005-ben
figyelemre méltó csökkenést követıen (34%) lassú emelkedés volt tapasztalható. A külföldiek
által eltöltött éjszakák száma az 1998-as év szintjén stabilizálódni látszik, míg az összes
forgalom a taggá válás évéhez képest sokkal magasabb, 2,7–szeres szinten állandósul. Az
1998-ban tapasztalt 4,22 naphoz képest 2007-ben csupán 3 napot töltöttek a vendégek a
településen.
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Kıszegszerdahely turisztikai forgalma 1998-2007
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35. ábra: Kıszegszerdahely turisztikai forgalma 1998-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15.
alapján szerk. Fodor Á.)

Ólmod 2000-ben csatlakozott az Egyesülethez. Ezt megelızıen regisztrált turisztikai
forgalma nem volt (8. táblázat). 2000-ben egy falusi szállásadó 6 férıhellyel létesült, majd
2007-ben további egy szálláshely nyílt 8 férıhellyel, a vendégek száma a taggá válást
követıen 6,3-szorosára, a vendégéjszakák száma 173-ról 789-re nıtt a hét év alatt. Ennek
alapján megállapítható, hogy az Egyesületi tagság kedvezı hatást gyakorol a település
turizmusára.
Ólmod turisztikai kereslete és kínálata 1998-2007
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4. táblázat: Ólmod turisztikai kereslete és kínálata 1998-2007 (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15.
alapján szerk. Fodor Á-)
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Velem alapító tagja az Egyesületnek, hasonlóan Bozsokhoz, ezen a településen is a
folyamatosan csökkenı turisztikai kereslet jellemzı. 1991-ben érkezett a legtöbb vendég,
majd azt követıen jelentıs csökkenés látható, a Natúrpark a romló folyamatot visszafordítani
nem tudta (36. ábra).
Vendégek száma Velem szálláshelyein 1989-2007 (fı)
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36. ábra: Vendégek száma Velem szálláshelyein 1989-2007 (fı), (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégek száma 1990-ben megközelítette a 18 000 fıt, 2007-ben pedig csupán ennek 20%a töltött a településen egynél több éjszakát. Velem csökkenı keresleti mutatóival együtt is a
második leglátogatottabb helyszíne a Natúrparknak.
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37. ábra: Vendégéjszakák száma Velem szálláshelyein 1989-2007 (vendégéjszaka) (Forrás: KSH tájékoztatási
adatbázis 2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)
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A település vendégéjszakáinak számában hasonló trend figyelhetı meg, mint a vendégek
számának alakulásában (37. ábra). 1991-ben 50 000 feletti vendégéjszakát regisztráltak a
településen, még többet, mint 2000-ben, ami a Natúrpark létrejöttét követı keresletemelkedésnek, az újdonság iránti fokozott érdeklıdésnek tudható be, ugyanakkor 2007-re ez a
szám még a 10 000-ret sem érte el. Ebbıl következik, hogy a településen töltött átlagos
tartózkodási idı is csökkent, hét év alatt 3,1 napról 2,1 napra. A település kikerült a turisták
érdeklıdésébıl. Újabb programokkal és célzott marketing eszközökkel lehet csak újabb
vendégeket csábítani a településre.
Az Írottkı Natúrpark 16 települését összességében is érdemes megvizsgálni. A KSH adatai
alapján

(Bozsok

adatbizonytalansága

ellenére)

a

vizsgált

1989-2007.

idıszakbanmegállapítható, hogy a szálláshelykínálat a Natúrpark megalakulását követıen
jelentısen megemelkedett. A települések számítottak az újabb turisztikai célcsoportok
megjelenésére.

A

kereskedelmi

szálláshelyek

kínálatának

csökkenése

mellett,

a

magánszálláshelyek férıhelyeinek száma évrıl évre kis mértékben gyarapodott(38. ábra).
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38. ábra: Írottkı Natúrpark területének szálláshelykínálata 1989-2006 (db) (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégek száma az 1989-es maximális értékhez képest a Natúrpark megalakulásáig
folyamatosan csökkent, majd három éven keresztül növekedı tendenciát mutatott, ezt
követıen azonban ismét csökkenni kezdett, és 2007-re a legalább egy éjszakát a térségben
töltı összes vendég száma 20 000 fı volt, ami 1997-hez képest is 20%-os csökkenést jelent
(39. ábra).

122

A vendégek által eltöltött éjszakák száma az 1989-es 140 000-rıl a Natúrpark létrejöttéig
65 000-re csökkent, majd ehhez képest 2007-re 50 000-re süllyedt. A vendégek számának
trendjével összehasonlítva a vendégéjszakák száma is négy éven keresztül emelkedést
mutatott a Natúrpark létrejöttét követıen, azonban a 2000-ben a trend itt is megfordult, és
összességében gyengülı turisztikai eredményeket mutat (40. ábra).
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39. ábra: Írottkı Natúrpark vendégeinek száma 1989-2007 (fı) (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)
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40. ábra: Írottkı Natúrpark szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 1989-2007 (vendégéjszaka) (Forrás:
KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)

Az átlagos tartózkodási idı az 1989-es 2,15 nap értékrıl 1997-re 3,12-re nıtt, majd a vizsgált
idıszak végére ismét csökkent, 2,54 napra. A Natúrpark eredményessége tehát a
megalakuláskor látványosnak tőnt, a fejlesztések és a marketing a továbblépés kulcskérdése,
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amennyiben ezek elmaradnak, nem jut rá elegendı forrás, akkor a településekrıl lassanként
eltőnik a turizmus.
Ezt felismerve 2004-ben a „Kıszegi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja”
keretein belül készült a Natúrpark Program, amely a turizmus, a kultúrtáj és örökségvédelmi
programmal és a természeti környezet védelmével együtt, holisztikusan közelíti meg a térség
fejlesztését.

6.4.4 A kutatás eredményeinek összefoglalása
A disszertáns az elvégzett kutatások és elemzések kapcsán az alábbi megállapításokat teszi:
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a térség szereplıi a Natúrpark mőködésével és
mőködtetésével kapcsolatos szabályokat elfogadták. Az együttmőködés sikeresnek mondható,
a tagok elvárásainak megfelelıen mőködik a szervezet.
Az Egyesület alapszabályában szereplı, az egyes résztvevıkre vonatkozó tagdíjfizetési
kötelezettségeknek az egyes résztvevık zökkenımentesen eleget tesznek, a cserébe kapott
szolgáltatásokkal elégedettek.
Az eredményesebb és célzottabb turisztikai marketing tevékenységhez az e célokra fordított
kiadások emelésére lenne szükség, amit azonban a tagok nehezebben tudnak vállalni.
A marketing költségek, amelyek a látogatók vonzását segítenék elı, sok gondot okoznak mind
a vállalkozóknak, mind az Egyesületnek , hiszen ezen a területen a tagok elégedettsége igen
eltérı. A magasabb költségeket sokan nem képesek kifizetni, így a kevesebb szolgáltatásból
álló marketing csomagot „vásárolják meg”, amelynek természetesen az eredménye is
csekélyebb.
A jelenlegi 2 fı Tourinform irodai alkalmazott a sokrétő feladat ellátásához kevésnek tőnik.
Az Egyesület a TDM rendszer bevezetésével várhatóan átalakul, és Kıszeg központtal az
Egyesület várhatóan TDM szervezetként mőködik tovább.
Az Egyesületi tagság számos elınnyel jár:
•

az egyéni tagok számára egyfajta közösséghez tartozást jelent, a közgyőléseken
véleményeket

formálhatnak,

részt

vehetnek

az

Egyesület

által

rendezvényeken,
•

az Egyesület alapszabálya szerint a tagok tisztségviselıknek választhatók,
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szervezett

•

a térség kézmővesei, borászai számára megfelelı megjelenési és piaci lehetıségeket
nyújt a kıszegi Natúrbolt,

•

ez egyfajta minısítési rendszert is jelent, aki a Natúrparkhoz csatlakozik, önálló
logóval, „márkával” rendelkezik,

•

a térség turisztikai látnivalói csomagokként több napos tartózkodásra késztetik a
turistákat.

Az Egyesületi tagság kihívásai:
•

A szőkös források miatt kevés a marketingre, fejlesztésekre fordítható pénze az
Egyesületnek, így további támogatásokra, pályázatokra van szükséges a források
pótlásához. Ez jelentıs többletterhet jelent az egyesület munkatársai számára, ráadásul
az elérhetı pályázatok (pl. Nemzeti Civil Alap) csupán kisléptékő fejlesztésekre adnak
lehetıséget. A hatékony marketinghez a jelenlegi források kevésnek bizonyulnak.

•

Kıszeg önkormányzata évrıl évre kevesebb összeggel támogatja a Tourinform iroda
mőködését, ezt az Egyesület nehézkesen, de kiegészíti egyéb forrásokból,
mindemellett évrıl évre kevesebb vendéggel és vendégéjszakával kell szembesülnie.

Az Egyesületi forma alkalmas lehet a klaszter szervezetének mőködtetéséhez. Azonban a
mindenkori szavazati arányokat javasolt az alapszabályban lefektetni. Egy természetes
személy, egy térségi meghatározó szálláshely tulajdonosa és a résztvevı önkormányzatok
szavazati arányainak jó meghatározása a sikeres mőködés alapfeltétele.
Az Írottkı Natúrparkért Egyesület 10 év alatt térségi szervezı erıvé nıtte ki magát, amely
kutatásokat hajt végre, programokat szervez, közös pályázatokat képes menedzselni és a
térség marketing tevékenységeit is ellátja. Az eltökéltség, kitartás és temérdek munka
gyümölcse lehet, hogy a térségben a rendszerváltást követı turisztikai visszaesés mára újból
felfelé ívelı, növekedı pályát mutasson, miközben a természet és a kulturális örökség is épül,
szépül.

6.5 A Belsı-Somogy ökológiai hálózat mentén kialakítandó, minta
ökoturisztikai klaszter kialakítása
A disszertáns elıször 2003-ban lovas túrázóként járta be a belsı-somogyi erdıket, fás
ligeteket és messzire nyúló legelıket, a táj szépsége, egyedisége, továbbá a Somogyfajszon
mőködı

Somogy

Természetvédelmi

Szervezet
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(STVSZ)

tagjainak

odaadása

és

természetismerete késztette arra, hogy ökoturisztikai szempontú vizsgálódásait erre a területre
koncentrálja.
A gyorsuló környezeti változások korában egyre nagyobb kihívást jelent a növényi sokféleség
feltárása, megırzése, az élıhely típusokat meghatározó növényzetnek (az „élı környezetnek”)
az állapotismerete, leírása, elemzése, kezelésének-védelmének biztosítása.
Az ökoturisztikai klaszter mintájának kialakításához az STVSZ által kezelésben lévı területek
jelentették a kiindulási alapot. A Korokna és a Boronka patak között húzódó ökológiai
hálózati terület a vizsgált klaszter minta kiinduló pontját jelenti, amelyhez a disszertáns a
komplex ökoturisztikai kínálathoz további területek kapcsolódását vélte szükségesnek. A
potenciális terület lehatárolásához fontosnak tartja megjegyezni, hogy a terület ökológiailag
elkülönül a Kis-Balaton területétıl, a Zselictıl. A Belsı-Somogy ökológiai folyosó érinti a
Nagyberek területét, a Boronka Tájvédelmi Körzetet és a külsı-somogyi területeket, továbbá
a déli területen eléri a Duna-Dráva Nemzeti Parkot és a belsı-somogyi területeket.
A kutatás célja egy ökoturisztikai klaszter modell kialakítása a Belsı-Somogy ökológiai
hálózatra felépítve, amelynek eléréséhez az alábbi vizsgálatok, lépések szükségesek:
1. elızmények feltárása: ökológiai hálózat ismertetése, a térség földrajzi adottságainak
összefoglalása,
2. az STVSZ, és az általa kezelt területek bemutatása,
3. az STVSZ tulajdonában lévı területek által érintett kistérségek társadalmi, gazdasági
jellemzıinek ismertetése,
4. az érintett kistérségek turisztikai kínálatának és keresletének elemzése,
5. a klaszter területi lehatárolása,
6. a klaszter mőködésének modellezése.

6.5.1 A kutatás módszerei
•

Desk research (háttérdokumentumok elemzése, összegzése, statisztikai elemzések
elvégzése)

A kutatás alkalmával a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárat, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Információs Rendszerét (KVVM TIR), a Magyar
Turizmus Zrt.-t, az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságát, a KSH
könyvtárát és a tájékoztatási adatbázisát kereste fel a disszertáns a vonatkozó információk és
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adatok felkutatása végett. Továbbá a klaszter potenciális területén áttanulmányozta a Somogy
megyei, és az érintett kistérségek területfejlesztési és turisztikai fejlesztési dokumentumait, a
Somogy megyei környezetvédelmi programot, a Duna-Dráva Nemzeti Park 2009-2014.
közötti fejlesztési tervét, valamint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer (TEIR) segítségével készült kistérségi állapotjelentéseket. A megfelelı
háttérdokumentumok megismerését követıen a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területére
vonatkozó társadalmi, gazdasági statisztikai adatok elemzését és összegzését végezte el,
valamint a terület földrajzi, természeti bemutatását készítette el.
•

Terepi vizsgálatok

2006 nyarán a disszertáns megkereste a Somogy Természetvédelmi Szervezetet (STVSZ),
hogy kutatását a kialakítandó ökoturisztikai klaszter értelmezési lehetıségei szerint, valamint
saját nézıpontjuk alapján segítsék vezetett terepbejárással, továbbá a személyes interjú során
feltett kérdések megválaszolásával (7. sz. melléklet). Tömösváry Tibor, a szervezet vezetıje
kalauzolta végig a disszertánst a Belsı-Somogy Ökológiai hálózat bejárható és turisztikai
szempontból jelentısebb területein, amelynek során bemutatta az általuk kezelésben lévı
területeket, az ökoturisztikai látványosságokat. 2009-ben újabb terepbejárásra került sor a
belsı-somogyi tájakon a klaszter területének lehatárolásához, a turisztikai kínálat
felderítéséhez.

6.5.2 Az 1. lépés: Elızmények ismertetése
A Nemzeti Ökológiai Hálózat (41. ábra) a természet rendszereiben megnyilvánuló sokféleség
megóvásának egyik módja az ökológiai hálózat felépítése, létesítése és szükség szerinti
tervezése. Ökológiai hálózat lényegében a különbözı természetes és természetközeli
élıhelyek

között

meglévı,

az

ökológiai

folyosók

által

biztosított

térbeli

kapcsolatrendszer. Egy olyan funkcionáló rendszer, amelyben az élılények az elszigetelt,
szétdarabolódott élıhelyek között a folyosók segítségével képesek vándorolni, terjedni. A
Nemzeti Ökológiai Hálózat egyik része a Belsı-Somogy ökológiai hálózat területe.
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Nemzeti Ökológiai Hálózat kategóriarendszere M = 1:500 000 térképlapon2

41. ábra: Nemzeti Ökológiai Hálózat kategóriarendszere (Forrás: Ángyán J. (2003))

2

Összefüggı természetes élıhely-komplexek azok az összefüggıen lehatárolható területek, ahol a természetes és természetközeli állapotú élıhelyek dominanciája
jellemzı, azaz a területükön belül találhatók az agrár vagy urbán élıhelyek, s az ökológiai folyamatok humán hatások közvetlenül nem veszélyeztetik.
Mozaikos természetes és természetközeli állapotú élıhely-komplexek azok az összefüggıen lehatárolható területek, ahol a természetes és természetközeli állapotú
élıhelyek nem alkotnak összefüggı térstruktúrát, de a természetes élıhelyek borítása eléri a 20%-ot.
Egyedülálló, természetes élıhelyek az olyan természetes, természetközeli élıhelyek, amelyek agrár vagy urbán környezetben helyezkednek el, attól jól elkülönülnek.
Urbán és agrár élıhely-komplexek, mesterséges felszínek azok az összefüggıen lehatárolható területek, ahol az agrár és urbán élıhelyek dominanciája jellemzı.
Ökológiai folyosók az azonos vagy különbözı típusú élıhelykomplexek közötti átjárhatóságot, a fajok populációinak kommunikációját biztosító „útvonalak”.
Különös jelentıségő, kis mérető élıhelyek azok az élıhelyek, amelyek természetvédelmi jelentıségőek, unikálisak (pl. tızeglápok, löszfoltok, szikes tavak stb.)
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Az Európai Unió madárvédelmi és élıhely-védelmi irányelve alapján 2004-ben kihirdetett 55
különleges madárvédelmi területet és 467 különleges természet-megırzési területet magába
foglaló magyarországi Natura 2000 hálózat egy újabb eszközt jelent a fontos természeti
értékek megırzésére. Az ország területének 20,6%-át lefedı Natura 2000 területek mintegy
40%-ban a hazai védett természeti területekkel átfedésben vannak. E területeken a
természetbarát gazdálkodási módok támogatása, a megfelelı területhasználat kialakítása
hozzájárul az ökoturisztikai vonzerı növekedéséhez, a természeti örökség megırzéséhez és a
helyi foglalkoztatottság megtartásához. A Belsı-Somogy ökológiai hálózat területén
végighúzódnak a Natura 2000 övezetek.
A Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Programban természetvédelmi, tájvédelmi és egyéb
környezetvédelmi szempontokat érvényesítı területi célprogramokat dolgoztak ki a
természetvédelmi törvény alapján kijelölendı „Érzékeny Természeti Területek”-re. Az egyes
potenciális érzékeny természeti területeket a természetvédelmi támogatás fontossága alapján
értékelve az alábbi három kategóriába sorolták:
1.. Kiemelt területek: ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedı természeti értékek jelentıs állománya fordul elı, amelynek fennmaradása már középtávon (5-10 év) is kétséges,
amennyiben a természetkímélı gazdálkodás nem részesül támogatásban.
2. Fontos területek: ahol országos viszonylatban jelentıs természeti, táji és kultúrtörténeti
értékek fordulnak elı, amelyek fennmaradása, vagy állapotának javítása érdekében a
természetkímélı gazdálkodás támogatása szükséges.
3. Lehetséges területek: ahol jelentıs az extenzív mezıgazdasági élıhelyek aránya, de a
természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentısége kisebb, illetve olyan területek, hol az
extenzív gazdálkodás ösztönzésével a terület természeti értéke növelhetı lenne.
A Belsı-Somogy területét a program „lehetséges terület”-ként azonosította, amely a
homoki gyepgazdálkodás színtere.
Az ökoturisztikai minta klaszter potenciális területének földrajzi adottságai
A felszínfejlıdési folyamatok szerepe ma is kiemelkedı, mivel eredményük meghatározza a
természeti

erıforrásokat,

a

mezı-

és

erdıgazdálkodás

feltételeit

(talaj

típusok,

lejtésviszonyok, égtáji kitettség, a talajerózió és -defláció veszélye, növényzet stb.); a
vízgazdálkodás feltételeit (vízbázisok, azok kapacitása, szennyezés érzékenység). A tájak –
környezeti és természeti szempontból fontos jellemzıit a földtörténeti folyamatok alakították
ki. Somogyban az elmúlt 2-3 millió év történései a meghatározóak.
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Ekkor történtek a domborzati kiemelkedések és süllyedések: a Balaton-medence, valamint a
Felsı-Kapos–Kalocsai-árok létrejötte, és nagyrészt ennek következtében a Kapos és a Zala
folyásának kialakulása. A somogyi táj arculatát, a dombokat és más térszínformákat döntıen a
vízfolyások alakították ki (bevágódás, hordalék stb.). Az egyes kistájaknál további kisebb
léptékő események (süllyedések, kiemelkedések stb.) is szerepet játszottak. Mivel a somogyi
térség szárazfölddé válása után a folyók észak-dél irányban folytak, ugyanilyen irányú
(meridionális) völgyeket alakítottak ki. Ennek megfelelıen a Dunántúli-dombság területén
igen gyakoriak az észak-dél irányú völgyek és hátak. Somogy természetföldrajzi felosztását,
az egyes kutatók eltérı módon határolják le, mindazonáltal általánosnak tekinthetı kistáji felosztása:
•

Belsı-Somogy: Marcali-hát, Kis-Balaton, Kis-Balaton és Dráva völgy közötti
homok felszín (Nyugat-Belsı-Somogy), Nagyberek, Nagyberek és Dráva völgy
közötti homokterület (Kelet-Belsı-Somogy), Dráva-völgy.

•

Külsı-Somogy: Nyugati lépcsıs sík, Bolgári-hát, Karádi-hát, Balatonföldvári-hát,
Jaba-Balaton közti hát, Jaba és Kis-Koppány közti hát, Kis-Koppány és Koppány
közti hát, Dél-Külsı-Somogyi löszfelszín, Koppány és Dél-Külsı-Somogyi löszfelszín
közti hát, Sió-Kapos menti löszfelszín.

Belsı-Somogy a nagyobb kiterjedéső terület, (3000 km2, a megye területének 50%-a), átlagos
magassága 173,2 méter, a Kis-Balatontól és a Nagyberektıl déli irányban a Dráva-völgyéig
lenyúló, nagyrészt homokos síkság. A tagolatlanabb felszínő belsı-somogyi homokvilágot a
környezete fölé 30-40 m-re kiemelkedı, lösszel borított Marcali-hát osztja ketté. A síkság
folyóvízi hordalékból épül fel, amelynek felszínén futóhomok formák találhatók. Talajtípus
szerint döntı részben barna erdıtalaj borítja. Belsı-Somogy legmélyebb részeit láposmocsaras területek borítják.” (Somogy megye környezetvédelmi Programja, 2001.) A
disszertáns fókuszterülete a Belsı-Somogy területén belül a marcali-hát mentén húzódik, de
magában foglalja a Balaton part menti, és a háttértelepüléseket Balatonberény és Fonyód
közötti területen, a Nagyberek, Nagyberek és Dráva völgy közötti homokterületet (KeletBelsı-Somogy), továbbá a Dráva-völgy Babócsa és Drávatamási közötti területet is.
„A Korokna-patak a Nagyberek egyik legfontosabb tápláló vízfolyása, amely a berek
csatornáin át folyik a Balatonba. A Nagyberek belsı, háborítatlan mocsárvilága igazi madárparadicsom. A peremterületeken a múltban a pásztorkodás, a legeltetéses állattartás volt a
jellemzı területhasználat. Az élıhely rehabilitációja az orchideafélék állományának
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megóvását, megerısödését is szolgálja. A terület ökológiai értékét egy ritka, fokozottan védett
faj, a patkányfejő pocok elıfordulása is jelzi.
A Korokna-patak a Balaton déli vízgyőjtıjének egyik jelentıs vízfolyása. Újvárfalvától a
nagybereki torkolatig fél évszázaddal ezelıtt még hét vízimalmot hajtott. A Korokna-völgy
földrajzilag

síknak

mondható,

ahol

néhány

méternyi

szintkülönbség

is

jelentıs

növénytakaróbeli eltéréseket eredményezhet. Azok a mélyedések, melyek hosszabb idın át
víz alatt álltak, lassan elmocsarasodtak. Ezekbıl a területekbıl alakultak ki a kisebb éger- és
főzlápok. A vízfolyások mentén mozaikosan éger, tölgy, bükk és kıris ligetek, valamint
foltokban mocsaras területek találhatók. A gazdag és nedves talajon tölgy, gyertyán
facsoportok szóródnak, melyek közé egy-egy bükkfacsoport is beékelıdik. A magasabban
fekvı területeket tölgyerdık, a tisztásokat pedig legelık borítják.” (ZÖLDFOLYOSÓ
KÖZALAPÍTVÁNY, 2008)
Boronka-melléki

Tájvédelmi

Körzet (TK)

területe:

8502

hektár

Belsı-Somogy

homokvidékén fekszik. A területen csak kisebb homokbuckák találhatóak, így a felszín
viszonylag kevésbé tagolt. A homoktalajok sajátos vízgazdálkodási viszonyai eredményezik
azt, hogy mindössze pár méter szintkülönbség esetén is a legszárazabb homoki gyepektıl a
vízi növényzetig a legkülönbözıbb növénytársulásokkal találkozhatunk (pl.: homoki
bükkösök, láp- és mocsárerdık). A TK területén, ill. annak közvetlen közelében eddig 83
védett növényfajt azonosítottak. A terület természeti értékei fıleg az erdıkhöz, a vizekhez és
a savanyú homoki gyepekhez kötıdnek. A somogyfajszi fás legelı a Balaton és a Dráva közt
húzódó ökológiai hálózat egyik jelentıs mozaikja. Ez a ligetes erdıkkel tarkított mészkerülı
homoki gyeptársulás egyike az utolsó somogyi legelıerdıknek.
A Rinyaszentkirályi-erdı Természetvédelmi Terület (TT) területe: 63 hektár. A területet
elsısorban a rétisasok nyugalmának biztosítása, fészkelésük elısegítése érdekében alakították
ki. A természetszerő erdık további számos természeti érték élıhelyei, melyek megóvása miatt
a terület fokozottan védett. (DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA, 2008)
„Az éghajlat szubmediterrán klímahatás alatt áll. A hımérsékletingadozások viszonylag
alacsonyak, a telek enyhék, általában kiegyensúlyozottak. Az átlagos évi középhımérséklet
10,5 °C. A csapadék évi átlagos mennyisége 800 milliméter (Dráva-völgye) és 650 milliméter
(Somogyi parti-sík) között váltakozik. A legcsapadékosabb hónap a június, ekkor az átlag
meghaladja a 80 mm-t. A hótakarós napok száma 30-40. Az elsı fagyos napok október
második felében fordulnak elı, míg az utolsó fagyokra márciusban lehet számítani. A
leghidegebb hónap a január, ekkor az átlagos hımérséklet –0,9 °C Az elsı havazás november
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második felében szokott elfordulni. Az átlagos nyári hımérséklet 18,9 °C, a napsütéses órák
száma 1300-1400 között mozog. A legmelegebb hónap a július, amikor az átlaghımérséklet
20,4°C. Az uralkodó szélirány északi, észak-nyugati, észak-keleti.
„A Babócsai Basa-kert TT területe 13 hektár. Az évszázadok alatt jelentısen elszaporodott
csillagos nárcisz legnagyobb tömegben itt fordul elı hazánkban. A terület az ıskor óta
folyamatosan lakott, egy Árpád-kori templommaradványt és a közelben török fürdıt is
feltártak a régészek. Somogy megye déli részének egyik legjelentısebb történelmi helyszíne a
Basa-kert, ahol a megye legnagyobb alapterülető földvára található.
A Csokonyavisontai fás legelı TT területe: 437 hektár. Rendeltetése, hogy védje és
természetes állapotában tartsa fenn a dél-somogyi tájra jellemzı fás legelıt, annak hatalmas
mérető idıs fáit, valamint a savanyú homokra jellemzı növénytársulásokat, és az azokhoz
kötıdı állatvilágot. Számos védett orchideafaj nyílik itt, mint az agárkosbor, hússzínő
ujjaskosbor, és pompás kosbor, valamint további védett és ritka fajok, például a halvány
sáfrány vagy a szırös nyír. Értékes gerinces védett állatai közé tartozik többek közt a mocsári
teknıs, a fekete gólya, a rétisas, a barna kánya, a darázsölyv és a vadmacska.” (DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2005)

6.5.3 A 2. lépés: A Somogy Természetvédelmi Szervezet, és az általa kezelt
területek bemutatása
A Somogy Természetvédelmi Szervezet (STVSZ) 1980-ban alakult. 1989-ben történelmi
jelentıségő volt a Boronka-patak völgyében húzódó 180 hektáros tavas terület megvásárlása.
Ezzel a vásárlással a Mesztegnyı és Nagybajom közti erdei tavak rendkívül értékes
élıhelyeinek védelme vált lehetıvé. 1991-ben a fenti szervezet javaslatára jött létre a
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet élıvilágának védelme és az ehhez
szükséges együttmőködés kialakítása érdekében terveikkel felkeresték a környezı települések
önkormányzatait. Elmagyarázták a térség természeti potenciáljában rejlı gazdasági
lehetıségeket,

amely

vonzerı

lehet

a

térség

ökoturizmusának

kialakításában.

Kezdeményezésükre jött létre a tájvédelmi körzet által érintett települések szövetsége: „Híd a
Boronkán” névvel. A 17 önkormányzatot (Nagybajom, Mesztegnyı, Böhönye, Nikla,
Pusztakovácsi, Kelevíz, Libickozma, Somogyfajsz, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Pálmajor,
Somogysárd, Újvárfalva, Szenyér, Marcali, Nemeskisfalud) magába tömörítı egyesületet
1994-ben Mesztegnyı székhellyel hozták létre, további tagjai a SEFAG Zrt. Nagybajomi
Erdészete, továbbá három vadásztársaság és a mesztegnyıi Honismereti Egyesület. Az
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egyesület

alapvetıen

természetvédelmi

célokkal

alakult,

ugyanakkor

ökoturisztikai

tevékenységeket is végez.
A privatizáció során újabb területvásárlások történtek, Belsı-Somogy legértékesebb, a
Balatont a Drávával összekötı vizes élıhelyei is az STVSZ tulajdonába kerültek. Az
élıhelyek láncolata ökológiai hálózatként szolgál a két vízgyőjtı között, biztosítva a biológiai
sokszínőség számára nélkülözhetetlen genetikai információáramlás lehetıségét.
1993-ban a Somogy Természetvédelmi Szervezet vette át a helyi önkormányzattól a
somogyfajszi Kund kastélyt. Hazai és nemzetközi konferenciák, illetve kulturális és turisztikai
rendezvények helyszínévé, ökoturisztikai programok kiinduló állomásává, és a szervezet
központjává vált a kastély, amely 1993. óta turisztikai bázisként és információs központként
mőködik.
Az STVSZ tulajdonában lévı területek
•

Somogyfajszi legelık - 200 ha

•

Boronkai tórendszer - 180 ha

•

Mikei tórendszer - 60 ha

•

Petesmalmi tórendszer - 170 ha

•

Csokonyavisontai tórendszer - 90 ha

•

Összesen: 700 ha

A megvásárolt területeken az elmúlt években jelentıs állagmegóvó és természetvédelmi
rekonstrukciós munkák folytak. A vizes élıhelyeken (halastavakon) megkezdték a
hagyományos gazdálkodást (halászat) a helyi roma lakosság bevonásával.
A tulajdonukban és kezelésükben lévı ökológiai hálózat minden egységét a fenntartható
fejlıdés alapelveinek figyelembe vételével kezelik, és gazdaságukat fejlesztik. Az egyes
gazdasági

egységek

tevékenységét

összekapcsolva

regionális

fejlesztési

programot

szeretnének megvalósítani.

Ökoturisztikai látnivalók bemutatása az STVSZ területein
Az országos kéktúra útvonala keresztülhalad a területen Mesztegnyı és Újvárfalva között.
Az STVSZ tulajdonában lévı területekhez közvetlenül kapcsolódó épületek túlnyomó része
mőemlék. Magukban hordozzák a régióra jellemzı építészet és kultúra elemeit, mivel a
századforduló gazdasági központjai voltak.
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Ezek az épületek a következık:
•

Soponyai vízimalom maradványai,

•

Cifra-malom és molnárház,

•

Csokonyavisontai uradalmi iskola.

A petesmalmi halásztanya, vizes élıhelyei, a halastavak és a hozzá tartozó ökotechnikai
berendezések (madár megfigyelı kunyhók, fészkelı szigetek) a speciális érdeklıdéső turisták
igényeit szolgálják, ugyanakkor hagyományos halászati tevékenységet is folytatnak.
A SOMOGYFAJSZI MŐEMLÉKEGYÜTTES központi épületét, a Kund-kastélyt az
STVSZ újította fel, amelyet jelenleg olyan víz- és energiaellátó, illetve felhasználó rendszerrel
láttak el, amely a megújuló energiák felhasználását és a környezetkímélı vízfelhasználást
valósítja meg, továbbá egy egységben mutatja be a kor környezetbarát építési és
épületgépészeti technológiáit.
Az épület funkciói:
-

Belsı-Somogy ökológiai hálózat irányításának központja,

-

a szervezet adminisztrációs központja,

-

oktató, képzı, továbbképzı központ,

-

közösségi rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, tudományos és
kulturális események színhelye,

-

kiinduló pontja az ökológiai hálózaton belüli a szakmai és ökoturisztikai
programoknak,

-

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet központja.

Kapcsolódó létesítmények és területek: A kastély mellett található az egykori, jelenleg
felújításra szoruló uradalmi istálló, a Szent Vendel kápolna, amelynek felújítása 1998-ban
befejezıdött, továbbá az évente több száz látogatót vonzó vidrabemutató és menhely. A
kápolna-út tanösvényén a kastélypark és a csatlakozó rét, legelı élıvilága tanulmányozható.
A régi magyar háziállat telep - a 43 állatból álló szürkemarha gulya, 40 racka juh génmegırzı és területkezelési funkciót lát el, az egykori falusi iskolaépület - népi mőemlék rekonstrukciója, funkciójának kialakítása folyamatban van. A Somogyfajszi pásztorpark
(200 ha) területén létesített pásztorkunyhókból kitőnıen megfigyelhetı a gyurgyalagok
mozgása.
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Egynapos somogyfajszi ökoturisztikai program keretében végiglátogatható az 1935-ben
még mőködı Fekete malom, amely mellett egy hatalmas odvas kırisfa áll. Fekete István
nyomán „Mesebeli erdınek” is nevezik. Az erdei út egyik végén egy horgásztó található. Az
erdıben továbbhaladva az Árpád-kori emléket bemutató İskohó Múzeum látogatható meg.
A SOPONYAI VÍZIMALOM ÉS TÓRENDSZER tavain jelenleg extenzív halgazdálkodás
folyik. A malomépület az elmúlt évszázadok során több ízben megsemmisült, utoljára az
1950-es években. A fennmaradt dokumentumok szerint a malom kettıs feladatot látott el. A
gabonaırlés mellett a környezı kiterjedt erdıségekbıl származó faanyagot is itt főrészelték
fel. A teleltetık alkalmasak vidramenhely kialakítására is, amely egyben etológiai és
szaporodásbiológiai kutatásokra is lehetıséget ad.
CIFRA-MALOM ÉS MOLNÁRHÁZ A HOZZÁ TARTOZÓ TAVAKKAL jelenleg a
Boronka-melléki

Tájvédelmi

Körzet

déli

fogadóközpontja.

A

tavakon

extenzív

halgazdálkodást folytatnak. A molnárház udvara 1990-tıl nemzetközi ökológiai táborok
színhelye. A közelben található kutatóház szálláshelyként egész évben a kutatók, ill. szakmai
érdeklıdık rendelkezésére áll. A soponyai malommal együtt a tájvédelmi körzet
természetvédelmi kezelésének központja.
MIKEI TAVAK területén az STVSZ területkezelést valósított meg a hagyományos
gazdálkodás fenntartásával. Az extenzív halászat lehetıvé teszi a jellemzı tájfajták, így a
nagyatádi pontyvonal megırzését.
Az STVSZ által szervezett ökoturisztikai túrák:
Ornitológiai túrák: lappantyú és a visszatelepült aranysakál éjszakai, valamint gébicsek
nappali megfigyelésére szervez túrákat az STVSZ.
A lovastúrák szervezett és egyéni formában is lehetségesek a területen. A szervezett
túraútvonal egy hat napos lovaglást foglal magában, amely az alábbi állomásokat tartalmazza:
1. nap: Háromházi fogadó – Somogyfajsz
2. nap: Boronka
3. nap: Petesmalom
4. nap: Csokonyavisonta
5. Drávatamási
6. Somogyfajsz
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Az STVSZ által végrehajtott programok
• A Somogy Természetvédelmi Szervezet 1989-ben dolgozta ki a Somogy Vadvíz
Programot. Ennek keretében megvásárolta a Balatontól a Dráváig húzódó ökológiai
hálózat legértékesebb vizes élıhelyeit.
•

Rétisas Védelmi Programnak köszönhetıen az elmúlt tíz év során az országos állomány
tizenhat fészkelı rétisas párról (1987.) hatvankettıre növekedett (1997.). A program
további feladata az állomány fennmaradásának biztosítása.

•

Európa legismertebb madarai a gólyák, ám élıhelyeik a legveszélyeztetettebbek. A
Fekete- és Fehérgólya Védelmi Program feladata az állatállomány pontos felmérése és
nyilvántartása. Az élıhelyek védetté nyilvánításával, mőfészkek kihelyezésével, a
jelenlegi állomány fenntartható.

•

A keresztes vipera Somogy megye gerinces faunájának egyik ritka képviselıje. Kis
példányszámban fordul elı területeinken, életérıl, biológiájáról kevés ismeretanyag áll
rendelkezésünkre. Állományának fenntartását csak a faj mind teljesebb megismerése teszi
lehetıvé. A Vipera Védelmi Program keretében etológiai és ökológiai kutatásokat
végeznek.

•

Európa legnagyobb vidraállománya él Magyarországon. Az Alapítvány a Vidrákért és az
STVSZ együttmőködést kötött a magyarországi vidraállomány védelme érdekében. Az
STVSZ tavai a legjelentısebb magyarországi vidralelıhelyek. A program feladata a
magyarországi vidraállomány felmérése, és rendszeres megfigyelése, a vidra
népszerősítéseoktalan pusztításának elkerülése érdekében. E program részeként valósult
meg a somogyfajszi vidrabemutató és menhely, illetve a Petesmalmi Vidrapark. Az
ökológiai értékek megırzésének egyik legfontosabb eszköze a hagyományokon alapuló,
fenntartható

tájhasználati

módok

–

a

legeltetéses

állattartás

és

az

extenzív

gyepgazdálkodás – felelevenítése. Az alapítvány szürkemarha-gulyát, és rackanyájat
legeltet, és mutat be a somogyfajszi pásztorparkban. Az STVSZ által vásárolt területek
és a területekhez tartozó malmok, halásztanyák, mőemlék épületek alkalmasak arra, hogy
felelevenítsék a régmúlt hagyományait és bizonyítsák az e hagyományokon alapuló
gazdálkodás fenntarthatóságát. A Belsı-Somogy ökológiai hálózat területén lévı tavak
kezelése, az ıshonos háziállatok gondozása, a központi iroda mőködése új munkahelyeket
teremtett. A területek tájképi értéke, természeti és kulturális értékei egyedi élményt
kínálnak a látogatók számára. Somogyfajszon az ökológiai célok megvalósítása egyben
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kulturális, mőemlékvédelmi, területfejlesztési és szociális eredményekkel is párosul. A
program területén keletkezı javak helyben kerülnek felhasználásra, további szemléletbeli
illetve gazdasági fejlıdést indukálva.

6.5.4 A 3. lépés: az STVSZ tulajdonában lévı területek által érintett kistérségek
társadalmi, gazdasági jellemzıinek ismertetése
A statisztikai adatok győjtése azért fontos, hogy az ökoturisztikai klaszter kialakítása során a
primer adatok rendelkezésre álljanak, hogy a klaszter elindítását követıen folyamatosan
évente összehasonlítások készülhessenek és a megfelelı monitoring tevékenységek kiinduló
adatai rendelkezésre álljanak.
A Belsı-Somogy ökológiai hálózat hét statisztikai kistérséget érint: Barcsi, Fonyódi,
Kadarkúti, Kaposvári, Lengyeltóti, Marcali és Nagyatádi kistérség. Jellemzıen a kistérségek
határai nem esnek egybe az ökológiai hálózat területével, de jó megközelítésnek
alkalmazható. Az adatok elemzését a 2007. évi új statisztikai besorolás szerinti kistérségi
határok szerint végezte el a disszertáns, mivel jelenleg ez a hatályos. Korábban több település
más kistérségekbe tartozott, továbbá a Kadarkúti térség 2007. elıtt nem létezett.
A hét kistérségben összesen 180 település található. A kistérségek alapvetıen falusias
települések. Jellemzıen minden kistérségben legalább egy város található, de a Fonyódi és a
Kadarkúti kistérségekben 3, illetve 2. A települések 46%-a 500 fı alatti népességő, és a
települések további 50%-a 500-5000 közötti lakosú. A Kaposvári kistérséget leszámítva az
érintett térségben a népsőrőség 40fı/km2 körüli, tehát alapvetıen vidéki kistelepülések
találhatók a térségben (9. táblázat). Az érintett hét kistérségben a 180 településen összesen
244 351 fı lakik, 4,3%-kal kevesebben, mint 2001-ben. Somogy megye egészéhez képest a
lakónépesség itt több mint 1%-kal nagyobb mértékben csökkent.
A települések átlagos népessége a megyei átlagot enyhén meghaladja. Az érintett kistérségek
közül a legnagyobb élveszületést a Nagyatádi, a Kadarkúti és a Lengyeltóti kistérségekben
regisztrálták, a halálozási statisztikákat Marcali és a Fonyódi kistérség vezeti. A
népességfogyás elsıdleges okának tekinthetjük a növekvı természetes fogyást, mely az
alacsony születésszámmal és a kedvezıtlen mortalitási viszonyokkal magyarázható. A
természetes fogyás évi átlaga 2000-2007. között átlagosan 5‰. 2007-ben a 8 év átlagát
meghaladta a természetes fogyás, illetve a belföldi vándorlási különbözet (10. táblázat) .
A demográfiai folyamatokat befolyásoló tényezı még az elvándorlás. A népességvándorlás
méreteit, irányát elsısorban a gazdasági-társadalmi tényezık határozzák meg, ezek közül is
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alapvetı fontosságú a foglalkozási szerkezet átalakulása. A belföldi vándorlási különbözet a
hét kistérségben átlagosan 5,8‰, a legnagyobb vándorlási különbözet a nagyatádi és a
fonyódi kistérségekben látható (több, mint 8‰). A 60 éves és idısebb népesség aránya évrıl
évre emelkedik, a Barcsi és a Kadarkúti kistérséget leszámítva mindenhol meghaladja a 20%ot, a kistérségekben egyre inkább súlyosbodik az elöregedéssel együtt járó gazdasági
eltartóképesség romlása.
A térség egészségügyi alap és szakellátása egyaránt jónak mondható. A térség egészségügyi
aktív és krónikus fekvıbeteg ellátását, illetve a járó-beteg ellátását a Nagyatádi, Marcali és
Kaposvári Városi, illetve Megyei Kórház és Rendelıintézet biztosítja. Gyógyszertár a
nagyobb településeken található, orvosi ügyelet kistérségi szinten mindenhol megoldott.
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Kistérség

Település

Barcsi
Fonyódi
Kadarkúti
Kaposvári
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatádi
Összesen

26
11
23
54
10
38
18
180

Ebbıl:
város
1
3
2
1
1
1
1
10

Településszerkezet, 2007. december 31.
A települések száma népességnagyság-kategóriák szerint
–499
500–999 1000–4999 5000–9999 10 000–49 999 50 000–
14
8
3
–
1
–
2
3
4
2
–
–
10
6
7
–
–
–
29
13
11
–
–
1
4
1
5
–
–
–
18
13
6
–
1
–
6
5
6
–
1
–
83
49
42
2
3
1

Terület,
km2
696
373
532
1 041
273
922
647
4484

Népsőrőség,
fı/km2
36,0
62,9
39,2
96,5
41,7
39,0
41,8

5. táblázat: Településszerkezet, 2007.12.31., (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv, 2008 alapján szerk. Fodor Á.)

Népesség, népmozgalom, 2007.
Lakónépesség
Kistérség
fı
Barcsi
Fonyódi
Kadarkúti
Kaposvári
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatádi
Érintett kistérségek összesen
Somogy megye összesen

25 062
23 434
20 871
100 458
11 356
36 013
27 057
244 251
325 024

%-os változása a
2001-hez képest,
-6,7
-3,5
-2,0
-2,5
-4,8
-5,0
-5,4
-4,3
-3,5

Belföldi
ÉlveHalálozás vándorlási
születés
különbözet
ezer lakosra
8,9
8,0
9,6
8,7
9,4
8,9
9,8
9,0
8,7

14,0
15,4
14,8
13,9
12,9
15,6
14,8
14,5
14,3

-7,9
-8,1
-1,7
-2,5
-7,2
-5,0
-8,5
-5,8
-5,0

Természetes
Belföldi
A 60 éves és
szaporodás,
vándorlási
fogyás (–)
különbözet idısebb népesség
aránya az állandó
2000–2007. évi átlaga ezer
népességbıl %
lakosra
-4,9
-5,4
19,9
-6,5
0,0
24,9
-3,9
1,4
17,8
-4,2
-0,2
21,9
-3,7
-4,6
20,8
-6,4
-4,5
22,8
-5,4
-2,7
20,2
-5,0
-2,3
21,2
-4,9
-1,2
21,9

10. táblázat: Népesség, népmozgalom, 2007 -ben (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv, 2008. alapján szerk. Fodor Á.)
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A kistérségekre az elavult gazdasági szerkezet jellemzı, melyet a foglalkoztatottak ágazati megoszlásának vizsgálata mutat. Az összes
foglalkoztatotthoz viszonyítva a mezıgazdaságban dolgozók aránya 10,6%, amely jóval magasabb, mint a megyei átlag (8,6%). A Fonyódi és a
Kaposvári kistérségben az összes foglalkoztatott kétharmada a szolgáltatási szférában vesz részt, ugyanakkor a többi kistérségben a megyei
átlagtól (62%) jelentısen elmarad (átlag 55%). A Kadarkúti, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatádi kistérségben jelentıs az iparban és az építıiparban
foglalkoztatottak aránya (30-35%), a mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya a Barcsi kistérségben a legmagasabb (15%). A kistérségek
összességében hagyományos gazdasági szerkezetet mutatnak, amelyek közül a Kaposvári és a Fonyódi kistérség a turizmus és a szolgáltatások
jelentısebb aránya miatt tér el (11. táblázat).
A térségben igen jelentıs az álláskeresık aránya a munkavállalási korú állandó népességbıl. 2007-ben 12,8%-ot ért el, amely a megyei átlag
11%-át meghaladja. A tartós munkanélküliek aránya is jelentıs, amely a térség gazdasági szerkezeti problémáit, hátrányosabb helyzetét tükrözi.
Foglalkoztatottak, nyilvántartott álláskeresık 2007-ben
Mezıgazdaság és Ipar és az
Szolgáltatások
erdıgazdálkodás építıipar

Nyilvántartott
álláskeresık

A 180 napon túl
nyilvántartott álláskeresık

Pályakezdık

Kistérség
foglalkoztatottjai az összes foglalkoztatott
százalékában, 2001. február 1.
Barcsi
Fonyódi
Kadarkúti
Kaposvári
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatádi
Vizsgált térség összesen
Somogy megye összesen

15,0
8,2
11,7
5,4
12,5
10,6
11,1
10,6
8,6

27,5
25,9
34,1
26,7
32,6
34,0
33,2
30,6
29,4

57,4
65,9
54,1
67,9
54,9
55,4
55,7
58,8
62,1

aránya a munkavállalási korú
állandó népességbıl, %, 2007
17,1
8,9
14,4
8,7
14,5
11,8
14,1
12,8
11,0

9,8
3,4
9,2
5,0
8,4
6,6
9,0
7,3
6,1

aránya a nyilvántartott
álláskeresıkbıl, %, 2007
57,6
37,8
63,7
57,2
57,9
56,0
63,3
56,2
55,5

11. táblázat: Foglalkoztatottak, nyilvántartott álláskeresık 2007-ben, (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv 2008 alapján szerk. Fodor Á.)
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10,4
5,6
9,2
8,7
7,1
8,2
5,2
7,8
7,7

Fontos megfigyelni, hogy az egyes térségekben milyen a vállalkozói aktivitás. A regisztrált
vállalkozások számát tekintve megállapítható, hogy a Fonyódi és a Kaposvári kistérségben
van jelen a legtöbb vállalkozás, azon belül is legnagyobb arányban a szolgáltatásban (több,
mint 80%). A vizsgált térségben 80% a szolgáltatásban résztvevı vállalkozások aránya. Az
ezer lakosra jutó vállalkozások tekintetében a térség (105) jellemzıen elmarad a megyei
átlagtól (119). Ebben a tekintetben is kitőnik a Fonyódi és a Kaposvári kistérség, ahol a
turizmus, illetve a megyeszékhely funkció miatt jelentısebb a vállalkozói jelenlét. A
vállalkozások jórészt (72%) egyéni vállalkozás, a Barcsi, Kaposvári, Nagyatádi kistérségben a
társas vállalkozások aránya 30% (12. táblázat).
Regisztrált vállalkozások, közlekedés, távközlés, 2007
Kistérség
Barcsi
Fonyódi
Kadarkúti
Kaposvári
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatádi
Vizsgált térség
összesen
Somogy megye
összesen

Mezıgazdaságban
298
221
317
907
128
297
317

Regisztrált vállalkozások száma
ipar,
ebbıl:
Szolgálösszesen
építıiparban tatásban
társas
237
1 184
1 719
508
429
4 732
5 382
993
248
994
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2 845
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1 363
1 907
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22078
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4 357

30 960
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10 579
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12. táblázat: Regisztrált vállalkozások, közlekedés, távközlés, 2007 (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai
évkönyv 2008 alapján szerk. Fodor Á.)

A környezeti adottságok feltérképezése nélkülözhetetlen a jelenlegi helyzet feltárásához. A
vízhálózat kiépítettsége tekintetében a Kadarkúti kistérséget leszámítva az átlag 90% feletti, a
csatornahálózatba bekötött lakások aránya azonban jelentısen elmarad a megyei átlagtól.
Különösen szembeötlı, hogy a Kadarkúti kistérségben a csatornázás teljes mértékben
hiányzik. A hulladék elszállításával kapcsolatosan a vizsgált térségi átlag megegyezik a
megyei átlaggal (91%), ugyanakkor a Barcsi és a Marcali kistérségben 90% alatti érték
látható. A gázellátásba bekapcsolt lakások aránya a térségben jelentıs eltérés mutat, a Balaton
partmenti települések tekintetében az arány sokkal magasabb, mint a délebbre esı területeken,
ahol arányuk 50% körüli. A közmőellátás tekintetében tehát megállapítható, hogy a térségben
továbbra is jelentıs elmaradások láthatók (13. táblázat).
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Kistérség

Közmőellátás, környezet 2007-ben
Közüzemi
Háztartási
szennyvízKözüzemi
vezetékesgázvízhálózatba
csatorna
fogyasztó a
hálózatba
lakásállomány
százalékában
bekapcsolt lakás, %

Barcsi
Fonyódi
Kadarkúti
Kaposvári
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatádi
Vizsgált térség összesen
Somogy megye összesen

56,7
96,6
42,8
79,3
50,5
64,8
57,3
64,0
71,6

96,1
98,5
89,7
98,6
92,4
95,8
96,1
95,3
96,0

Rendszeres
hulladékgyőjtésbe
bevont lakások
aránya, %

70,8
77,3
0,0
71,3
58,0
55,2
49,7
54,6
60,6

87,2
98,6
90,4
95,9
90,2
88,0
94,9
92,2
91,7

13. táblázat: Közmőellátás, környezet 2007. (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv, 2008. alapján
szerk. Fodor Á.)

Oktatás
A középfokú turisztikai és vendéglátó szakirányú képzések vertikuma széles Somogy
megyében. Szakiskolai és szakközép iskolai képzésekre egyaránt van lehetıség.
A térségben diplomás szakközgazdász képzést egyedüliként a Kodolányi János Fıiskola
Siófoki Oktatási Központja végez. A Kaposvári Egyetem felsıfokú szakképzés keretében
oktat idegenforgalmi ismereteket falusi turizmus szakirányon. A megyén belül a BSC szintő
turisztikai képzés a legmagasabb. Mesterképzés az itt szerzett ismeretekre épülve a DélDunántúli Turisztikai Régióban Pécsett lehetséges. A közgazda képzések között ugyanakkor
nincs

idegenforgalmi

szakirány.

Ilyen

szakirányt

(turizmusföldrajz)

a

Pécsi

Tudományegyetem Természettudományi Kara Földrajzi Intézetének Turizmus Tanszéke oktat
geográfus MSC képzés keretében.

6.5.5 A 4. lépés: az érintett kistérségek turisztikai kínálatának és keresletének
elemzése
A vizsgált térségek turizmusa igen eltérı képet nyújt. A Balaton partmenti településeket és a
háttértelepüléseket érintı kistérségek mind a szállásférıhelyek, mind a szálláshelyeken töltött
vendégéjszakák vonatkozásában messze élen járnak (Fonyódi kistérség 40 281 ágy, Marcali
kistérség 15 123 ágy), míg a belsı-somogyi területeken, illetve a Dráva menti térségekben a
szállásférıhelyek száma alig éri el az ötszázat (42. ábra).
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42. ábra: Szállásférıhelyek száma (db) 2007-ben (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv, 2008.
alapján szerk. Fodor Á.)

A vendégéjszakák vonatkozásában megállapítható, hogy a magánszálláshelyeken töltött
vendégéjszakákat preferálják a turisták, ahol a Fonyódi kistérségben 450 000 éjszakát
töltöttek el, míg ugyanitt, a kereskedelmi szálláshelyeken 254 000 éjszakát (43. ábra).
Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken 2007-ben
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43. ábra: Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken 2007-ben (Forrás: Somogy megyei területi statisztikai
évkönyv, 2008. alapján szerk. Fodor Á.)

A belsı-somogyi területek és a Dráva menti területeken az ott- tartózkodó turizmus nem
jelentıs, a vendégéjszakák száma kistérségenként10-30 000 éjszaka között változik.
„A statisztikai adatok kistérségenként eltérı képet vázolnak fel a turizmus alakulásáról. Ez
részben annak köszönhetı, hogy a kistérségekben az utóbbi évek fejlesztései területileg
dekoncentráltan mentek végbe, a befektetések nagyságát illetıen pedig eltérı mértékőek
voltak, így különbözı forgalomváltozást indukáltak. A barcsi kistérségben 21%-kal több
vendég 16%-kal több vendégéjszakát töltött el az egy évvel korábbihoz képest, ami az új
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barcsi termálfürdı vonzerejének is köszönhetı. A marcali kistérségben jelentısen nıtt a
vendégek és a vendégéjszakák (277%) száma is, amelyet az újonnan kiépített marcali fürdı
jelentısen befolyásolt.
A csurgói kistérségben kis mértékben emelkedett a vendégforgalom (2%). A kaposvári
kistérségben mintegy 3%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a vendégek, mint 2006-ban.
Ez a tendencia elsısorban a 3 csillagos szállodák, a panziók és a turistaszállások tekintetében
érzékelhetı.

Jelentısen

(közel

kétszeresére)

emelkedett

a

2

csillagos

szállodák

vendégforgalma. A kistérségben kiemelkedı eredményt ért el Hencse és Kaposvár (+35%).
Összességében a csurgói és a kaposvári kistérségben is csökkent a belföldi vendégéjszakák
száma. A lengyeltóti kistérség az elızı évihez hasonló vendégforgalmat bonyolított. A
nagyatádi kistérség vendégforgalma kettıs képet mutat: míg a vendégek száma jelentısen
(+12%-kal) emelkedett, a vendégéjszakák száma 10%-kal csökkent. A csökkenés elsısorban a
szállodákban, azon belül is a 2-3 csillagos hotelekben és a gyógyszállókban jelentıs. A
belföldi vendégforgalom a nagyatádi kistérségben 17%-al csökkent 2006-hoz viszonyítva.
A vendégforgalmi adatokból általánosságban az a következtetés vonható le, hogy azokon a
területeken, ahol az utóbbi években jelentıs turisztikai beruházások történtek, a turizmus
fellendülıben van. Ezek a beruházások a további fejlesztések, illetve a kialakítandó térségi
turisztikai termékek alapjaivá válhatnak.” (SOMOGY MEGYE TURIZMUS STRATÉGIÁJA,
TERVEZET, 2008.)
A

tartózkodási

idı

jelentıs

eltéréseket

mutat

kistérségenként.

Általánosságban

megállapítható, hogy az országos trendeknek megfelelıen a magánszálláshelyeken rendre
több éjszakát töltenek el a turisták, mint a kereskedelmi szálláshelyeken. A legszembetőnıbb
eltérés a Kaposvári kistérségben látható, ahol a magánszálláshelyeken átlagosan 7,3, míg a
kereskedelmi szálláshelyeken 2 éjszakát töltenek. A többi vizsgált kistérségben nincs ekkora
különbség, jellemzıen a magánszálláshelyeken 4-6, a kereskedelmi szálláshelyeken 3-5
éjszakát töltenek átlagosan. A Kadarkúti és a Fonyódi kistérségben a vendégek inkább a
rövidebb, hétvégi tartózkodást részesítik elınyben (44. ábra).
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44. ábra: Tartózkodási idı a szálláshelyeken (éjszaka) ( Forrás: Somogy megyei területi statisztikai évkönyv,
2008. alapján szerk. Fodor Á.)

A vizsgált térség egyes településeinek turisztikai kínálat elemzése
A kistérségi adatoknál pontosabb kép kapható, ha az egyes településekre vizsgáljuk a
turisztikai keresletet. A disszertáns 2003-2007. közötti idıszakot elemezte a KSH TSTAR
adatai alapján.
A térség turizmusa speciális adottságokkal rendelkezik és ugyancsak speciális problémákkal
küzd. Az északi területén található Magyarország egyik legfrekventáltabb, ám az utóbbi
idıben elismertségébıl és keresettségébıl sokat vesztett, ugyanakkor 2005. óta ismét
fellendülni látszó turisztikai desztinációja, a déli Balaton-part. A megye északi részének
turizmusát e terület közelsége alapvetıen befolyásolja. A vizsgált térség déli része turisztikai
szempontból kevésbé fejlett, kisebb iránta az érdeklıdés, infrastrukturális kiépítettsége
gyengébb és kevesebb a hajlandóság a terület lakosaiban is a turizmussal való foglalkozásra.
Az 1997-ben, a Magyar Turizmus Rt. által készített Magyarország Vonzerıleltára alapján,
továbbá a 2008-ban a Somogy megye Idegenforgalmi koncepciójának készítéséhez
felhasznált, illetve a Pécsi Tudományegyetem gondozásában, a Xellum Kft. által készített
turisztikai

magterület

lehatárolásához

felülvizsgált

vonzerıleltár

felhasználásával

a

disszertáns a térség vonzerıit megvizsgálta. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy mind az
1997-es, mind a Pécsi Tudományegyetem által átadott vonzerı minısítések helyenként
jelentısen túlértékelik a vonzerıket. A vonzerıleltár frissítésére a 2009. évi Dél-Dunántúli
Régió TDM pályázati felhívásában EU támogatás vehetı igénybe, a disszertáns a vonzerıket
a jelenleg rendelkezésre álló értékek alapján vizsgálta.
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A Balaton és Dráva között húzódó Belsı-Somogy ökológiai hálózat területe a vizsgált
klaszter minta kiinduló pontját jelenti, amelyhez a disszertáns a komplex ökoturisztikai
kínálathoz további területek kapcsolódását vélte szükségesnek. A potenciális terület
lehatárolásához itt is fontosnak tartja megjegyezni, hogy a terület ökológiailag elkülönül a
Kis-Balaton területétıl, a Baláta-tótól és a Zselictıl. Az ökológiai folyosó érinti a Nagyberek
területét, a Boronka Tájvédelmi Körzetet és kapcsolódó külsı-somogyi területeket, továbbá a
déli területen eléri a Duna-Dráva Nemzeti Parkot és a kapcsolódó belsı-somogyi területeket.
A Dél-Dunántúli Régió Turizmusfejlesztési Stratégiai Programjához készült turisztikai
magterületi lehatárolás módszeréhez a Xellum Kft. a vonzerık értékeléséhez az alábbi
kódokat használta:
1. vonzerı pontra értékelték a helyi vonzerık I-et, amelyek potenciálisan attrakcióvá
fejleszthetık. Ennek ismérve, hogy a helyiek tudnak róla és felkeresik, de turisztikai forgalma
nincsen, vagy jelentéktelen. Az érkezı turista, ha tudomást szerez róla, akkor megnézi
(kiegészítı program), de nem ezért utazik a településre.
2. vonzerı pontra értékelték a helyi vonzerık II-t, amelyek kistérségi hatással
rendelkeznek. A környékbeliek tudnak róla, vendégeiknek bemutatják, a környéken ismert és
látogatott, turisztikai forgalma is van. Önálló keresletet nem gerjeszt.
3. vonzerı pontra értékelték a regionális vonzerık I-et, az adott objektumot felkeresı
látogatók többsége az adott régióból érkezik. Jelentıs forgalmat gerjeszt. Régiójában ismert
és elismert helynek számít, amit felkeresnek, ám a régión kívüli ismertsége minimális, külsı
kereslete elhanyagolható.
4. vonzerı pontra értékelték a regionális vonzerık II-t, amelyek esetében az adott
objektumot felkeresı látogatók többsége ugyan az adott régióból érkezik, ám a vele
szomszédos régiók településeirıl is toboroz látogatókat. Saját régiójában jól ismert, a régió
lakói kötıdnek hozzá, büszkék rá, a régió imázs részének tartják, és rendszeresen látogatják.
Külsı ismertsége túlterjed a régió határain, onnan is nyer látogatókat.
5. vonzerı pontra értékelték az országos vonzerık I-et, amelyek esetében az attrakció
látogatói az egész ország területérıl érkeznek, ám speciális vendégkör szegmenst jelentenek,
jelentısebb számban nem generál látogatottságot az országhatáron kívülrıl és más
szegmenseket nem mozdít meg.

146

6. vonzerı pontra értékelték az országos vonzerık II-t, ahol az attrakció látogatói az egész
ország területérıl érkeznek, de jelentısebb számban nem generál látogatottságot az
országhatáron kívülrıl, szinte minden vendégkör szegmensben utazást gerjeszt.
7. vonzerı pontra értékelték a nemzetközi vonzerık I-et, amelyek esetében az adott
objektumot felkeresı látogatók jelentıs része külföldrıl érkezik, ám alapvetıen egy speciális
vendégkör szegmens számára vonzó (pl. vadász turizmus).
8. vonzerı pontra értékelték a nemzetközi vonzerık II-t, amelyek esetében az adott
objektumot felkeresı látogatók jelentıs része külföldrıl érkezik, akik igen széles piaci
szegmentációt reprezentálnak. Alapvetıen a szomszédos országokból és a hagyományos
küldı országokból vonz vendégeket, kereslete tömeges, ám új piacokat jelen állapotában nem
mozgósít, ugyanakkor erre adottságokkal rendelkezik.
9. vonzerı pontra értékelték a globális vonzerıket, amelyek értelmezése annyival lép túl a
nemzetközinél, hogy a világ szinte bármely országának lakosai számára attraktív, így szinte
távolságtól függetlenül indukálhat az adott desztinációba utazást.
Somogy megye turizmus stratégiájában ugyanezeket a pontozási értékelési módszert
alkalmazták a megyei magterületek lehatárolásához (45. ábra).
Turisztikai magterületek Somogy megyében

45. ábra: Magterületi lehatárolás Somogy megyében, (Forrás: Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet,
2008.11.25.)
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A disszertáns által vizsgált 7 kistérségen belül 58 településen található legalább országos
szintő I, minısítéső vonzerı. Olyan vonzerık, ahova a látogatók jelentıs része külföldrıl
érkezik, és igen széles piaci szegmentációt reprezentálnak összesen hat településen
találhatók: Balatonberényben, Balatonkeresztúron, Balatonmáriafürdın, Fonyódon, Kutason
és Nagyatádon. A Balaton menti települések fı vonzereje a Balaton, Kutason a Hertelendi
Kastélyszálló, illetve Nagyatádon a termál, illetve gyógyfürdı.
Olyan nemzetközi vonzerık, amelyek csak bizonyos vendég szegmensek igényeinek
kiszolgálását teszik lehetıvé, a térségben 60 településen találhatók. 27 település vadászati
lehetıségeirıl, továbbá Barcs, Csokonyavisonta, Szulok, Buzsák, Nagybajom pedig
fürdıjérıl híres. Az ökoturizmus területén a látogatottság szempontjából kiemelt jelentıségő
Barcs, és Nagyberek vidéke. Hencse golfpályája a fizetıképes kereslet igényeit elégíti ki.
Országos, több turista szegmens érdeklıdését kielégítı vonzerık száma 42 a térségben,
ezek között említésre méltók a kastélyok, múzeumok, halas, illetve horgásztavak, mőemlékek,
sport és kulturális rendezvények.
Az egy-egy turista szegmens érdeklıdését kielégítı országos vonzerık a térségben nagy
számba fordulnak elı (122 db), amelyek között elsı helyen kell említeni az ökoturisztikai
látnivalókat (Duna-Dráva Nemzeti Park, Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet, Nagyberek),
erdei iskolákat, bemutató helyeket, majd a horgászati, lovaglási lehetıségeket, egyéb
rendezvényeket, vagy a Dél-Balatoni Borút állomásokat (14. táblázat).
A vizsgált térség településein több regionális és helyi vonzerı található, amelyek bemutatását
a

2.

számú

függelékben

lévı

vonzerıleltár

táblázat

tartalmaz.

Általánosságban

megállapítható, hogy az érintett településeken számos kisebb hatókörő vonzerı található,
amelyek megtekintése a desztinációt választók számára színesítheti az ott-tartózkodást.
Országos illetve nemzetközi vonzerıvel rendelkezı települések a Belsı-Somogy ökológiai
hálózat vonzáskörzetében
Település / Vonzerık száma
Babócsa
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdı
Barcs
Bolhó
Böhönye
Buzsák
Csokonyavisonta
Csombárd
Csököly
Csömend

Országos I
1

Országos II
4

1
1
11
2
5
4
2
1
1
3

2
1

2

Nemzetközi I

Nemzetközi II

1
1
1
4

1
1
1

1
2
1
1
1
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Darány
Drávatamási
Fonyód
Gadány
Háromfa
Hedrehely
Hencse
Heresznye
Hetes
Kadarkút
Kéthely
Kisbajom
Kiskorpád
Komlósd
Kutas
Lábod
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyı
Mike
Nagyatád
Nagybajom
Nagykorpád
Nagyszakácsi
Nemeskisfalud
Nikla
Osztopán
Öreglak
Pamuk
Péterhida
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Segesd
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvár
Szenyér
Szulok
Táska
Összesen

5
3
6
1

1
1
3
1
2

1

1
2
2
6
3
5
2
2
2

1
2
1
2
3
1
1

2
3
4
6
3
1
3

1

1
1
1
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2
1

1
1

2
2

1
3
2

1
1
1
1

1
2
1
2
7
2

2
1
2
3

7
2
4

3
2

1
3
122

42

2
1
1
2
2
1
5
1
60

6

14. táblázat: Országos ill. nemzetközi vonzerıvel rendelkezı települések a Belsı-Somogy ökológiai hálózat
vonzáskörzetében (Forrás: KSH TSTAR alapján szerk. Fodor Á.)

A Balaton közeli települések alapvetıen a vízparti üdülés központjai. A tavi fürdızéshez,
vitorlázáshoz kapcsolódó probléma a jó idıjáráshoz való kötöttség. A balatoni
háttértelepülések, illetve az alternatív programkínálatot jelentıs széles tárházú vonzerıkkel
szolgáló települések bekapcsolása, közös megjelentetése és szervezett módon történı
kiajánlása a balatoni szezon meghosszabbítását és további települések alternatív
jövedelemszerzési lehetıségeit jelenthetik.
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A Dráva-mente és Belsı-Somogy magterületen az elmúlt években Somogy legnagyobb
komplex turisztikai beruházása valósult meg. A Dráva-projektben Somogy és Baranya öt
kistérségének (csurgói, nagyatádi, barcsi, sellyei, siklósi) 29 települési önkormányzata, a
Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dráva-menti Tájvédelmi és Turisztikai Egyesület és a két
megyei önkormányzat összefogásában 44 beruházás valósult meg 1,1 mrd forint értékben. A
vizsgált térségben Nagyatádon, a Szoborpark területén látogatóközpont épült. Itt lakhely épült
a szobrászoknak, emellett 300 négyzetméteren kiállító terem, elıadóterem várja a látogatókat,
ahol a dél-somogyi táj növény- és állatvilágot mutatják be. Babócsán a Basakertben a várárok
felett 12 m fesztávolságú fahidat építettek cölöptámfallal; 24 m2-es ırház jellegő,
hagyományos szerkezető új portaépülettel. Barcson, a Rinyán való átjutást új gyalogos híd
teszi lehetıvé, a szabad strandot felújították.
A Balaton – Boronka kisvasútnak valaha 3 mőködı ága volt, mely Balatonfenyvesrıl
indulva a Központi Fımajornál ágazott el Somogyszentpál, Csiszta-fürdı és Táska
útirányokba. Az elsısorban turisztikai célú, de közforgalmat is lebonyolító kisvasút az elmúlt
évtizedekben olyan rossz állapotba került, hogy a turizmus célt bonyolító jelentıs szakaszát
(Csiszta-fürdıi és a Táskai szakaszt) üzemen kívül kellett helyezni. A Balatonfenyves –
Központi Fımajor, valamint a Központi Fımajor- Somogyszentpál szakasz felújításra került.
Az ökoturizmus fellendítéséhez az önkormányzatok már összefogtak és fejlesztési terv
keretében a Balaton- Boronka, valamint a mesztegnyıi kisvasút összeköttetését tervezik. Ez a
komplex turisztikai útvonal a termálturizmus (Csisztafürdı, Nagybajomi gyógyfürdı), az
ökoturizmus (Boronka Tájvédelmi Körzet), valamint a vadász, lovas és horgászturizmus
kínálatát is felfőzné.
Az ökoturisztikai kínálat fontos elemei a megtekinthetı kiállítások, illetve erdei iskolák. A
vizsgált térségben Lábodon vadászkiállítás és a vidrapark látogatható. A vidrapark évrıl évre
több látogatót számlál, míg 2002-ben 2600 fı látogatta, addig 2008-ban a látogatók száma
megközelítette a 6000 fıt.
A térség domborzati viszonyai kedvezıek a kerékpáros turizmus számára. Hosszú táv
megtételére alkalmas kerékpárútban azonban hiány mutatkozik, egymástól függetlenül
helyezkednek el az útszakaszok. A Balaton körüli „bringaút” kiépült, ám ennek nincs még
megfelelı összeköttetése a déli területekkel. Nincs kiépített szervizhálózat sem a
kerékpárutakra épülve, s a megye délebbi területein az utak gondozása, karbantartása is
gondot okoz.
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Lovas rendezvények, elsısorban fogathajtó versenyek és lovardák képviselik a lovasturizmus
lehetıségeit, az elıbbi mint program, utóbbi pedig, mint aktív turisztikai kínálati elem jelenik
meg. Fogathajtó versenyek és kiépített pályák viszonylag nagy számban találhatók a területen,
a lovas túraútvonalak észak-déli irányban összekapcsolják a térségben található turisztikai
magterületeket. A lovas központok többsége ma még nem tud szállást vagy vendéglátást
biztosítani a vendégeknek, így a térségi összefogás ebben az esetben is indokolt.
A horgászat jelenleg önállóan nem jelent vonzerıt Somogyban, ugyanakkor kiegészítıje
lehet a többi ökoturisztikai programnak.
Az ökoturizmus kínálatához szervesen kapcsolható több kiegészítı, a térségben megtalálható
további turisztikai attrakciók. Az egészségturizmus alapját a térségben a nagyatádi,
csokonyavisontai, barcsi, buzsáki, szuloki, nagybajomi és nagyberényi fürdık képezik.
A térség közel 500.000 hektárnyi vadászterületének vadállománya kedvezı összetételő: gímés

dámszarvas,

vaddisznó,

muflon,

apróvadak.

Erdıségekhez

kapcsolódó

híres

vadászterületek a megyében: Lábod és környéke, Belsı – Somogy erdei, a Tab – Gamás –
Koppányvölgye környéki vonulat dombjai Külsı – Somogyban, Marcali környéke, továbbá a
Nagyberek. A vadászatban felhalmozódó bevételek elsıdlegesen nem a turizmusba kerülnek
vissza, ugyanakkor a tehetıs vendégkört vonzó szolgáltatás multiplikátora lehet más
turisztikai ágaknak. Ennek eléréséhez tudatos, együttmőködésekre alapozott, közös
fejlesztések szükségesek.
A Somogy Megyei Önkormányzat Turisztikai Irodája közel 700 rendezvényt tartott számon
Somogyban 2008-ban. Ezek között számos országos jelentıségő kulturális és sport
rendezvényt szerveztek, pl. Nagyszakácsi, lovashajtó és díjugrató versenyek, vitorlás
versenyek. A somogyvámosi Krisna-völgy egész évben kínál ökoturisztikai programokat.
A turisztikai szálláskínálat elemzését a disszertáns az érintett kistérségekben lévı egyes
településekre vonatkozó éves adatok értékelésével végezte el. A térségben számos olyan
település található, amelyen egyáltalán nincs turisztikai szálláskínálat. Szulok, Lengyeltóti,
Táska, Csömend, Kadarkút, Libickozma, Rinyakovácsi, Mezıcsokonya, Edde településeken
korábban egy-két magánszállás-férıhely állt a turisták rendelkezésére, Lengyeltótiban 35,
Szulokon 75 férıhely, azonban ezek 2007-ben már egyik településen sem üzemeltek.
A 15. táblázat bemutatja a kereskedelmi és magánszálláshelyek férıhelykínálatát a BelsıSomogy ökológiai hálózat vonzásterületén.
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Szállásférıhelyek száma a vizsgált térség településein 2003-2007. között
Település /
szállásférıhelyek
száma
Babócsa
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdı
Balatonújlak
Barcs
Böhönye
Buzsák
Csokonyavisonta
Csököly
Csombárd
Drávatamási
Fonyód
Gadány
Görgeteg
Háromfa
Hedrehely
Hencse
Kelevíz
Kéthely
Kıkút
Kutas
Lábod
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyı
Nagyatád
Nikla
Öreglak
Rinyaszentkirály
Somogyjád
Somogyvámos
Somogyvár
Vízvár
Összesen a vizsgált
településeken

0

Magánszállásadás
2003
2007
0
1
479
511
1788
1329
747
1472
1194
0
50
27
15
19
1
2
105
92
169
84
1
1
0
0
1
2
1802
1462
0
0
0
0
5
6
1
1
0
0
1
1
21
13
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
11
18
19
10
5
8
2
2
5 0
1
4
1
7
5
3
3
1
2
6437

5076

Kereskedelmi
szálláshely
2003
2007
10
0
1887
703
693
541
168
129
302
333
0
0
87
12
0
0
16
16
200
532
0
0
43
0
0
0
4568
4344
16
16
20
21
0
0
0
0
45
41
0
0
0
0
0
0
14
40
34
16
632
597
39
0
78
60
0
0
555
586
0
0
0
0
0
0
0
0
15
16
0
0
8
0
9430

8003

Összes
szállásférıhely
2003
2007
10
1
2366
1214
2481
1870
915
1601
1496
333
50
27
102
31
1
2
121
108
369
616
1
1
43
0
1
2
6370
5806
16
16
20
21
5
6
1
1
45
41
1
1
21
13
0
1
14
40
34
18
632
597
39
0
89
78
19
10
560
594
2
2
5
0
0
1
4
1
22
21
3
3
9
2
15867

13079

16. táblázat: Turisztikai szállásférıhelyek az ökológiai hálózat vonzáskörzetében (Forrás: KSH TSTAR alapján
szerk, Fodor Á.)

A táblázat adataiból látható, hogy 2003-2007. között a szállásférıhely kínálat jelentısen
(18%-kal) 15867-rıl 13079 férıhelyre csökkent. Míg a kereskedelmi szálláshelyek esetében
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16%-os, addig a magánszálláshelyek esetében 22%-os csökkenés volt tapasztalható.
Legszembetőnıbb a Balaton part-menti Balatonmáriafürdı esete, ahol 2007-ben nem tartanak
nyilván magánszálláshelyeket, a korábbi ezren felüli férıhelykínálattal szemben. A
disszertáns a KSH által szolgáltatott adat esetében hibára gondolt, amelynek oka lehet a
szálláshelyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás pontatlansága, esetleges mulasztása, ugyanis
ekkora mértékő csökkenést a 2006-2007-ben tapasztalható gazdasági folyamatok nem
indokolnak. Ez különösen abban a megvilágításban feltőnı, hogy számos településen újabb
férıhelyek nyíltak, illetve Balatonmáriafürdın a kereskedelmi szálláshelyek 10%-kal
bıvültek. Általánosságban megállapítható, hogy a Balaton melletti települések esetében
kínálati átrendezıdés látható, a kereskedelmi szállásférıhelyek száma csökken, míg a
magánszállásadásban lévı férıhelyek gyarapodtak. Fonyód és Balatonfenyves a terület
nyugati határán helyezkedik el, itt a turisztikai szállásférıhely kínálat csökken, míg
Balatonkersztúron és Balatonmáriafürdın a magánszálláshelyek esetében növekedés látható.
A vizsgált területen a Balaton menti településeken a kínálat többszöröse, a délebbi területek
kínálatához képest. Nagyatád, Lengyeltóti és Csokonyavisonta esetében beszélhetünk még
több száz férıhelyre kiterjedı kínálatról, amely települések a gyógy- és termálfürdık
látogatottsága miatt ilyen jelentıs. A terület egyéb településein látható, hogy az elmúlt
években végrehajtott turisztikai vonzerı- és az ahhoz kapcsolódó szálláshely fejlesztések
kapcsán növekedett meg a kínálat. Mindazonáltal kiemelendı, hogy Kutason 2007-ben adták
át a felújított, és a régió egyedüli 5*-os szállodájaként nyilvántartott Hertelendy
Kastélyszállót, amely a régióban húzó vonzerıként és magas fizetıképes keresletet jelentı
vendégek vonzását teszi lehetıvé. A terület egyéb településein egyszerre maximum 20-40 fı
szállásolható el. Tekintve, hogy az ökoturizmus alapvetıen nem a tömeges turizmus része, így
a kínálat nem mondható egyértelmően kevésnek. A további attrakciófejlesztések újabb
szálláshelyfejlesztéseket generálhatnak, amely a terület fenntarthatóságának figyelembe
vételével a területek fejlıdését eredményezhetik.
A vendégek számát tekintve megállapítható, hogy a Balaton melletti települések esetében
Balatonújlakot leszámítva jelentıs a vendégforgalom. Míg a Balaton partmenti települései a
tömeges turizmus területének számítanak rövid, kb. hathetes szezonnal, addig a vizsgált térség
többi településén jelentısen kevesebb vendég marad az adott településen éjszakára. Ebbıl is
látható, hogy a térség turisztikai kínálata jelentısen mozaikszerő és a turisztikai vonzerık
kínálata nem generál ott-tartózkodást. Ebbıl következıen a vizsgált terület jelentıs potenciált
hordoz magában (46. ábra).
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Vendégek száma a Balaton melletti településeken
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46. ábra: Vendégek száma a Balaton melletti településeken (Forrás: KSH TSTAR alapján szerk, Fodor Á.)

Míg hat Balatonparti település közül három esetében a kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma jelentısen csökkent, addig Balatonmáriafürdı esetében nıtt a vendégek
száma. A magánszálláshelyeken kedvezıbb trendek láthatók, tekintve, hogy a hat település
közül Fonyódot kivéve mindenhol állandósult, vagy kis mértékben emelkedett a vendégek
száma. A kereslet vonatkozásában fontos megállapítani, hogy a turisztikai kínálat bıvülésével
a Balaton idıjárásnak kitett kiszolgáltatottsága is csökken, ha a háttértelepülések, illetve az 50
km-es környezetben elérhetı programkínálat is pozitív irányban változik.
A Balatontól távolabb esı területeken éjszakát töltı vendégek közül az országos, illetve
nemzetközi vonzerıvel is rendelkezı településeken jelennek meg. Ahol termál, illetve
gyógyfürdı található (Barcs, Csokonyavisonta, Lengyeltóti, Nagyatád, Marcali), illetve a
nagyobb kapacitással rendelkezı, vadászathoz kapcsolódó szálláshelyek esetében látható
kiugró eredmény. A többi település közül néhány helyen évi 500 vendéget is alig számlálnak.
A vizsgált térségben összesen 36 településen fogadnak vendégeket szálláshelyeken. A 2003as 60 955 vendéghez képest 2007-ben csak 52 360-an szálltak meg kereskedelmi
szálláshelyeken, míg a magánszálláshelyeken 2003-ban 36 724-en, és öt évvel késıbb 166
fıvel kevesebben (47-48. ábra). A kistelepülések számára a turizmus jelenleg nem jelent
állandó alternatív jövedelem kiegészítést. A kereslet csökkenésének megállításához, illetve a
települések jövedelemtermelı képességének javításához innovációra, új programokra,
tematikus specializált csomagokra van szükség.
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47. ábra: Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, a vizsgált térség egyéb településein (Forrás: KSH
TSTAR alapján szerk, Fodor Á.)
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48. ábra: Vendégek száma a magánszálláshelyeken, a vizsgált térség egyéb településein. (Forrás: KSH TSTAR
alapján szerk, Fodor Á.)

A vizsgált térségben a külföldi turisták aránya meglehetısen magas az országos átlaghoz
képest. 2003-ban arányuk elérte a 46%-ot, míg 2007-ben csupán 32% volt a külföldi vendég.
Ebben a tekintetben az országos trendek érvényesülnek, ahol a turisztikai keresletben egyre
inkább a belföldi vendégek vesznek részt. 2007-ben a kereskedelmi szálláshelyek között
összesen 15 településen tartózkodtak 1 napnál többet külföldi vendégek. A Balaton partmenti települések esetében is negatív trendek láthatók Balatonberényt leszámítva, ahol 5 év
alatt 36%-kal nıtt a külföldi vendégek száma a magánszállásadásban (16. táblázat). A
kistelepüléseken, ahol nincs nemzetközi vonzerı, a külföldiek csak elvétve találhatók.
Számuk esetleges, és jellemzıen 100 fı alatti, ilyenek pl. Babócsa, Balatonújlak, Böhönye,
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Buzsák, Csombárd, Csököly, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Nikla, Öreglak, Somogyjád,
Somogyvámos, Somogyvár, Vízvár. Érdekes megfigyelni, hogy a külföldiek aránya leginkább
a kereskedelmi szálláshelyeken csökkent. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a külföldiek
inkább a hagyományos falusi turizmust preferálják szemben a kereskedelmi szálláshelyek
átlagos kínálatával.
Külföldi vendég száma a szálláshelyeken

Babócsa
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
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Balatonújlak
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Böhönye
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Csokonyavisonta
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Kéthely
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Lábod
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyı
Nagyatád
Nikla
Öreglak
Somogyjád
Somogyvámos
Somogyvár
Vízvár
Összesen a vizsgált
településeken

Külföldi vendégek száma a
magánszállásadásban
2003
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4
2508
3414
1636
820
4464
2747
5098
2590
56
22
0
31
0
68
58
203
0
0
0
0
12
10
11263
2104
0
0
0
118
0
0
20
4
121
22
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
46
6
7
6
0
2
4
0
0
3
4
2
37
39
0
48
26536

12965

Külföldi vendégek száma a
kereskedelmi szálláshelyeken
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2007
17
2474
1156
1430
1623
1751
494
1268
2580
0
700
99
0
65
32
910
921
15
0
0
0
6412
4878
169
345
0
0
654
550
0
0
0
0
0
156
177
223
661
647
17
0
323
305
0
0
1865
1516
0
0
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0
0
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18
0
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36
0
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16. táblázat: Külföldi vendég száma a szálláshelyeken (Forrás: KSH TSTAR alapján szerk Fodor Á.)

A nemzetközi vonzerıvel rendelkezı települések esetében Fonyód kiemelkedik a térségbıl,
ahol szembetőnı visszaesés ellenére is az ott töltött éjszakák száma meghaladja a 160 000-t,
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míg az országos, vagy regionális vonzerıvel rendelkezı települések esetében az értékek a
10 000-t sem érik el (49. ábra).
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49. ábra: Vendégéjszakák számának változása a vizsgált társég szálláshelyein 2003-2007 között (éjszaka),
(Forrás: KSH TSTAR alapján szerk Fodor Á.)

Összességében megállapítható, hogy a terület belsejében a turizmus még nem erısödött meg,
leginkább potenciális fejlıdési lehetıséget jelent. A magas minıségő szolgáltatást nyújtó
kutasi 5*-os Hertelendy Kastélyszálló a környékbeli települések gyorsabb ütemő fejlıdését
vonhatja maga után, azonban ehhez megfelelı piaci termékek és pozícionálás is szükséges.
Információ, tájékoztatás
A komplex kínálattal rendelkezı, és azt hatékonyan promótáló turisztikai desztinációk
kerülnek elınybe. A térségben Buzsákon, Nagyatádon, Barcson található információs iroda.
Korábban Mesztegnyın is volt Tourinform iroda, de néhány évvel ezelıtt bezárták, ez a térség
információ igényét nem elégíti ki, továbbá gátat vet a térség piaci megjelenésének. A TDM
rendszer elindulásával ez a jövıben várhatóan pozitív irányban változik, és a térség megkapja
megérdemelt szerepét a turisztikai piacon. A TDM rendszerrıl részletesen a korábbi 6.2 ?.
fejezetben írt a disszertáns, ahol elvégezte a klaszterek és a TDM rendszer kapcsolódási
pontjainak bemutatását.
A kínálat és a kereslet összegzése
A vizsgált térség turisztikai kínálata szigetszerő. A földrajzilag és magterületileg is elkülönült
szolgáltatások között csak elvétve van átjárás, így például a túraútvonalak esetében. A
szolgáltatók szétszórtan helyezkednek el a megyében. Ám már jelenleg is vannak
kezdeményezések, amelyek a szolgáltatások integrálására irányulnak. Ezek az azonos kínálatú
aktív turisztikai elemeket kapcsolják össze, jellemzıen ilyen terület a lovas túraútvonalak
kialakítása.
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Az útvonalak kialakíthatók azonos profilú szolgáltatók együttmőködésében is, de különbözı
tevékenységi körő szolgáltatók kínálatából komplex csomagtúrák is összeállíthatók. Az
azonos kínálatú szolgáltatók specializációjával, és az adott helyszínen mőködı egyéb
szolgáltatók választékából pedig a területre jellemzı egyedi vonzerı, karakteres turisztikai
márka alakítható ki. Mindez a turizmus ezen ágai esetében is ismert minıségellenırzı és
minısítı rendszerek igénybevételével valósítható meg, amelynek egyik megjelenési formája
lehet az ökoturisztikai klaszter.
Megállapítható, hogy míg a térség északi részén élık tradicionálisan a turizmusból szerzik
jövedelmük jelentıs részét, és a Balatonpart háttérrégiója szerepét betöltı területek szintén
profitálnak a turizmusból, addig dél felé haladva a turizmus szerepe egyre csökken, majd a
Dráva-parton értékelıdik fel újra. Ugyanakkor elszórtan megtalálhatók olyan, lokális
vonzerıkre épülı turisztikai erısségek, amelyek a jövıben is lehetıségekkel kecsegtetnek.
Somogy legdélebbi vidékén, a Duna-Dráva Nemzeti Park közelében ismét erısödik a
turizmus szerepe köszönhetıen az elmúlt években lezajlott ökoturisztikai fejlesztéseknek.
Habár egyre nı az érdeklıdés a turisták részérıl, ugyanakkor a komoly vendégforgalom
kialakulásának gátat szab a nem megfelelı minıségő szálláshelykínálat, és az együttmőködés
jelenlegi hiánya, azaz az elszigetelt hagyományos magyar mentalistást ırzı viselkedés a
turisztikai vállalkozások körében.
A Balaton-parti tartózkodási idıtartam megnyújtásának egyik lehetséges módja az, ha a
délebbi területek turisztikai kínálatát ajánlják a tó mellé érkezı turisták számára,
folyamatosan ellátva ıket programokkal. A dél-somogyi attrakciók elszórtan helyezkednek el,
ezáltal esély van a frekventáltabb turisztikai desztinációkban tartózkodó vendégek
átcsábítására a kevéssé ismert területekre is.
A kistelepülések lakossága számára, mint kereset-kiegészítı lehetıség jelenthet sokat a
turizmus. A Balatontól délre esı vidékeken a turisztikai ágak közül olyan, hagyományosan a
vidékhez, a vidéki élethez kötıdı kínálati tényezık jöhetnek szóba, mint a falusi
vendégfogadás, illetve az e köré épülı szolgáltatások, mint az ökoturizmus, amely magában
foglalja a horgász-, lovas-, kerékpáros-, a gasztronómiai- és borturizmus kínálatát is.
A turisztikai lehetıségek kiaknázásához, a potenciális vendégkör figyelmének felkeltéséhez
és a területre csalogatásához szükség van együttmőködési fórumok kialakítására is, amelyre, a
már létrejött LEADER akciócsoportokon túl, a kifejezetten összefogásra épülı klaszter és
TDM szervezetek lehetnek alkalmasak.
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Egyre nagyobb figyelem összpontosul az ökoturizmusra, amely viszonylagos olcsóságával,
újdonságával nagyszámú, de jelenleg alacsonyabb fizetıképes kereslető érdeklıdıt vonz. A
klaszterré

szervezıdés

a

piaci

megjelenést

hatékonyabbá

teheti,

míg

emellett

megvalósulhatnak az innovatív ökoturisztikai programok is, amelyekkel a térség
eredményesen szerepelhet mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon.
A térségben utazási iroda kizárólag Barcson (Dráva Tours Utazási iroda), kerékpárkölcsönzés
Balatonfenyvesen, Barcson lehetséges. A kiegészítı szolgáltatások terén tehát a térség
jelentıs hiányosságokkal teli. Ennek következtében az egyéni marketing tevékenység, a
hagyományos szóbeli ajánlás és az internet nyújt lehetıséget a vendégek informálására és útra
csábítására. Kaposvárott lovasbolt és kerékpárszaküzlet is kínálja termékeit, amely a térségen
kívül található, de jó a megközelíthetısége.

6.5.6 Az 5. lépés: A klaszter terület lehatárolása
A klaszter területének lehatárolásához több szempont figyelembe vételére van szükség:
•

földrajzi, természetvédelmi, társadalmi és gazdasági adottságok elemzése a térségben

•

ökoturisztikai vonzerık számba vétele, magterületek azonosítása,

•

az ökoturisztikai termék egyéb elemeinek azonosítása és a turisztikai kereslet-kínálat
elemzése a területen,

A korábbi lépések során feltárt helyzetbıl adódóan alapvetıen a Balaton és a Dráva közötti
területen egy kb. 10-30 km-es szélességben határozható meg az ökoturisztikai klaszter
potenciális területe (50. ábra). Ezen a területen jelenleg a Balaton, a Dráva menti ökoturizmus,
a vadászat, a gyógy- és termálfürdık, továbbá a korábbi években kialakított lovastúra és
ökotúra útvonalak jelenthetik a klaszter törzsterületét. A Belsı-Somogy ökológiai hálózat a
klaszter magterületének tekinthetı, amelyhez hozzákapcsolódnak a kiegészítı vonzerık, így a
térségben az ökoturizmusra épülı, komplex ökoturisztikai kínálattal rendelkezı klaszter
terület alakítható ki. A fenti elemzésbıl látható, hogy a kiegészítı szolgáltatások terén
jelentıs piaci rések találhatók, amelyek beöltését az információáramlás megkönnyítésvel a
klaszter elısegítheti. A komplex kínálat megteremtéséhez a szolgáltatások jelentıs bıvítésére
lenne szükség.
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A Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter potenciális lehatárolt területe
A települések nevei:
Barcsi kistérség
Babócsa
Barcs
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Komlósd
Lad
Péterhida
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szulok
Vízvár
Fonyódi kistérség
Balatonfenyves
Fonyód
Kadarkúti kistérség
Csököly
Gige
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kaposfı
Kiskorpád
Kıkút
Mike
Nagybajom
Pálmajor
Rinyakovácsi
Kaposvári kistérség
Bodrog
Csombárd
Edde
Hetes
Mezıcsokonya
Osztopán
Somogyjád
Somogysárd

Újvárfalva
Lengyeltóti kistérség
Buzsák
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Marcali kistérség
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdı
Balatonújlak
Böhönye
Csömend
Gadány
Hosszúviz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyı
Nagyszakácsi
Nemeskisfalud
Nikla
Pusztakovácsi
Somogyfajsz
Somogyszentpál
Szenyér
Táska
Nagyatádi kistérség
Bakháza
Beleg
Görgeteg
Háromfa
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyı
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Rinyaszentkirály
Segesd
Szabás

A Belsı-Somogy
ökológiai hálózat
területén lévı település

A klaszter területe a nemzeti ökológiai hálózat és a természetvédelmi területek mentén

50. ábra: A klaszter területe a nemzeti ökológiai hálózat és a természetvédelmi területek mentén ( Forrás:
KVVM Természetvédelmi Monitorozó Osztály, 2009)
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6.5.7 A 6. lépés: a Belsı-Somogy ökoturisztikai klaszter mőködésének
modellezése
A Delphi elemzés alapvetıen az ökoturisztikai klaszterek jellemzıit határozta meg. A kutatás
során kialakított definíció mentén és az Írottkı Natúrpark és a Triglav Nemzeti Park példáját
felhasználva a disszertáns arra a következtetésre jutott, hogy általános ökoturisztikai klaszter
modellt nem lehet kialakítani, mivel a klaszterek méretükbıl és egyedi természeti értékeik
alapján nem általánosíthatók.
A disszertáns a végrehajtott kutatások és esettanulmányok alapján az alábbi modellértékő
Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter elméleti mőködését vázolja, amely más ökoturisztikai
klaszterek kialakításához mintaként szolgálhat. Nyilvánvalóan a különbözı területi
sajátosságokat figyelembe vevı pontos kritériumok felállításához jelen modell nem adhat
pontos meghatározásokat, mivel az eltérı adottságokkal rendelkezı területek esetében mind a
méret, mind a nagyság eltérı lehet, így általánosítani nem célszerő. A Delphi kutatás
eredményei elméleti szinten alkalmazhatók az ökoturisztikai klaszterek kialakításához,
azonban a részletekbe menı mőködtetéshez kapcsolódó megállapítások nem általánosíthatók
még Magyarország területén belül sem, ugyanakkor a vizsgált szempontok a klaszterek
gyakorlati elindításához jelentıs segítséget nyújtanak.
A disszertáns minta területe a Balaton és a Dráva között húzódó Belsı-Somogy ökológiai
hálózat, erre készítette el a klaszter mőködési modelljét. Az ott található vonzerık és a
turisztikai kínálat elemzése kapcsán megállapítottta, hogy a Belsı-Somogy ökológiai hálózat
képezi a klaszter magterületét, amelyhez az 5. lépésben vázolt pufferterületek kapcsolhatók. A
termékkínálat szigetszerően mozaikos, így célszerő gócpontokat megadni, amelyek
összekapcsolásával létrejöhet az ökoturisztikai klaszter a Balaton és a Dráva között. Ebben az
alábbi turisztikai gócpontok határozhatók meg:
•

A Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület, amelyen az STVSZ-nek is
tulajdonában állnak területek, és a kisvasúttal összeköttetésben lévı Balaton partmenti
települések egyfajta turisztikai kínálatot jelentenek, amelyben elsısorban az
ökoturizmushoz a balatoni vízparti turizmusa kapcsolható hozzá, egymást kiegészítve,
továbbá a buzsáki, lengyeltóti fürdık és a falvakban található gazdag kulturális
kiegészítı látnivalókkal, horgászattal és a speciális nemzetközi érdeklıdés igényeinek
kielégítésére való vadászturizmusal, a térség központja Somogyszentpál lehet;
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•

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet alapvetıen ökoturizmusra épít, amelynek egyes
elemei a természeti nevelés, a kirándulás, kerékpározás és lovastúrák, horgászat,
kiegészülve a falvak gazdag látnivalóival, falusi turisztikai portákkal, központja a
térség

kiemelkedı

ökoturisztikai

és

természetvédelmi

szervezet

székhelye,

Somogyfajsz lehet, ahol az STVSZ legnagyobb tulajdonú területei találhatók;
•

Kutas és Lábod közötti térség NATURA 2000 területeket és a Mikei tavakat is
magukba foglalják. A térség szintén alapvetıen ökoturisztikai kínálattal rendelkezik.
Bemutató központokkal (Nagyatád, Lábod), kerékpár útvonalakkal, lovastúra
útvonalakkal, horgászattal, a települések gazdag kiegészítı kulturális látnivalóival és a
vadászturizmus helyszíneivel Lábod lehet a központja, ahol a Vidraparkot szintén az
STVSZ üzemelteti;

•

A negyedik terület a Dráva menti területet fogja át, északi határa a Rinyaszentkirályierdı Természetvédelmi Területe. A turisztikai kínálat itt is az ökoturizmusra
összpontosul, ahová a Duna-Dráva Nemzeti Park területei a Csokonyavisontai tavak
(STVSZ tulajdonú terület), és a Rinya menti területek tartoznak. Az ökoturizmuson
belül a vízhez köthetı vízitúrák, a horgászat, a NATURA 2000 területek természeti
látnivalói, a szuloki, barcsi, csokonyavisontai fürdıkínálat, a lovastúra útvonalak,
kerékpártúra útvonalak, és a kulturális örökséget hordozó települések gyakorolnak
vonzást. Mindezek kiegészülve a speciális igényeket kielégítı vadászturizmussal, az
ökoturisztikai klaszter részét képezhetik, melynek központja Barcs lehet.

A klaszter spontán módon jelenleg úgy szervezıdik, hogy az STVSZ kezelésében, illetve
tulajdonában lévı területek egységesen jelennek meg összefogott kínálattal, kiegészülve a
tartalmas idıtöltéshez szükséges egyéb programokkal. A klaszter összefogása ezen a
szervezeten keresztül indulhat el, amelyhez a négy terület települési önkormányzatai és
turisztikai, természetvédelmi és egyéb szolgáltatási, területén lévı vállalkozásai, intézményei
potenciálisan részt vehetnek.
A Delphi kutatásban megadott klaszteresedés fokaként legelıször az önálló menedzsmenttel
rendelkezı, partnerségen alapuló együttmőködés képzelhetı el, amelynek célja közös
fejlesztések, marketing, kutatás, informatika, oktatás megvalósítása, ugyanakkor megindulhat
a következı fok eléréséhez a védjegyrendszer kialakítása, a hálózatosodás erısítése.
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A klaszter szervezete, mőködése
A mőködtetéshez az Írottkı Natúrpark mőködésének gyakorlatából a disszertáns az egyesületi
keretek közötti mőködtetést tartja megfelelınek. Az egyesület mőködtetésekor az egyik
sarkalatos pont a turisztikai, természetvédelmi szervezetek, önkormányzatok, intézmények és
az egyéni tagok operatív mőködtetéshez szükséges szavazati arányainak a meghatározása. A
Delphi kutatásban többen felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzeti parkoknak vétójogot kell
adni az egyes fontos döntésekben, ennek gyakorlati meghatározásával a disszertáns nem
foglalkozik, mivel a szereplık, résztvevık hajlandóságán múlik ennek meghatározása. Az
Írottkı Natúrparkért Egyesület alapszabályát mintául véve a klaszter legfıbb döntéshozója a
közgyőlés. Javasolt, hogy a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi tevékenységek
tartozzanak:
•

Az Alapszabály elfogadása és módosítása;

•

Az Egyesület tevékenységérıl és gazdálkodásról szóló éves beszámoló elfogadása, az
éves közhasznúsági jelentés jóváhagyása, a közhasznúsági jelentés elfogadása;

•

Az éves költségvetés meghatározása;

•

Az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása;

•

Az Egyesület megalakulásának, átalakulásának, feloszlásának, valamint más
társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása;

•

Az Egyesület Elnökének, Titkárának, Elnökségi tagjainak, a különbözı feladattal
ellátott bizottságok tagjainak megválasztása, valamint a megválasztott tisztségekbıl
való visszahívás és felmentés;

•

A rendes tagok tagdíjösszegének, illetıleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása,
legkisebb mértékének elfogadása;

Az operatív mőködéshez természetesen egy hatékony, legfeljebb 5-7 fıbıl álló elnökség
(klasztermenedzsment) kialakítása szükséges. Az Elnökség ügyintézı szerve, amely két
közgyőlés közötti idıszakban irányítja az egyesület tevékenységét, gondoskodik az
alapszabályban

foglaltak,

valamint

a

közgyőlés

határozatainak,

állásfoglalásainak

végrehajtásáról. illetve döntéseket hoz a kölcsönös elınyökkel járó szerzıdések,
megállapodások megkötésérıl. Érdemes azonban mindenképpen végiggondolni, hogy a
természet védelmére komoly befolyást, hatást gyakorló fejlesztésekkel kapcsolatos döntések
esetében az ökoturizmus és a fenntarthatóság elvét minden szereplı ismerje, és a tudatos
ökoturisztikai szemlélet érvényesüléséhez az operatív irányításban résztvevıket ennek
megfelelıen válasszák ki.
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A klaszter tagjai az elvárt szolgáltatásoknak megfelelıen tagdíjat fizetnek. Ennek pontos
összegszerő meghatározására a disszertáns jelen kutatás folyamán nem vállalkozott, mivel
nem ismert, hogy a klaszterben a potenciális területrıl hányan vesznek részt annak
elindításában. A taglétszámnak megfelelıen, és a mőködtetéshez szükséges kiadások pontos
ismeretében, üzleti terv alapján lehet kialakítani a tagdíjakat és a kapcsolódó
szolgáltatáscsomagok tartalmát. Alapul véve az Írottkı Natúrpark gyakorlatát, az egyszerő
pártoló tagok, gyakorlatilag a klaszter szervezett programjaiban való részvételt és egy
tagságot vásárolnak. A turisztikai vállalkozások a klaszter alapvetı feladataihoz kapcsolódó
összes szolgáltatást igénybe vehetik, mérlegre téve, hogy milyen tartalmú „szolgáltatás
csomag” díját fizetik ki a klaszter tagságból származó elınyök eléréséhez.
Ugyanakkor

egyes

intézmények

esetében

lehetnek

olyan

szolgáltatások,

illetve

tevékenységek, amelyekben nem vesznek részt, viszont az ökoturizmus fellendítése számukra
is pozitív elınyökkel jár. A települési önkormányzatok esetében a tagdíjat lakosságszám
alapján célszerő meghatározni.
Az ökoturisztikai klaszter feladatai:
•

A tervezés területén a hálózatosodás, a karakterisztikus, innovatív ökoturisztikai
termékek kialakítása és a klaszter tematikus, ám ugyanakkor holisztikus szemléletének
érvényesülése elengedhetetlen;

•

A fejlesztések koordináltan és együttmőködıen kell, hogy megvalósuljanak, az
egyesület operatív döntéshozóinak feladata a fejlesztési irányok kijelölése és a tagok
egyes fejlesztéseinek koordinálása, továbbá a gyakorlati megvalósításaik segítése. A
klaszter alapvetıen az ökoturizmusra épülı turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások
(szálláshely, kiegészítı szolgáltatások, informatika, stb.), valamint a kapcsolódó
szuprastruktúra fejlesztésére koncentrál.

•

A kutatás területén fontos a konkrét, célzott piaci közönség megtalálása, és megfelelı
hatékony marketing stratégia kialakítása, a monitoring rendszer mőködtetéséhez
szükséges alapvetı indikátorok azonosítása. Ebben elengedhetetlen az újonnan
kialakuló TDM rendszerrel történı stratégiai és operatív munka egyeztetése.

Az

ökoturizmus etikai kódexét ki kell alakítani, és azt mind a tagokkal, mind a
vendégekkel betartatni. Az ökoturizmusból származó gazdasági haszon és a természet
védelme egyensúlyának megítélésében közösen megvalósított kutatások és indikátorok
kialakítása szintén szükséges.
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•

Klaszter marketingjének kialakításához a disszertáns elengedhetetlennek tartja az
ökoturisztikai marketing szemléletmódjának integrálását, és átadását a klaszter
tagjainak,

hogy

a

tekintélyes

forrásokat

jelentı

marketing

tevékenységek

finanszírozása ne okozhasson gondot a szereplıknek.
•

A klaszter hatékony belsı és külsı kommunikációját az egyesület operatív tagjai, a
klasztermenedzsment biztosítja. Ehhez megfelelı belsı információs rendszer, illetve
olyan informatikai rendszerek fejlesztése és alkalmazása válik szükségessé, amely
egyidejőleg biztosítja a tagok közötti információ áramlását, még közös on-line
foglalási rendszert is mőködtet, hasonlóan a Triglav Nemzeti Park példájában a TD
Bohinj iroda által fenntartott és mőködtetett rendszerhez.

•

A természetvédelem és ökoturizmus fenntarthatóságához szükséges megfelelı
monitoring, amely nem jelenthet egyúttal teljesíthetetlen adminisztratív elfoglaltságot
a tagok számára, a védett természeti területeken a természetvédelmi ırök feladatai
kiegészülhetnek ezzel a tevékenységgel, továbbá a közösen fenntartott információs
rendszerben a foglalási rendszeren keresztül automatikusan töltenek bizonyos
vendégforgalomhoz kapcsolható adatokat.

•

Tekintve, hogy a klaszter egy újfajta együttmőködési keretet jelent Magyarországon,
tagjainak szakmai képzése elengedhetetlenül fontos. Ehhez ismét a TNP területén
lévı képzéseket kívánatos felhasználni, amelyek a vendéglátó alapismeretekre, a
közös turisztikai programok kidolgozására irányulnak, természetesen kiegészülve a
nemzetközi vendégforgalomra való felkészüléshez elengedhetetlen nyelvi képzéssel,
és innovatív új ötletekhez kapcsolódó természetismereti, idegenvezetési, vállalkozói
ismeretekkel. Az egyéni képzési igények felmérésével hatékonyan lehet a klaszter
egész

területére

kiterjedı

képzési

modulokat

létrehozni,

szakmai

utakat,

konferenciákat szervezni.
•

A klaszter érdekképviseletét az egyesület elnökének, illetve alelnökeinek javasolt
végezni.

•

Minıségi standardok felállításához a kutatás területén elıször ki kell alakítani a
megfelelı elvárásokat, majd a mőködtetés során a monitoring segítségével szükséges a
minıségbiztosítás rendszerét lefektetni.

•

A klaszterizáció egy folyamat, nem állapot, így a hálózat folyamatosan épül, az
együttmőködéseket erısíteni kell a közös célok fenntartása érdekében. Ehhez
166

elengedhetetlen a megfelelı klaszter programok szervezése, közös turisztikai akciók,
csomagok kialakítása illetve a közösen szervezett programokban aktív részvételre
ösztönzés . Itt kell megemlíteni pl. biopiacok létrehozását hetente különbözı
településeken, közös bioételek beszállításához kapcsolódó megállapodásokat, közös
klaszternapok , természetvédelmi, ökoturisztikai kiállítások, táborok szervezését, vagy
ökoturisztikai

fesztivál

kialakítását

tavasszal,

nyáron

és

ısszel,

amiket

gyermekprogramokkal kötnek egybe.. Ehhez a térség kézmőveseivel, mővészeivel és
az önkormányzatokkal aktív kapcsolat fenntartása is szükséges.

7. Az eredmények összefoglalása
A kutatás során a disszertáns a következı eredményekre jutott:
A Delphi kutatásban és annak eredményeinek tesztelésében résztvevı szakértık segítségével
•

Definíciót alkotott az ökoturisztikai klaszter fogalmára.

Az ökoturisztikai klaszter egységes hasznosítási és védelmi alapelveken, illetve a táj
adottságain nyugvó rendszer, amelyben egymással egyszerre versengı és együttmőködı
természetvédelmi és turisztikai szervezetek, vállalkozások és intézmények vesznek részt a
nagyobb gazdasági és társadalmi haszon elérése érdekében, közös célként elfogadva a
természeti értékek fenntarthatósága és bemutathatósága közötti összhang megteremtését és
megırzését, a fenntartható ökoturizmus megteremtését. Ebben a rendszerben dominál az
ökoturisztikai szemlélető turizmus, amely a többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem
haladja meg a desztináció környezeti teherbíró képességét.
•

Meghatározta a klaszteresedés fokait:
• A

klaszter,

mint

önálló

menedzsmenttel

rendelkezı,

partnerségen

alapuló

együttmőködés, amelynek célja közös fejlesztések, marketing, kutatás, informatika,
oktatás megvalósítása.
• A klaszter, mint hálózati együttmőködés hozzájárulhat a közjó és a társadalmi kohézió
erısítéséhez, ugyanakkor minıségbiztosítási rendszerként is funkcionálhat mind a
természet megırzése, mind a szolgáltatások színvonala tekintetében, védjegyrendszert
mőködtethet.
• A klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági együttmőködés a hálózati
együttmőködésen túlmutatóan nem tagságon alapuló koncentráció, hanem egy térség
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kínálati elemeihez kapcsolódó infrastruktúrák, szervezetek és szolgáltatások
együttmőködése az ökoturizmus fenntartható módú fejlesztése érdekében.
•

Értelmezési lehetıségeket fogalmazott meg az ökoturisztikai klaszter gyakorlati
alkalmazásához.

Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti környezettel kapcsolatos kínálati
rendszereket, desztinációkat jelenthetik, amelyek piaci, szolgáltató elvőek. A kialakulásuk
tájegység, élıhelyi jelleg és desztináció figyelembevételével történik.
•

Meghatározta az ökoturisztikai klaszter alapvetı célját:

A klaszterben résztvevı szervezetek alapvetı célja, hogy nagyobb gazdasági, társadalmi
hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének meg a piacon, a nagyobb mértékő és az évben
egyenletesebben eloszló fizetıképesebb keresletet jelentı látogató érkezések által, s
mindeközben a turizmus alapját jelentı közös természeti értékeket együttesen óvják meg és
tartják fenn.
•

Megfogalmazta a klaszter élménykínálatát:

Az ökológiai értékek mellett a (népi)mővészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi
gazdasági, és társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti, hagyományırzı, horgász, sport,
gasztronómia, kismesterségek, a helyi mezıgazdasági vállalkozók, gazdák) specialitásait is
integrálja, ugyanakkor az ökológiai értékek mellett a „bio kezdeményezések” szerepét is
bemutatja, (pl.: természetes anyagok használata, alternatív energia használat, a szennyvíz és
a kommunális hulladék kezelése „bio”- módszerekkel).
•

A végrehajtott kutatások segítségével azonosította az ökoturisztikai klaszter
jellemzıit.
1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai határokhoz
nem feltétlenül igazodó) ökoturisztikai termékkínálattal rendelkezı területi egységhez
való köthetıség (pl. Duna-Dráva térsége).
2. Szoros együttmőködési kapcsolatok fennállása, folyamatos a párbeszéd a szereplık
között, közös értékeik, céljaik vannak.
3. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránt bizalommal lévı
szereplık részvétele a természetvédelem, környezetvédelem, turizmus, kapcsolódó
szolgáltatások, infrastruktúrák területén.
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4. Klaszter specifikus szolgáltatások nyújtása, a fejlesztési elképzelések közös definiálása
a közös célok elérése érdekében.
5. A hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek megfelelı mőködés az
ökoturizmushoz kapcsolódó innováció erısítésével.
6. Önálló menedzsmenttel rendelkezı, szervezeti forma létrehozása a klaszteresedés
alsóbb fokain, amely az ökológia és a gazdaság közötti egyensúlyt a tagok
döntéshozatali eljárásban meghatározott szavazati súlyokon keresztül biztosítja.
7. Az ökoturisztikai szempontokat figyelembe vevı, hatékony, szemléletformáló közös
marketing tevékenység végzése.
•

Meghatározta a klaszter kialakulásának feltételeit:
1. Az együttmőködés szükségességét felismerték a potenciális résztvevık.
2. Résztvevık közötti kölcsönös bizalom megléte.
3. Közös célokat állítanak fel a potenciális résztvevık.
4. Meghatározott feladat- és felelısség megosztás van az induló szervezetek között, amely
a klaszter mőködése során folyamatosan alakulhat.

•

Azonosította az ökoturisztikai klaszter létrehozásának legfontosabb motivációit:
1. A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel rendelkezik, amelyre egymást
kiegészítı, vonzó élménykínálat, turisztikai, ökoturisztikai termék építhetı.
2. Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában levı, a klaszter területét
érintı vidékfejlesztési programnak szerves részét képezi az ökoturizmus fejlesztése.
3. A természetvédelmi szervezetek részére a turizmus által bıvíthetı ismeretterjesztési és
bevétel növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a turisztikai szervezetek
részére (amennyiben az elıbbieknek nincs saját turisztikai szervezetük) a desztináció
imázsának és pozíciójának a javítása, új turisztikai termék és sajátos közönség
létrehozásának a lehetısége, a vállalkozások számára az üzleti haszon növelése, a
lakosság számára az identitástudat növelése, az önkormányzatok számára a bevételi
források és a társadalmi jólét növelése jelent ösztönzı erıt.
4. Végsı cél a környezetkímélı tájgazdálkodás, biogazdálkodás, természetvédelemhez és
az ökoturizmushoz kapcsolódó megélhetési lehetıség. A természet hagyományos
értelemben és attrakciós helyszínként történı megırzése, a lakosság identitásának
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fenntartása, a népi hagyományok egységbe foglalása, végsı soron a vidék gazdasági
életének a javítása.
5. Közös érdekek felismerése, közös erıforrások hatékony kiaknázása, közös értékek
megóvása, védelme, együttmőködés szükségességének felismerése, közös, egymást
kiegészítı tudás, információk felértékelıdése és megosztása, a szereplık bevételeinek
növelése a terhelés csökkentése mellett (látogatófolyam kezeléssel).

•

Áttekintette a klaszter létrehozása következtében fellépı környezeti terhelés
mértékét befolyásoló tényezıket:

•

A turisták által látogatható területek és események teherbíró képességét meg kell
határozni, illetve tiszteletben tartását folyamatosan ellenırizni kell.

•

A klaszter a turisták károkozását a látogatófolyam kezelésével, a jobb szervezéssel, a
vendégek érdeklıdési körének és szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlásával, a
közös infrastrukturális fejlesztésekkel és a jól felépített információs rendszerrel csökkenti
a környezeti terhelést.

•

Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvevık összefogásával jön létre.
Közvetíti

a

környezettudatos

szemlélet

megnyilvánulásait

(természetes

anyagok

használata, helyi termékek kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.), ennek
hatására a turista késztetést érez a környezet- és természetvédelem írott, íratlan
szabályainak betartására.
•

A környezetszennyezés az iskolázottságtól, a kulturáltságtól, a neveltetéstıl és a
hozzáállástól is függ, a pozitív példák, a tisztább környezet javíthatják némiképp a turisták
hozzáállását.
A természetvédelem megítélése és a társadalom természettudatossága javul. A „bioszféra
szolgáltatások” felértékelıdnek. Az egészséges, szép környezet iránti igény rohamosan nı,
a természet növekvı turisztikai vonzereje gyorsította fel az ökoturizmus fejlıdését. A
védelmi gondolat és a fenntartható használat gondolata ezeken a pontokon találkozik.
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A disszertáns megvizsgálta a Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter és a TDM szervezetek
egymásra

épülésének

elvi

lehetıségeit,

ennek

eredményeképpen

a

következı

megállapításokat tette:
Mérlegelni szükséges, hogy az alábbi megoldások közül melyik a költséghatékonyabb.
•

Helyi szinten az önkormányzatok tagjai lesznek a helyi TDM szervezeteknek
Nagyatád környékén, illetve Balatonberényben, a köztes területeken, illetve a Dráva
mentén kimaradó települések nem részei a HTDM rendszerének. Így a HTDMSZ-be
becsatlakozó önkormányzatok tagdíjat alapvetıen a TDM szervezet számára fizetnek.
A klaszter tagdíj fizetésével kapcsolatosan érdemes több fizetési kategóriát kidolgozni
a klaszterben elérhetı szolgáltatás csomagok opcionális választásával. A klaszter
kialakításakor az üzemeltetéshez szükséges üzleti tervnek megfelelı módon, az
üzemeltetéshez szükséges források biztosításával.

•

Térségi szinten szervezıdı térségi TDM szervezetek (TTDMSZ) esetében a tagok a
HTDMSZ-bıl, illetve további csatlakozó szervezetekbıl állnak össze. A klaszter is
tagszervezet lehet, ha ezt megfelelı együttmőködési készség fogadja a TDM szervezet
részérıl. Ezt minden esetben a tagi szerzıdésben kell szabályozni, hogy milyen
feladatok megosztása milye költségvonzatokkal jár együtt. Ugyanakkor nem várható
el egy térségi TDMSZ-tıl, hogy tıle földrajzilag távol lévı szervezetek marketing
tevékenységét magára vállalja, a gyümölcsözı kapcsolat egy megfelelıen felépített
együttmőködési keret lehet.

•

Regionális szinten szervezıdı TDM szervezetek (RTDMSZ) tagsága a térségi TDM
szervezetekbıl és további csatlakozó tagokból tevıdik össze. Ebben az esetben is
elképzelhetı a Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter csatlakozása a feladatok
megosztását a tagi szerzıdésben kell rögzíteni.

Az ökoturisztikai együttmőködési gyakorlat feltárása érdekében:
•

Esettanulmányt készített a szlovéniai Triglav Nemzeti Park területén, amely
rávilágított a spontán alakuló klaszter sajátosságaira, illetve a TDM és a klaszter
rendszer értelmezéséhez és összefüggéseinek megismeréséhez is hozzájárult. A hazai
ökoturisztikai klaszter kialakításához ez az esettanulmány a következı eredményekkel
járul hozzá:
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1. A

turisztikai

vállalkozások

pénzügyi

lehetıségeikhez

mérten

szolgáltatások

fejlesztésével, egymást erısítve komplex ökoturisztikai kínálatot képesek nyújtani.
2. Bohinj térségében jelentısen koncentrálódnak a turisztikai szervezetek, a turisztikai
szolgáltatók alapvetıen jellemzıen egymás versenytársai, ugyanakkor megfigyelhetı
a szolgáltatók együttmőködése, az alábbi területeken,
o egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják,
o együttesen jelennek meg a térség promóciós termékeiben,
o közös programcsomagokat jelentetnek meg,
o közös menedzsment szervezetet hoztak létre,
o tagjaivá válnak a térségben mőködı turisztikai egyesületeknek.
3. Két, a térség turisztikai beutaztatásával foglalkozó aktív szervezet mőködik: TD
Bohinj, LTO Bohinj, amelyekkel a szolgáltatók közvetlen telefonos, és elektronikus
kapcsolatban állnak, közös foglalási rendszereket tartanak fenn – a belsı-somogyi
klaszter területen hiányoznak még a turisztikai információs irodák, gyenge a kapcsolat
az egyes szolgáltatók, vállalkozások és szervezetek között, az alakuló TDM
szervezetek ezt a késıbbiekben a mőködési területükön képesek lesznek pótolni, a
TDM-en kívül maradó települések esetében az elsıdleges összefogást a klaszter kell,
hogy jelentse.
4. A térségben megvalósul a hatékony információáramlás, amelyet a TD Bohinj iroda
koordinál, jelenleg a belsı-somogyi területen nincs megfelelı információáramlás, a
klaszter területének északi és déli felén lévı települések között nincs kapcsolat,
5. A turisztikai szolgáltatók számára a térségben mőködı egyesület képzéseket,
rendezvényeket tart (pl. a vendéglátás a menedzsment területén).
Összességében tehát megállapítható, hogy Bohinj térségében egy mőködı spontán
ökoturisztikai klaszter alakult ki, amely nem tagsági alapon szervezıdik, a klaszter
menedzsment feladatokat két szervezet lát el. A klaszter alapvetıen a szélesebben értelmezett
ökoturizmusra épül, amelyben télen a síelés különbözı válfajai, tavasztól ıszig a vezetett
ökoturisztikai túrák, a kirándulás, természetfigyelés, horgászat, sziklamászás, egész évben
ökoturisztikai programok csalogatják a turistákat. A klaszterfeladatok közül a térség
menedzsmentjében résztvevı két intézményi szereplı az alábbiakat látják el: tervezés,
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fejlesztés, innováció, kutatás, klaszter marketing, kommunikáció, monitoring tevékenység,
szakmai képzések, érdekképviselet, minıségi standardok felállítása, minıségbiztosítás.
•

Az Írottkı Natúrpark mőködési jellemzıinek feltárása a gyakorlati mőködtetés
egyik fı vezérirányát jelölte ki a disszertáns számára, amely alapján a klaszter
szervezeti rendszerét és mőködtetésére vonatkozó megállapításait kidolgozta. Az
alábbiakban a mőködési tapasztalatokra vonatkozó legfontosabb megállapításokat
összegzi a disszertáns:
o Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a térség szereplıi a Natúrpark
mőködésével és mőködtetésével kapcsolatos szabályokat elfogadták. Az
együttmőködés sikeresnek mondható, a tagok elvárásainak megfelelıen mőködik a
szervezet.
o Az Egyesület alapszabályában szereplı, az egyes résztvevıkre vonatkozó
tagdíjfizetési kötelezettségeknek az egyes résztvevık zökkenımentesen eleget
tesznek, az érte kapott szolgáltatásokkal elégedettek.
o A marketing költségek, amelyek a látogatók vonzását segítenék elı, sok gondot
okoznak mind a vállalkozók, mind az Egyesület számára, hiszen ezen a területen a
tagok elégedettsége igen eltérı. A magasabb költségeket sokan nem képesek
kifizetni, így a kevesebb szolgáltatásból álló marketing csomagot „vásárolják
meg”, amelynek természetesen az eredménye is csekélyebb.
o Az Egyesületi forma alkalmas lehet a klaszter szervezetének mőködtetéséhez.
Azonban a mindenkori szavazati arányokat javasolt az alapszabályban lefektetni.
Egy természetes személy, egy térségi meghatározó szálláshely tulajdonosa és a
résztvevı önkormányzatok szavazati arányainak jó meghatározása a sikeres
mőködés alapfeltétele.
o Az Írottkı Natúrparkért Egyesület 10 év alatt térségi szervezı erıvé nıtte ki
magát, amely kutatásokat hajt végre, programokat szervez, közös pályázatokat
képes menedzselni és a térség marketing tevékenységeit is ellátja.

173

A Belsı-Somogy ökológiai hálózatra épülı minta ökoturisztikai klaszter lehatárolásának
módja és a klaszter mőködtetési elveinek meghatározása érdekében megállapította a
disszetrtáns, hogy:
az ökoturisztikai klaszter esetében a természetvédelmi területek, természeti értékek
megırzéséhez, szakszerő bemutatásához, a turizmus tudatos irányításához és szervezéséhez
nem csupán lokális és horizontális együttmőködı partnerekre van szükség. A téma
összetettségére való tekintettel a porteri megfogalmazásnak megfelelı regionális klaszter
elindításának lehet létjogosultsága, amely „egy adott iparág versenyzı és kooperáló
vállalatait, kapcsolódó és támogató iparágai (természetvédelem, ökoturizmus), pénzügyi
intézményeit, szolgáltató és együttmőködı infrastrukturális (háttér)intézményeit (oktatás,
szakképzés,

kutatás),

vállalkozói

szövetségeit

(kamarák,

klubok)

innovatív

kapcsolatrendszerén alapulva tömöríti.

•

A disszertáns lépéseket dolgozott ki az ökoklaszter területi lehatárolásához, alapul
véve egy minta területet, a Belsı-Somogy ökológiai hálózat és vonzáskörzetét. A
lépések a következık:
1. lépés: az ökológiai hálózat ismertetése, a térség földrajzi adottságainak összefoglalása,
2. lépés: az STVSZ, és az általa kezelt területek bemutatása,
3. lépés: az STVSZ tulajdonában lévı területek által érintett kistérségek társadalmi,
gazdasági jellemzıinek ismertetése,
4. lépés: az érintett kistérségek turisztikai kínálatának és keresletének elemzése,
5. lépés: a klaszter területi lehatárolása

A Korokna és a Boronka patak között húzódó ökológiai hálózati terület a vizsgált klaszter
minta kiinduló pontját jelenti, amelyhez a disszertáns a komplex ökoturisztikai kínálathoz
további területek kapcsolódását vélte szükségesnek. A terület ökológiailag elkülönül a KisBalaton területétıl, a Zselictıl. A Belsı-Somogy ökológiai folyosó érinti a Nagyberek
területét, a Boronka Tájvédelmi Körzetet és a külsı-somogyi területeket, továbbá a déli
területen eléri a Duna-Dráva Nemzeti Parkot és a belsı-somogyi területeket.
A Belsı-Somogy ökológiai hálózat hét statisztikai kistérséget érint: Barcsi, Fonyódi,
Kadarkúti, Kaposvári, Lengyeltóti, Marcali és Nagyatádi kistérség. Jellemzıen a kistérségek
határai tágabbak az ökológiai hálózat területénél, de a társadalmi- gazdasági vizsgálatok
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elvégzéséhez megfelelıen alkalmazható. A hét érintett kistérségre (180 település) az elavult
gazdasági szerkezet jellemzı. A kistérségekben alapvetıen falusias települések találhatók,
ahol a 60 éves és idısebb népesség aránya évrıl évre emelkedik, a Barcsi és a Kadarkúti
kistérséget leszámítva mindenhol meghaladja a 20%-ot, a kistérségekben egyre inkább
súlyosbodik az elöregedéssel együtt járó gazdasági eltartóképesség romlása. Az egészségügyi
alap és szakellátása egyaránt jónak mondható. Jelentıs ugyanakkor az álláskeresık aránya a
munkavállalási korú állandó népességbıl. 2007-ben 12,8%-ot ért el, amely a megyei átlag
11%-át meghaladja. A tartós munkanélküliek aránya is jelentıs, amely a térség gazdasági
szerkezeti problémáit, hátrányosabb helyzetét tükrözi. A regisztrált vállalkozások számát
tekintve megállapítható, hogy a Fonyódi és a Kaposvári kistérségben van jelen a legtöbb
vállalkozás. A közmőellátás tekintetében a térségben továbbra is jelentıs elmaradások
láthatók, a turisztikai középfokú és felsıfokú oktatás a térségben nincs, de a közelben széles
palettán elérhetı.
A vizsgált térség turisztikai kínálat szigetszerő. A földrajzilag és magterületileg is elkülönült
szolgáltatások között csak elvétve van átjárás, így például a túraútvonalak esetében. A
szolgáltatók szétszórtan helyezkednek el a megyében. Ám már jelenleg is vannak
kezdeményezések, amelyek a szolgáltatások integrálására irányulnak. Ezek az azonos kínálatú
aktív turisztikai elemeket kapcsolják össze, jellemzıen ilyen terület a lovas túraútvonalak
kialakítása.
A turisztikai kínálat területén a Somogy Természetvédelmi Szervezetnek meghatározó
szerepe van. A vizsgált ökológiai folyosó területe többnyire tulajdonukban van, amelyen az
elmúlt két évtizedben megkezdték a tájrehabilitációs feladatokat, és azzal párhuzamosan az
ökoturizmus különbözı formáit is elkezdték kiépíteni. Jelenleg üzemeltetnek egy Balatontól a
Dráváig nyúló hatnapos lovastúrát, ökoturisztikai információs és látogatóközpontot
Somogyfajszon, üzemeltetik a Petesmalmi Vidraparkot, kezelik a Nagybereki Fehérvíz és a
Csokonyavisontai tavak rehabilitációját. Madármegfigyelı túrákat, ökoturisztikai táborokat és
erdei iskolákat vezetnek. Az STVSZ koordinatív és aktív szervezet, amely kiterjedt
kapcsolatrendszerén keresztül szervezi az elıbb említett programkínálatot. A komplex
kínálathoz azonban nincs elegendı kiegészítı szolgáltatás, programlehetıség, és a
szálláshelyek és a vonzerık nincsenek kellıképpen összehangolva, nem jelenik meg egységes
kínálatként. Ennek megvalósításához az ökoturisztikai klaszter a menedzsment aktivitásával
közép távon jelentıs eredményeket érhet el. A kapcsolódó településeken lévı kínálat
nemzetközi vendégforgalmat is generál, amelynek következtében a térség jövedelmezısége
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jelentısen emelkedhet. A klaszter a 6.5.6 fejezetben szereplı térképen jelzett területeket
foglalhatja magába.
•

A disszertáns a klaszter szervezeti felépítésére és mőködtetési elveinek elméleti
megközelítésére is tett ajánlásokat:

•

A

Delphi

kutatásban

megadott

klaszteresedés

fokaként

legelıször

az

önálló

menedzsmenttel rendelkezı, partnerségen alapuló együttmőködés képzelhetı el, amelynek
célja közös fejlesztések, marketing, kutatás, informatika, oktatás megvalósítása,
ugyanakkor megindulhat a következı fok eléréséhez a védjegyrendszer kialakítása, a
hálózatosodás erısítése. A klaszter feladatai ennek alapján a tervezés, kutatás, fejlesztés,
marketing és kommunikáció, érdekképviselet, szakmai képzés, minıségi standardok
felállítás és monitoringja, hálózatépítés.
•

A mőködtetéshez az Írottkı Natúrpark mőködésének gyakorlatából a disszertáns az
egyesületi keretek közötti mőködtetést tartja megfelelınek. Az egyesület mőködtetésekor
az egyik sarkalatos pont a turisztikai, természetvédelmi szervezetek, önkormányzatok,
intézmények és az egyéni tagok operatív mőködtetéshez szükséges szavazati arányainak a
meghatározása. Az operatív mőködéshez természetesen egy hatékony, legfeljebb 5-7 fıbıl
álló elnökség (klasztermenedzsment) kialakítása szükséges.

•

A klaszter tagjai az elvárt szolgáltatásoknak megfelelıen tagdíjat fizetnek. Ennek pontos
összegszerő meghatározására a disszertáns jelen kutatás folyamán nem vállalkozott, mivel
a modellben nem érdemes elıre meghatározni a taglétszámot. Ugyanakkor a tagdíjak
mértékét szolgáltatáscsomagokhoz érdemes igazítani, amelyet a klaszter elindításakor az
üzleti tervben javasolt meghatározni.

A felállított hipotézisek igazolásával kapcsolatosan a lefolytatott kutatások során a
disszertáns az alábbi eredményekre jutott:
1. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter a természet védelme mellett a legnagyobb
gazdasági haszon elérése érdekében jön létre.
A folyamatosan alakuló definíció menti viták végsı eredményeiben beigazolódott a felvetés: a
megfogalmazás szerint a klaszter „...a nagyobb gazdasági és társadalmi haszon elérése
érdekében...” jön létre. Ez mintegy magában foglalja, hogy a klaszterben résztvevı
szervezetek bevételei a megnövekedett forgalom következtében megnınek, amelybıl
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következik, hogy a szervezetek által fizetett adók nagysága is pozitívan változik. A hipotézist
a disszertáns a válaszok alapján igazoltnak tartja.
2. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter élménykínálata az ökológiai értékek mellett a
(népi)mővészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi gazdasági,
és társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti, hagyományırzı, horgász,
vadász, sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi mezıgazdasági
vállalkozók, gazdák) specialitásait is integrálja.
A Delphi kutatás alkalmával az élménykínálat megfogalmazására három megközelítést
alkalmazott a disszertáns. A 2 hipotézis is szerepelt a választható megállapítások között. A
válaszadók számára lehetıségként nyitva állt, hogy több megállapítást is válasszanak. A
szakértık 75%-a a fenti megállapítás mellé megjelölték „az ökológiai értékek mellett „bio –
kezdeményezések” szerepét, pl.: természetes anyagok használata, alternatív energia használat,
a szennyvíz és a kommunális hulladék kezelése „bio”- módszerekkel” megállapítást is, így az
eredeti megállapítás megtartásával (a vadászat kivétele mellett) a disszertáns a definíciót
kiegészítette. Ezek alapján a disszertáns a hipotézist igazoltnak tekinti.
3. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter a turisták által okozott környezeti terhelést a
lehetı legkisebbre csökkenti a klaszter területén
A Delphi kutatásban résztvett válaszadók 60%-a szerint az ökoturisztikai klaszter az egy
turista által okozott környezeti terhelést csökkenti, azonban annak mértékérıl eltérı
véleménnyel voltak. Csupán a válaszadók 10%-a szerint nagymértékő a környezeti terhelés
csökkentése, így a disszertáns támaszkodva a szakértık véleményére a hipotézist elvetette.
4. hipotézis: A klaszter tagjai a természetvédelmi érdekeket messzemenıkig figyelembe
veszik, és tiszteletben tartják
A kutatásban válaszadó szakértık 70%-a szerint közepesen és 30%-a szerint nagy mértékben
figyelembe veszik a természetvédelmi érdekeket a potenciális ökoturisztikai klaszter
szereplıi. A disszertáns a fent megfogalmazott hipotézist elvetette, ugyanakkor a kutatás
eredményei alapján a következıkre módosította: A klaszter tagjai a természetvédelmi
érdekeket figyelembe veszik és tiszteletben tartják saját szervezetük, illetve a klaszter
fenntartása érdekében.
5. hipotézis: Az ökoturisztikai klaszter optimális mérete: 12-14 szereplı, amely 3-4
természetvédelmi szereplıt (civil, hatósági), 4-6 gazdasági szereplıt és 4-6
önkormányzatot foglal magában
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A válaszadó szakértık egyértelmően rávilágítottak, hogy egy nyitott önkéntes alapon nyugvó
klaszter tagság esetén nem lehet megadni keretszámokat a tagságra vonatkozólag, azonban
többen felhívták a figyelmet arra, hogy a klaszter tagságának alsó határát meg kellene
határozni. Ennek értelmében a hipotézist a disszertáns elvetette, a kapott javaslatok alapján
átdolgozta. A tagsággal kapcsolatban az alábbi hipotézist állította fel, amelyet a kutatás
tesztelési körében a szakértık is igazoltak: A klaszterben résztvevı szervezetek száma
alapvetıen a terület adottságaitól, illetve a programkínálat tartalmától függ, így
általánosan nem adható meg egyetlen intervallum, ugyanakkor a mőködtetéshez
szükséges források finanszírozásához azonban legalább 5 résztvevı tag szükséges.
• A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szereplıt (befektetı, üzemeltetı
vállalkozások, természetvédı-, civil szervezetek, önkormányzatok, lakosság),
amely

bármilyen

kapcsolatba

kerül

a

klaszter

területének

természeti

és

kultúrkörnyezetével, ehhez kapcsolódó értékek közvetítésével, az ebben rejlı
turisztikai lehetıségek kiaknázásával.
• Minden esetben a klaszterben egy olyan szervezetnek kell részt vennie, amely az
ökoturizmus fenntarthatóságáért felelıs.
• Célszerő a klaszter irányítását egyesületi formában mőködtetni, ahol a közgyőlés dönt
a stratégiai kérdésekben, az operatív irányítást pedig egy-két klasztermenedzser végzi.
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8. A kutatás további irányai
A kutatási eredmények alapján a jövıben megkezdıdhet a Belsı-Somogy Ökoturisztikai
Klaszter felállítása.
A következı években a disszertáns mélyíteni szeretné az ökoturisztikai együttmőködési
formák elemzését, újabb esettanulmányokat kíván végezni további közép-kelet-európai
országok területén is.
Célja továbbá a létrehozandó klaszter mőködésének nyomon követése és a gyakorlati
tapasztalatok felhasználása kutatói munkájának késıbbi felülvizsgálatához, esetleges
igazolásához.
Tekintve, hogy a jelenlegi Új Magyarország Fejlesztési Terv a klaszterek elindítását
szorgalmazza, így számos egészségturisztikai hazai klaszter mellett egy ökoklaszter is elindult
Nyugat-Magyarországon. A disszertáns célja ezek mőködésének megfigyelése, továbbá az
ökoklaszter esetében a gyakorlati megvalósítás összevetése az elméleti megközelítéssel.
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Köszönetnyilvánítás

Elıször is témavezetımnek, Dr. Pap Norbertnek szeretnék köszöntet mondani, hogy a
nagy távolság ellenére figyelmével kísérte végig kutatásomat, és aktívan részt vett
benne, ötleteivel támogatta.
Nagy köszönettel tartozom Dr. Lengyel Mártonnak, aki kutatásom kezdetétıl fogva
segítette szakmai munkámat, bátorításával és szakmai kritikájával nagyban hozzájárult
vizsgálataim sikeres lezárásához.
Mindazon felkért szakértıknek is köszönöm a segítségét, akik a Delphi kutatásomban
kitartóan részt vettek, és segítettek az ökoturisztikai klaszterek értelmezési lehetıségeit
feltárni, a közös definíciót megalkotni és a klaszter jellemzıit kialakítani.
Köszönettel tartozom a Somogy Természetvédelmi Szervezet elnökének, Tömösváry
Tibornak, aki lelkesedésével és szakmai felkészültségével a terepi munkámat segítette.
A személyes interjúk esetében köszönöm a válaszadó szakértık és intézmények
közremőködését, különösképpen Lırincz Tamásnak, a KVVM térinformatikusának,
aki térképpel segítette munkámat.
Köszönöm végül, de nem utolsó sorban a kérdıíveimre adott válaszokat, amelyekkel
az érintett szereplık hozzájárultak a kutatásom eredményeihez.
Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, férjemnek és gyerekeimnek, hogy
megértıek voltak akkor is, amikor a családi életbıl ki kellett rekesztenem magam.
Köszönöm szüleimnek és férjem szüleinek a kitartó gondoskodást.
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Mellékletek
1. számú melléklet: A Delphi kutatás során kiküldött levelek és
kérdıívek
1. kör kérdıíve
1. Mit tart az ökoturisztikai klaszter legfontosabb jellemzıinek?
2. Az ökoturisztikai klaszter élménykínálata milyen elemeket foglalhat magában?
kizárólag az ökológiai értékekre alapozódik a megfelelı kiszolgáló
létesítményekkel és szervezetekkel (természeti értékek bemutatására alkalmas
ösvények, bemutatóhelyek, stb., szálláshely, vendéglátóhely, információ
elosztás)
az ökológiai értékek mellett a (népi)mővészeti – kulturális adottságok,
hagyományok, a helyi gazdasági, és társadalmi szereplık (pl.: helytörténeti,
hagyományırzı, horgász, vadász, sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi
mezıgazdasági vállalkozók, gazdák) specialitásait is integráló élménykínálat
az ökológiai értékek mellett a „bio – kezdeményezések” szerepe, pl.: természetes
anyagok használata, alternatív energia használat, a szennyvíz és a kommunális
hulladék kezelése „bio”- módszerekkel.
3. Ön szerint hány tagból tevıdik össze egy optimális mérető ökoturisztikai klaszter?
4. Ezek közül milyen arányban szerepelnének természetvédelmi szereplık (civil, hatósági),
gazdasági vállalkozások és önkormányzatok?
5. Ön szerint mi ösztönzi a szereplıket az ökoturisztikai klaszter létrehozására?
6. Ön szerint hogyan befolyásolja az ökoturisztikai klaszter a területén jelentkezı, az egy
turista által okozott környezeti terhelést?
□
□
□
□
□
□
□

Nagy mértékben növeli
Közepes mértékben növeli
Kis mértékben növeli
Nem változik
Kis mértékben csökkenti
Közepes mértékben csökkenti
Nagy mértékben csökkenti

7. Miben látja ennek okát?
8. Ön szerint a potenciális ökoturisztikai klaszter szereplıi figyelembe veszik a
természetvédelmi érdekeket?
□ Igen, nagy mértékben
□ Igen, közepesen
□ Igen, csekély mértékben
□ Nem
Ha nem teljes mértékben, akkor miért nem?
9. Hogyan veszik figyelembe a szereplık?
Egyéb meglátások:............................................................................................................
Válaszait elıre is köszönöm!
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Fodor Ágnes
A disszertáns a kutatás elsı szintjén az alábbi levelet küldte meg a felkért szakértıknek:
Tisztelt X.Y.!
Fodor Ágnes vagyok, jelenleg Pécsett a Földtudományok Doktori Iskolájának keretében
végzem PhD kutatásomat. A kutatásom 2006. decemberében zárul le, amelynek témája:
Ökoturisztikai klaszterek kialakítása a Duna-Dráva Nemzeti Parkban.
A szakirodalom alapján eltérı sikert érnek el a pontszerően, illetve a klaszterben mőködı
ökoturisztikai desztinációk. A természetvédelem és a turizmus összehangolásának egyik
lehetséges módja az ökoturisztikai klaszter felállítása.
Jelen Delphi módszerrel végzett kutatás alapvetı feladata egy új fogalom meghatározása és
annak tartalommal való megtöltése. A kutatás az ökoturisztikai klaszterek fogalmának
tartalmára, a klaszterizáció alapvetı motivációira és elvárásaira irányul.
A kutatást úgy kívánom lefolytatni, hogy a megkérdezett szakértık által adott válaszokat a
visszaérkezést követı héten összegzem. Ezt követıen a kérdésekre adott válaszokat
összesítem, és újból megküldöm további pontosítások elvégzése érdekében. A második „kör”
végén újból összegzem a válaszokat és egy végsı egyeztetés céljából ismételten megküldöm.
Kérem, hogy segítse kutatásomat azzal, hogy a csatolt kérdıívben megfogalmazott kérdésekre
két héten belül válaszol.
Kérem továbbá, hogy a nyitott kérdésekre minél részletesebben válaszoljon! Amennyiben úgy
gondolja, hogy az ökoturisztikai klaszter fogalmának megalkotásához egyéb, fontos tényezıre
nem kérdeztem rá, akkor kérem, hogy segítse munkámat azzal is, hogy erre felhívja a
figyelmemet!
Elıre is köszönöm segítségét!
Üdvözlettel:
Fodor Ágnes
A kutatás második körében az alábbi kísérılevelet küldte meg a disszertáns a felkért
szakértıknek.
Tisztelt .X.Y.... !
Nagyon köszönöm eddigi közremőködését és idejét, melyet arra szánt, hogy meghatározza az
ökoturisztikai klaszter legfontosabb jellemzıit.
Jelenleg Ön számára a 2. forduló kérdıívét küldöm meg csatoltan. Ebben a második körben
mindazon tényezık szerepelnek, melyeket a résztvevık az elsı fordulóban megemlítettek.
A második forduló szerepe az, hogy lehetıséget adjon minden kutatásban résztvevınek a
többiek véleményének megismerésére és véleményezésére. Az ezt követı, 3. és egyben utolsó
forduló jelenti majd a konszenzus kialakítását.
A csatolt kérdıívben táblázatokba foglalva találja az összegzett válaszokat. Kérem,
figyelmesen olvassa át a felsorolt hatásokat, melyeket a kutatásban résztvevık az 1. kérdıív
alapján megemlítettek. Ha úgy érzi, szükséges megjegyzéseket, kommentárokat hozzáfőznie,
egyetértését vagy egyet nem értését illetıen, akkor a táblázat jobb oldalán fenntartott helyre
írja be észrevételeit. Rendkívül fontos, hogy határozza meg és rendezze rangsorba az Ön
számára legfontosabb jellemzıket minden egyes, a táblázatban jelölt helyen. /A sorszámokat a
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táblázatok jobb oldalán szabadon hagyott területre írja be - 1-es a legfontosabb, 2-es a
második legfontosabbat jelöli, stb./
A kitöltött táblázatokat legyen szíves 2006. augusztus 10-ig visszaküldeni.
További szíves közremőködését kérve, üdvözlettel:
Fodor Ágnes
A kutatás harmadik körében az alábbi kísérı levelet és kitöltési útmutatót küldte meg a
disszertáns a felkért szakértıknek:
Tisztelt X.Y.!
Nagyon köszönöm eddigi közremőködését, kitartását és idejét, melyet arra szánt, hogy segítse
kutatásomat azzal, hogy meghatározza az ökoturisztikai klaszter legfontosabb jellemzıit.
Jelenleg Ön számára a 3. forduló kérdıívét küldöm meg csatoltan. Ebben a körben azon
tényezık szerepelnek, melyeket a résztvevık az elsı fordulóban megemlítettek és a
másodikban megerısítettek.
A harmadik forduló szerepe az, hogy lehetıséget adjon minden kutatásban résztvevınek a
többiek véleményének megismerésére és véleményezésére és a végsı álláspontok
kialakítására. Az ezt követı, negyedik és egyben utolsó forduló célozza majd a konszenzus
kialakítását.
A csatolt kérdıívben táblázatokba foglalva találja az összegzett válaszokat. A kérdıív kilenc
táblázatot tartalmaz.
Az I-II. az ökoturisztikai klaszter fogalmának pontosítását tartalmazza. Kérem, hogy
amennyiben nem ért egyet a megfogalmazottakkal, akkor szöveges javaslatot tegyen a
megjegyzés rovatba.
A III-IV. táblázat a korábbiakhoz képest kevesebb állítást tartalmaz a megadott rangsorok és a
szöveges megjegyzések alapján. Kérem, hogy a táblázatnál akkor jelölje meg az EGYETÉRT
rovatot, ha a sorrenddel is egyetért. Amennyiben nem ért egyet, akkor a megjegyzés rovatban
kérem az új sorrend megadását és a szöveges javaslat tételt.
Az V. táblázat esetében a korábbi körben a szakértık 100%-a egyetértett a
megfogalmazottakkal, egy javaslatnak megfelelıen a vadászat kikerült belıle, kérem ennek
figyelembe vételével jelöljék meg válaszaikat.
A VI. táblázatban összevonásra kerültek a korábbi két értelmezés szerinti válaszok, kérem,
ennek tükrében jelöljék meg válaszaikat.
A VII. táblázatban a szakértık egyértelmő jelzést adtak arra, hogy az arányok nem
állapíthatók meg elıre, így ezek törlésre kerültek.
A VIII-IX. táblázat a szakértık által megadott sorrendben tüntetik fel az egyes válaszokat.
Törlésre kerültek azok a megállapítások, amelyeket kevesebb, mint 30%-uk értékelt, így az
elsı öt leggyakrabban megjelölt állítás szerepel mindegyikben. Kérem, hogy a táblázatnál
akkor jelölje meg az EGYETÉRT rovatot, ha a sorrenddel is egyetért. Amennyiben nem ért
egyet, akkor a megjegyzés rovatban kérem az új sorrend megadását és a szöveges javaslat
tételt.
Amikor a sorszámokat megadja, kérem ismét 1-essel jelölje a legfontosabbat, 2-essel a
második legfontosabbat, stb.
A kitöltött táblázatokat legyen szíves 2006. november 17-ig visszaküldeni.
További szíves közremőködését kérve, üdvözlettel:
Fodor Ágnes
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A negyedik kutatási körben a konszenzusos megállapításokat az alábbi kísérılevél mellett a
disszertáns megküldte a kutatásban részt vevı szakértık számára.
Tisztelt X.Y. !
Nagyon köszönöm közremőködését, kitartását és idejét, melyet arra szánt, hogy segítse
kutatásomat azzal, hogy meghatározza az ökoturisztikai klaszter legfontosabb jellemzıit.
Az elızı forduló alapján sikerült konszenzusos véleményt kialakítani az eddigi feltett
kérdések tekintetében.
A csatolt kérdıívben táblázatokba foglalva találja a javaslataik alapján véglegesített
válaszokat.
A kutatás eredményeirıl hamarosan elkészülı elemzésemet kérésére szívesen megküldöm.
Köszönettel:
Fodor Ágnes
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2. számú melléklet: Kérdések a TDM és a klaszter kapcsolatával
kapcsolatban
1.

A tervezett helyi TDM pályázatok esetében hogyan kezelik azokat a klasztereket,
amelyek esetlegesen túlnyúlnak a helyi TDM szervezetek területén?

2.

Lehet-e a TDM és a klaszter versenytársa egymásnak, ha igen, akkor miben?

3.

Milyen lehet egy hatékony együttmőködési forma a klaszter és a TDM szervezetek
között, lehet-e ezt általánosan megfogalmazni?

4.

Mindkét szervezet tagsági díj befizetésével mőködtethetı, van-e valamilyen általános
javaslat a TDM pályázatok kapcsán, hogy a kettıs tagdíjfizetést miként lehet elkerülni?

5.

Hogyan képzelhetı el a különbözı térségi TDM szervezetek és a klaszter tagsága?

6.

Melyik szervezetnek lesznek tagjai a helyi szervezetek?

7.

Hogyan lehet a kutatás és a marketing tevékenységeket összehangoltan végezni?

8.

Elképzelhetı-e feladatlehatárolás a klaszter és a TDM szervezet között?
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3. számú melléklet: Személyes interjú kérdései a Triglav Nemzeti
Parkban – Mojča Smolej-jel
1. How many people have arrived to the park in the last five years?
2. Do you know the motivations of the guests visiting the park?
3. Do you organise guided tours for the guests?
4. Do you ensure guides for tours organised by other organisations in the TNP?
5. How many people come yearly for the guided tours?
6. Do you organise special tourism actions?
7. How many people work for the TNP?
8. Do you have tourism development programme?
9. How do you cooperate with LTO?
10. What are the roles of the participating organizations?
11. Are you formulating ecotourism cluster?
12. What kind of activities do you do together?
13. Which are the results of the cooperation?
14. Which are the activities you do for the region?

Thank you for your answers!
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4. számú melléklet: Kérdések az LTO, illetve a TD Bohinj
szervezetekkel készített személyes interjú során
1. I would be interested in the cooperation network operating in your region, with special
interests in what kind of activities are they doing commonly, (marketing activities,
developments, trainings, information, etc.). Would you please explain me, how it
operates?
2. What are the roles of the participating organisations?
3. Are you formulating ecotourism cluster?
4. What kind of cooperation do you have with the TNP Directorate?
5. What kind of activities do you do together?
6. Which are the results of the cooperation?
7. Which are the activities you do for the region?
8. Which are the opening hours of your office?
9. Do you coordinate the tourism enterprises and how?
10. How is your on-line reservation system functioning?
11. What kind of services do you offer in the office and by the internet?
12. Are you member of any cooperation in the area?
13. How do you cooperate with LTO/TD Bohinj?
14. Do you have common marketing actions?
15. How is your organisation financed (state, municipality, other)?

Thank you for your answers!
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5. számú melléklet: A Triglav Nemzeti Park területén mőködı
szervezetek számára készült kérdıív
QUESTIONNAIRE
1. What type of organisations is Yours? (Please, underline it!)
1. accommodation
2. tourist information office
3. handicraft-maker
4. catering
5. sport organisation / enterprise
6. marketing organisation
7. NGO working in tourism
8. environmental NGO
9. National Park related organisation
10. forestry
11. tour operator
12. traffic organisation
13. municipality
14. regional management organisation
15. other, ……..

2. Which of the above mentioned organisations do You co-operate? (Please, state the
numbers of them below!)
…………………………………………………………….

3. Do You know environmental organisations working in the Triglav National Park?
(Please, indicate it below!)
o Yes
o No
………………………………………………………………..

4. Do You know tourism organisations working in the Triglav National Park? (Please,
indicate it below!)
o Yes
o No
………………………………………………………………..

5. Do You know ecotourism organisations working in the Triglav National Park?
(Please, indicate it below!)
o Yes
o No
………………………………………………………………..
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6. What types of tourists visit the Triglav National Park (in Your surroundings)? (Please,
indicate it and give their rate below!)
RATE
o paragliding
o trekking
o riding
o organised ecotourism groups
o rafting
o skiing

7. What type of activities do You co-operate and how? (Please, indicate it below!)
□ marketing:
 common advertisements
 common leaflets
 common DVD or VHS films
□ close co-operation:
 common management organisation
 common tour operator
□ underlined co-operation agreement with other organisations int he
Triglav National Park
□ working in clusters
Other, please specify it!
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Thank You for Your answers!
Agnes Fodor
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6. számú melléklet: Kérdések Bakos Györggyel, az Írottkı
Natúrparkért Egyesület elnökével folytatott személyes interjú során

1. Készül-e minden évben beszámoló az Egyesület éves tevékenységérıl és ebbe lehetségese betekinteni, elkérni?
2. Van-e arról információja az Egyesületnek, hogy a turisztikai szolgáltatók milyen
eredményeket érnek el az egyesületi tagságuknak köszönhetıen? Pl. látogatottság
növekedése, egymás ajánlására történı látogatás, közös rendezvények látogatottsága, stb.
Az egyesület kér-e a tagoktól ilyenfajta beszámolót?
3. Az Egyesület készít-e statisztikákat a térségébe érkezı turisták számára, eltöltött
vendégéjszakáira, motivációjára vonatkozóan? Ha igen, akkor ezeket szeretném elkérni,
ha lehetséges.
4. Van-e arról információja, hogy a Natúrpark térségében a Natúrpark létrejöttét megelızıen
mekkora turisztikai látogatottság volt?
5. Mekkora az éves tagdíj az egyes szervezetek számára?
6. A befizetett tagdíjért milyen szolgáltatást nyújt az Egyesület?
7. Mennyire aktívak / passzívak az Egyesület tagjai? Milyen tevékenységekben vesznek
részt?
8. Van-e olyan adatbázisa az Egyesületnek, amelyben az egyes tagok elektronikus
elérhetısége megvan, hogy a tagok számára készített kérdıívemet közvetlenül
eljuttathassam részükre?
9. A tagok elvárásai mennyiben teljesülnek, illetve a tagok megbízhatóan teljesítik-e a
tagdíjfizetési kötelezettségeiket?
10. Milyen általános problémákat tapasztalt a mőködés során?
11. Miben látja, hogy az Egyesület miben tud(ott) a tagok számára segítségére lenni,
eredményesebbé tenni a tagokat (könnyebbséget okozni, költségeket megtakarítani)?
12. A TDM rendszer bevezetésével hogyan fog átalakulni a szervezet?
13. Milyen kapcsolódási pontokat lát a TDM szervezet és egy klaszteri együttmőködés között.
Az Írottkı Natúrpark tagja-e valamelyik szervezıdı TDM szervezetnek?
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14. Hogyan kívánja érvényesíteni érdekeit a TDM szervezetben?
15. Van-e információja arról, hogy az Egyesület tagjai külön is tagjai lesznek-e az egyes
TDM szervezeteknek, vagy esetleg van-e arról egy közös elhatározás, hogy az Egyesület
képviseli-e a tagszervezeteit a TDM-en belül?
16. Úgy tudom, hogy a Pannon Helyi Termék Klaszterhez csatlakozott az Egyesület. Ennek
kapcsán szeretném kérdezni, hogy milyen elvárásai vannak a klasztertıl, miért
kapcsolódott hozzá, milyen szerepet vállal a klaszterben?

Köszönöm a segítségét!
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7. számú melléklet: Kérdések a Somogy Természetvédelmi
Szervezet vezetıjével, Tömösváry Tiborral folytatott személyes
interjú során
1. Mikor alapult az STVSZ?
2. Milyen fıbb tevékenységei vannak?
3. Milyen területek állnak tulajdonába és azokon milyen tevékenységeket végez?
4. Mióta és miként foglalkoznak ökoturizmussal?
5. Milyen típusú természetvédelmi és turisztikai programokat szerveznek, és milyen
alternatív programokat kínálnak a lovastúrázóknak?
6. Hol vannak a lovastúra állomások?
7. Milyen fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt öt évben?
8. Mit jelent az ökológiai hálózat fogalma, hol vannak ilyen területek, hol található a BelsıSomogy ökológiai hálózat, és ennek milyen részei vannak?
9. A Balaton és a Dráva közötti ökológiai hálózat milyen településeket érint?
10. Ezekhez képest melyek lehetnek a pufferterület érintett települései?
11. Mi a kapcsolódás a Somogy Természetvédelmi Szervezet, a Zöld Folyosó Közalapítvány
és az ökológiai hálózat között?
12. Úgy értesültem, hogy létrejött egy „Híd a Boronkán Egyesület”, van-e valamilyen
kapcsolat az STVSZ és az egyesület között?
13. Milyen tevékenységeket végez az egyesület?
14. Milyen szervezetekkel tart fenn kapcsolatot az STVSZ?
15. Milyen típusú együttmőködést építettek ki egymással?
16. Más szervezetek reklámozzák az STVSZ programjait?
17. Mennyi vendéget fogadott a Petesmalmi Vidrapark az elmúlt öt évben?
18. Az STVSZ tagja-e valamelyik regisztrált TDM szervezetnek?
19. Hogyan mőködnek együtt a nemzeti parkokkal?
Köszönöm a válaszait!
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Függelék
1. számú Függelék: A Delphi kutatás tesztelésében kapott részletes válaszok
Definíció
Ökoturisztikai klaszter: Egységes hasznosítási és
védelmi alapelveken, illetve a táj adottságain nyugvó
rendszer, amelyben egymással egyszerre versengı és
kooperáló természetvédelmi szervezetek és turisztikai
vállalkozások, intézmények vesznek részt a nagyobb
gazdasági és társadalmi haszon elérése érdekében, közös
célként elfogadva a természeti értékek fenntarthatósága
és bemutathatósága közötti összhang megteremtését és
megırzését. Ebben a rendszerben a turizmus, a többi
helyi gazdasági aktivitással együtt sem haladja meg a
desztináció környezeti teherbíró-képességét.

Relevancia (1-5)
4

Megjegyzés
„természetvédelmi szervezetek és turisztikai vállalkozások” bıvíteném a kört
mindazokra, akik az ökoturizmus - mint turizmus forma - résztvevıjeként számításba
jöhet.

5
4

„a természeti értékek fenntarthatósága és bemutathatósága közötti összhang”helyette
megfontolnám a következıt: közös célként elfogadva a fenntartható ökoturizmus
megteremtését és megırzését. (Magyarázat: ha csak a természeti értékekre
fókuszálunk, akkor lehet, hogy a környezet fennmarad, de a turizmus nem biztos, lásd
VICE modell.)
A kooperáló helyett együttmőködıt írnék.
Célszerő a definícióban az érintettek, részvevık között a települési és térségi
önkormányzatokat is szerepeltetni
Ökoturisztikai klaszternek a leírtakon túl azt nevezném, ahol a desztináció véges és
adott teherbíró képességén belül dominál az ökoturisztikai szemlélető turisztikai
aktivitás, vagyis túlsúlyban van más ipari ágazatokkal, tevékenységekkel szemben
A természetvédelmi szervezetek alatt értjük a releváns hatóságokat is? Illetve késıbb a
tagságról szóló állításoknál a tagok között szerepelnek az önkormányzatok, lakosság,
civil szektor, itt viszont nem jelennek meg

4
5
5

5

A klaszteresedés fokai:

Önálló menedzsmenttel rendelkezı, partnerségen
alapuló, területfejlesztési célú, győjtı szervezet,
amelynek célja közös fejlesztések megvalósítása.

5
5

Számomra nem teljesen derül ki, hogy milyen rendezıelv alapján kerültek kialakítása
a fokozatok, illetve, hogy miként épülnek egymásra. a fokok kijelölése viszont azt
sejteti, hogy egymásra kellene épüljenek.
Az egészségturizmus területén mőködı klaszterek közül egyik sem lát el
területfejlesztési feladatokat. Némelyiknek még valódi menedzsment szervezete sincs,
ebbıl következıen ennél alacsonyabb szintő szervezıdésrıl is beszélhetünk a
klasztereket illetıen.
a végét ezzel egészíteném ki: több területen, pl. oktatás, informatika, marketing,
kutatás, fejlesztés, stb.
Miért marad ki innen a természet- és a környezetvédelem, továbbá a marketing?

4

2
5
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1

A klaszter, mint hálózati együttmőködés hozzájárul a
közjó és a társadalmi kohézió erısítéséhez, továbbá
minıségbiztosítási rendszerként is funkcionál mind a
természet megırzése, mind a szolgáltatások színvonala
tekintetében, védjegyrendszert mőködtethet.

A klaszter, mint ökológiai értékekre épülı gazdasági
együttmőködés
a
hálózati
együttmőködésen
túlmutatóan nem tagságon alapuló koncentráció, hanem
egy térség kínálati elemeihez kapcsolódó infrastruktúrák,
szervezetek és szolgáltatások együttmőködése.

Értelmezések a gyakorlati alkalmazáshoz
Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti
környezettel
kapcsolatos
kínálati
rendszereket
jelenthetik, amelyek piaci, szolgáltató elvőek. A
kialakításuk tájegység, élıhelyi jelleg és desztináció
figyelembevételével történik.

Szerintem az önálló menedzsmenttel rendelkezı formának a másik kettı céljait is
magában kell foglalni, mint a legátfogóbb és szorosabb együttmőködési forma, illetve
a területfejlesztési indíttatásnak a fejlesztés az eszköze, nem a célja

3
4
3
3

célszerő lenne az általános célokat (kohézió és közjó) elválasztani a konkrét
(minıségbiztosítási) céloktól
Nem hozzájárul, csak hozzájárulhat, tovább nem funkcionál, hanem funkcionálhat…

2
5
4
4
5
4
4

A klaszter általában laza együttmőködés, amely nem feltétlenül ölt szervezeti formát,
de mégis vannak önkéntes tagjai. Viszont akciónként eseti feladat- és
költségmegosztás alapja lehet.

3
5
2
5
5
4

Milyen céllal?

4
5
4

Vajon városi élıhelyek, urbanizált élılények beilleszthetık ebbe modellbe?
A védelmi jelleg hangsúlyozását itt sem lenne szabad mellızni.
Szerintem inkább: a kialakulásuk tájegység, élıhelyi jelleg figyelembevételével
történik – a desztináció a kínálati rendszer, komplex turisztikai termék kialakításáan az
eredménye

4
4
4
4
4
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Az ökoturisztikai klaszter alapvetı célja, hogy a
klaszterben résztvevı szervezetek nagyobb gazdasági
hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének meg a
piacon, a nagyobb mértékő és az évben egyenletesebben
eloszló turista érkezések által, s mindeközben a turizmus
alapját jelentı közös természeti értékeket együttesen
óvják meg és tartják fenn.

5

„nagyobb mértékő” a látogatók puszta volumenének növelése nem hiszem, hogy cél
kell legyen egyetlen turizmus formánál sem, pláne nem az ökoturizmusban. A
látogatószám hiába nı, ha látogatók többsége kiránduló és roppant alacsony az átlagos
napi költése. Ezek a tömegek környezeti terhelése nagyobb kárt okoz, mint az általuk
generált gazdasági hozam. A volumen helyett a látogatói összetételre és fizetıképes
keresletre helyezném a hangsúlyt.
„turista” helyett látogató (ökoturizmusban inkább a kirándulóforgalom dominál, ami
nem jár hosszabb ott tartózkodással. A turista viszont legalább 1 éjszakát ott tölt.)
A haszon alapvetıen a természeti értékek megırzéséhez kapcsolódó költségek
részvevıkre történı szétterítése révén keletkezik
A cél nem csak a nagyobb gazdasági haszon, de a környezet- és természetvédelem
érdekeit szolgáló erıfeszítések hatékonyságának növelése, költségeinek megosztása is
itt nem jelennek meg a késıbbi pontokban leírt célok
nem minden résztvevıre igaz az állítás: „mintha önállóan jelennének meg a piacon”

5
5
5
5
5
4

Az ökoturisztikai klaszter kialakulásának feltételei:
1.
Együttmőködés szükségességét felismerték a
potenciális résztvevık.

2.

Kölcsönös bizalom fennáll.

3.

A közös célok felállítása megtörtént.

5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
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4.
Meghatározott feladatmegosztás van az induló
szervezetek között, amely a klaszter mőködése során
folyamatosan alakulhat.

5
2
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5

Az ökoturisztikai klaszter jellemzıi
1.
Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális
közigazgatási, vagy statisztikai határokhoz nem
feltétlenül igazodó) területi egységhez való köthetıség
(pl. Duna-Dráva térsége).

4
5
3

2.
Szoros együttmőködési kapcsolatok állnak fenn,
folyamatos a párbeszéd a szereplık között, közös
értékeik, céljaik vannak.

3.
Egymásra pozitív szinergikus hatásokat
kifejteni képes, egymás iránt bizalommal lévı szereplık
részvétele (a természetvédelem, környezetvédelem,

kieg: feladat- és felelısség megosztás

A klaszternél a lényeg a turizmus formán és nem a területen van.
klaszterdefiníció alapján adott
A cél közösségét fontosabbnak tartom, mint a földrajzi, pláne a közigazgatási együvé
tartozást

1
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5

A két mondat szerintem két különtartozó állítás
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turizmus, kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúrák
területén). Klaszter specifikus szolgáltatások, fejlesztési
elképzelések definiálása a közös célok elérése
érdekében.
4.
Megfelelés a hosszú távon való fenntarthatóság
követelményeinek.

5.
Elkötelezett klaszter tagok, akik biztosítják a
klaszter finanszírozási hátterét.

6.
Önálló
létrehozása.

menedzsment,

szervezeti

forma

7.
Elkötelezett klaszter menedzser(ek)
kiválasztása, magas szintő szakmai kompetenciával,
széleskörő területi, ágazati kapcsolatrendszerrel,
szereplık általi támogatással.

4
3
5
4
4
5
5

Én valami ilyet írnék ide:
Az ökoturizmushoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés a hosszú távú fenntarthatóság
követelményeinek megfelelıen. (az innováció fontos a klasztertevékenységben!)

3
5
4
5
5
5
5

Ezt nem tudom jellemzıként értékelni, mert ez a mőködés egyik alapvetı kritériuma,
nem egy speciális ökoturisztikai klaszter jellemzı.

?
4
4
2
5
5
?
5
4

finanszírozási és mőködési
Elérı mindig a tagok elkötelezettsége

Lásd elızı
Elég egy-két koordinátor
Fentebb még 3 fokozata került meghatározásra a klaszternek, és ebbıl csak egyre igaz
ez az állítás, így általánosan az összesre nem jelenthetı ki.

2
2
4
5
?
5
4
5

Lásd elızı
Ugyanúgy nem érzem a klaszter mindhárom fokára igaznak

207

8.

Hatékony közös marketing tevékenység végzése

4
4
4
4
?
5

Ez minden klaszternél jelentkezı tevékenység, nem spec. jellemzı.
Önmagában igaz, de egy klaszternek nem csak marketingfeladatai vannak, valóban
hangsúlyos része a tevékenységének, de pl. az önálló menedzsmenttel rendelkezı
forma esetében pl. a tervezés, fejlesztés, stb. ugyanolyan alapfeladatok

4
4
5
5
4
5
9.
Szemléletformálást is felvállal a
fogadóterületen, s ezen keresztül a vendégek és
vendéglátók tudatformálását is segíti.

10.
Gyors és hatékony információáramlás és
szinergiahatások

Élménykínálat
Az ökológiai értékek mellett a (népi)mővészeti -

5
5
4
4
3
5
5
5
?
5
4
4
3
5
3
5

Ez szintén inkább tevékenység nem pedig jellemzı.

Lásd 5. pont
A szinergiahatások már szerepelnek a 3. pontban

5

Ez már akár agroturizmus is lehet.
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kulturális adottságok, hagyományok, a helyi gazdasági,
és
társadalmi
szereplık
(pl.:
helytörténeti,
hagyományırzı,
horgász,
sport,
gasztronómia,
kismesterségek, a helyi mezıgazdasági vállalkozók,
gazdák) specialitásait is integrálja, ugyanakkor az
ökológiai értékek mellett a „bio – kezdeményezések”
szerepét is bemutatja, (pl.: természetes anyagok
használata, alternatív energia használat, a szennyvíz és a
kommunális hulladék kezelése „bio”- módszerekkel).

A klaszter tagsága, nagysága
A klaszterben résztvevı szervezetek száma alapvetıen
a terület adottságaitól, illetve a programkínálat
tartalmától függ, így általánosan nem adható meg
egyetlen intervallum.

5

Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi a különbség az ökoturisztikai klaszter és egy
natúrpark, illetve egy ökoturisztikai desztináció TDM szerve között!

5

Ezeknek az elemeknek egymással szimbiózisban kell(ene) mindig mőködniük, de ezt a
divat sokszor felülírja (pl. hiába tiltjuk a terepmotorozást, kvadozást az erdıkben…)

5

Ha élménykínálat a cím, akkor kiegészíteném azzal, hogy: és a ezekre épülı turisztikai
termékek kialakítása

5
5
5

5

egy minimumot azonban kijelölnék, legalább 4-5 tag alkosson egy klaszter. A
klaszterek általában regionális jellegőek, tehát nagyobb területet ölelnek fel. Az
eddigiekbıl úgy értelmeztem, hogy tájegységek lennének a kijelölés alapjai. Ha
kevés számú tag van, akkor a finanszírozás nem lesz elegendı a fenntartáshoz és
ez csalódáshoz vezet, a klasztertıl „csodát várók” és abban nem részesülık soha
többet nem fognak együttmőködni. L
egy alsó határon el kellene gondolkodni: meddig faluszépítı egylet, honnan klaszter…

5

o
A tagság kérdése magában foglalja valamennyi
szereplıt (befektetı, üzemeltetı vállalkozások,
természetvédı, civil, önkormányzati, lakossági), aki
bármilyen kapcsolatba kerül a természeti és
kultúrkörnyezetével,
ehhez
kapcsolódó
értékek
közvetítésével, az ebben rejlı turisztikai lehetıségek

4
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

a hozzáállást a természeti és a kultúrkörnyezethez az eltérı gazdasági érdekek
determinálják, nem az, hogy kapcsolatba kerül-e velük (szék és tudat!)
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kiaknázásával.
o
A klaszter részesei, közvetve, vagy közvetlenül
valamennyien hozzájárulnak annak sikeréhez, és
részesülnek annak eredményeibıl.

o
Minden esetben kell valami, vagy valaki, hogy
biztosítsa az öko jelzı megvalósulását

o
Célszerő egy irányító testületet létrehozni, amely
stratégiai kérdésekben kompetens. Ez ne haladja meg a 6
fıt semmiképp, mert a magas létszám veszélyeztetheti az
operabilitását.

5
5
5

A részesedés mértékére vonatkozó becslés az egyes szereplıknél eligazítást adhat az
érdekeltség fokáról
nem mindegy, hogy kinek mi számít sikernek!

5
4
3
4
5
3
5
5
5
?

Nem világos a definíció (igény)
ez így túl pongyola mindaddig, amíg nem tudom az öko alkalmazhatóságának
feltételeit
Ezt nem teljesen értem, szerintem a résztvevık közös felelıssége ennek megvalósítása

2
1
4
4
5
5

A munkaszerv már nem tagsági kérdés.
Miért épp 6 fı? Miért páros? (szavazategyenlıség esetén mi a döntési szabály?)

4

Ez egy lépés a vízfej kialakulása felé, elég a klaszter közgyőlése és az 1-2
klasztermenedzser – szerintem
Ezt kiegészíteném: ahol a tagok jól reprezentálják a különbözı résztvevıi köröket
(természetvédık, vállalkozók, stb.), kiemelten fontos, hogy biztosítva legyen a
demokratikus döntéshozatal, egyik érdekkör se bírjon meghatározó befolyással

1

4
5
3
5
a döntéshozatalban véleményem szerint már törekedni kell a kiegyenlített
erıviszonyokra, mindamellett, hogy a Nemzeti Parknak környezeti kérdésekben
legyen vétójoga, ahogy ezt az utolsó pont is írja

A klaszter résztvevıinek aránya:

210

Természetvédelmi szereplık (civil, hatósági, nemzeti
park), gazdasági vállalkozások, lakosság és
önkormányzatok tekintetében nincs értelme elızetesen
megadni keretszámokat, esetenként kell vizsgálni és
meghatározni azokat.

Az adott területért „felelıs” nemzeti park, natúrpark stb. nélkül van értelme klaszterrıl
beszélni? Ha nincs, akkor lehet, hogy érdemes kötelezı tagsági elemeket bevonni.
Ez igaz, de lehetıség szerint mégis kellene valamilyen minimum. Lásd fent.
Hogyan kapcsolódik majd a TDM-hez?
sehogy se kell arányokat kikötni, ez spontán alakul ki, térségenként vizsgálandó
viszont, hogy kik a nélkülözhetetlenek

4
5
4

1
5
5
4
5
Ösztönzı erık egy ökoturisztikai klaszter
létrehozására
1.
A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális
értékekkel rendelkezik, amelyre egymást kiegészítı,
vonzó élménykínálat, turisztikai, ökoturisztikai termék
építhetı.

2.
Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás
stádiumában levı vidékfejlesztési program, amelynek
szerves részét képezi a turizmus fejlesztése.

5
5
4
4
5
5
5
5
3
5
4
2
5
5
4
5

Sajnos ösztönzı hatással az alábbiakon kívül az bír, ha pályázati források is
rendelkezésre állnak.

helyette inkább egy TDM-szervezet felállítását szorgalmaznám
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3.
A természetvédelmi szervezetek részérıl a
turizmus által bıvíthetı ismeretterjesztési és bevétel
növelési lehetıségekben rejlı közös érdekeltség; a
turisztikai szervezetek részérıl (amennyiben az
elıbbieknek nincs saját turisztikai szervezetük) a
desztináció imázsának és pozíciójának a javítása, új
turisztikai termék és sajátos közönség létrehozásának a
lehetısége, üzleti haszon.

4.
Végsı cél a környezetkímélı tájgazdálkodás,
biogazdálkodás, természetvédelemhez és a turizmushoz
kapcsolódó megélhetési lehetıség. A természet
hagyományos értelemben és attrakciós helyszínként
történı megırzése, a lakosság identitásának fenntartása,
a népi hagyományok egységbe foglalása, végsı soron a
vidéki gazdasági életének a javítása.

5.
Közös érdekek felismerése, közös erıforrások
hatékony kiaknázása, közös értékek megóvása, védelme,
együttmőködés szükségességének felismerése, közös,
egymást kiegészítı tudás, információk felértékelıdése és
megosztása, a szereplık bevételeinek növelése a terhelés
csökkentése mellett (látogatófolyam kezelés).

4

ezek így egymás mellett elsikló ösztönzı erık, a kérdés, hogy a természetvédelmi
szervezetekkel kialakított együttmőködés révén növelhetı-e gazdasági szervezetek
profitja, ill. fordítva a profittöbbletbıl mennyit lehet visszaforgatni a
természetvédelembe
A többi szereplı érdekeltségének kifejtése hiányzik, pl. vállalkozások – akik számára a
fı motiváció a nagyobb gazdasági haszon

5
5
1
4
5
5
4
4

Ez mégis kevés, ha nincsenek eszközök a rablógazdálkodás megelızésére, kivédésére,
a kultúrában a globalizációs hatások ellensúlyozására

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
4
5
4
5

Ez fent a célok között nem teljesen szerepel

Követendı minták nélkül ez csak hangzatos szövegnek tőnhet

Az egyes pontok között vannak átfedések

Az ökoturisztikai klaszter hatása a területén
jelentkezı, turisták által okozott környezeti
terhelésre

212

1.
A turisták által látogatható területek és események
teherbíró képességét meg kell határozni, illetve
tiszteletben tartását folyamatosan ellenırizni kell.

2.
A klaszter a turisták károkozását jól felépített
információs rendszer és infrastruktúra segítségével is
képes csökkenteni.

3.
Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt
érzékeny résztvevık összefogásával jön létre. Közvetíti a
környezettudatos
szemlélet
megnyilvánulásait
(természetes anyagok használata, helyi termékek
kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.),
ennek hatására a turista késztetést érez a környezet- és
természetvédelem írott, íratlan szabályainak betartására.

4.
A jól megválasztott termékegyüttes a résztermékek
általi környezeti terhelését csökkenti.

5

Én eddig ellentmondást érzékeltem a turizmus és a természetvédelem között. Ennek
feloldása szerintem hosszú ideig tartó feladat lesz.
A fejlesztési, fellendülési szakaszban kevéssé releváns

3
3
5
4
5
5
5
5
2
4
2
3
5
5
5
5

Hogyan?
nem regisztrálni, hanem megelızni kell a károkozásokat

Csak akkor, ha ezeket ismeri. Én az oktatási rendszert is bevonnám tagként, fıként az
óvodákat és az iskolákat „kötelezı” jelleggel.

3

hiú ábránd, amikor az ipar az ellenkezıjét sulykolja (PET-palack, mőanyag szatyrok,
eldobhatós tányérok, dobozok stb.)

4
2
5
5
5
5
5
4
2
2
4
5
5

mitıl lesz a termékegyüttes jól megválasztott?
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5.
A környezetszennyezés a mentális hozzáállástól is
függ, a pozitív példák, a tisztább környezet javíthatják
némiképp a turisták hozzáállását.

6.
A jobb szervezés a duplicitások elkerülését
eredményezi, a vendégek érdeklıdési körének és
szintjének megfelelı szolgáltatások kiajánlása, a közös
infrastrukturális fejlesztések csökkentik a környezeti
terhelést.

A természetvédelmi érdekek figyelembe vétele
·
A klaszter megállapodásban eleve ki kell kötni a
természetvédelmi érdekek figyelembe vételét, aminthogy
az ellenırzési és szankcionálási teendıket is!

·
A természetvédelem megítélése javul, a társadalom
természettudatossága
szintén.
A
„bioszféra
szolgáltatások” felértékelıdnek. Az egészséges, szép
környezet iránti igény rohamosan nı, a természet
növekvı turisztikai vonzereje gyorsította fel az

5
3

Sajnos én nem vagyok ennyire optimista.
rossz fogalomhasználat: NEM MENTÁLIS, mert az az elmeállapotra engedne
következtetni, hanem iskolázottság, kulturáltság, neveltetés való ide, mint
meghatározó tényezı. Sajnos a negatív példát könnyebb követni, mint észrevenni a
pozitívat!

4
1
3
5
5
5
5
5
4
5
2
5
4
5

a szankcionálás hatósági feladat, a klaszter nem hatóság! A klaszter ugyanakkor lehet
önkorlátozó és önszabályozó
Nem csak ellenırzést lehetne beépíteni, hanem megelızı, kontrolltevékenységet is

5
4
1
4
5
5
5
5
5
4
3
5

túlzottan idealisztikus
Szerintem ez hatás, nem az érdekek figyelembe vétele témakörbe illik
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ökoturizmus fejlıdését. A védelmi gondolat és a
fenntartható használat gondolata ezeken a pontokon
találkozik.
·
Szóban a szereplık elfogadják közös érdekek
mentén az együttmőködést, de a rövid távú érdekek ezt
idınként felülírják.

·

A természeti értékek nélkül nincs ökoturista.

·

Ez a céljuk, így védik és gondozzák a természetet!

·
A természet érdekeit figyelembe próbálják venni,
ehhez azonban együttmőködı irányítás, útmutatás
szükséges.

·
A legváltozatosabb módon kell figyelembe
venniük, hiszen ez hozzátartozik az imázshoz is és a

5
4
5
5

Ennek nem lenne szabad megtörténnie.
Ezt nem teljesen értem, például?

4
5
4
3
5
5
5
4
4
5
5
3
5
5
4
1
1
3
4
5
5

Kimaradt egy szó: „A természeti értékek ápolása nélkül…”

ez egy kerek mondatban világosabb lenne
kire vonatkozik?

Ki mondja meg, hogy mi a természet érdeke?
KIK-?

3
4
3
4
4
5

Vagy figyelembe veszem a természet érdekeit, vagy nem. Hol itt a változatosság?
KIK-?
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hosszú távú, fenntartható gazdálkodáshoz is.

·
Kissé sajátos helyzet adódik abból kifolyólag, hogy
csak egy nemzeti park a klaszter részvevıje. A szokásos
játékszabályokat (pl. a döntésekben „egy részvevı egy
szavazat”) itt valószínőleg módosítani kell (pl. a DDNPnak természetvédelmi témákban vétójogot kell adni).

4
2
3
5
5
4

Ha a természet fenntarthatóságáról beszélünk akkor igen, ha az ökoturizmusról akkor
nem biztos.
Ezzel megszőnik a klaszter jelleg.:-(
Ez általános, vagy csak egy adott klaszterhez kötıdı követelmény?
egyszereplıs játék nem klaszter – egyetértek
Általános helyzetre kell meg-fogalmazni, a természetvédelemnek (NPI) minden
klaszter esetében vétójoga legyen a természetvédelmet érintı döntésekben.

2
4
5
4
4
5
5

17. táblázat: A Delphi kutatás tesztelésében kapott részletes válaszok (szerk: Fodor, Á)
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2. számú függelék: Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter területének vonzerıleltára
TELEPÜLÉSNÉV
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Babócsa
Bakháza
Bakháza
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonfenyves

MEGNEVEZÉS
Basakert
Nemzetiségi folklor fesztivál; Nárcisz-napok
helyi vadásztársaság
Duna Dráva Nemzeti Park
nemzetiségi folklor fesztivál
kızségi termálfürdı
38 C-os víz
vadvizi horgászat
török kút
Nárcisz-futás
Somssich kastély; Prinke-kastély
Emlékmő a parkban
Rinya patak
Harangtorony
Balaton
naturista kemping,vitorlázás
Somosi-kilátó
partjai kitőnı süllıhorgászhely hírében állnak
mőemlék pincék(1840-50), Parasztmúzeum (1700),
r.k.templom
Kenéz László festımővész
Dél-Balatoni tört.borvid.(Merlot,Zweigelt,Burgundi
Bronz kori feltárt urnatemetı
sakkszıvetségi konf.
lovaglás,kocsikázás(20 lovarda)
Iván-napi búcsú
Hegyhát
Balaton
Nagyberek

ÚJ
ÉRTÉK
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
8
7
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
8
7

TELEPÜLÉSNÉV
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdı
Balatonmáriafürdı
Balatonmáriafürdı
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MEGNEVEZÉS
fürdızés,vitorlázás,szırfızés,kerékp. sétarepülés
széles kırő szolgáltat. 90 lóval,versenyek rendezése
rianás télen,aranyhíd nyáron
kisvasút,fedett lovarda,nemzetkızi lovaspálya
Tapolcai Sándor fafaragó
tájjellegő építkezés(Sárdi ház)
rendszeres könnyőzenei koncertek,
népi iparmővész,Fenyvesi Tóth Árpád festımővész
Kiscsónok táncegyüttes
horgászversenyek,szervezett horgászat
bereki galuska,külınleges régi hagyományok szerint
készített vadételek
Fıldvári Miksa emlékm.(1945-ben lelıtték)
Balaton
Keszthelyi-hg és a Balaton ╔-i old.látv.
Nagyberek
fúvószenekarok találkozója
aranyhíd
sportcentrum(go-kart pálya)
rk.templom(Dorfmeister),barokk kastély(Festetics
Kristóf építtette)
kiváló szabadidı eltölt.lehetıségek
fazekas
15 lóval lovaglás és sétakocsikázás
Nyugati Ívcsatorna
Bárdos Lajos nıi kar,Hagyományırzı asszonykórus
Balaton É-i parti hegyei
Balaton
vitorlázás
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Balatonmáriafürdı
Balatonmáriafürdı
Balatonmáriafürdı
Balatonújlak
Balatonújlak
Balatonújlak
Balatonújlak
Balatonújlak
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs

Fúvószenekari Fesztivál(3 napos)
Nyugati Ívcsatorna
B.máriaf. és kırnyéke horgászegyes.
templom
lovaglás(három vállalkozó)
helyi búcsú
Nyugati Ívcsatorna
horgászat
XI. Barcsi Nemzetközi kiállítás és vásár
rekreációs szolgáltatás a Gyógyfürdın
jelentıs vadállomány a Dráva mentén
gyógyvíz
Barcsi Gyógyfürdı és Rekreációs Központ
Dráva-i közúti híd /határátkelı/; Dráva-i hajókikötı;
Városi ünnepség és koszorúzás március 15.
tiszteletére; Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó;
Máj.1-e és Augusztus 20-i ünnepségek; XIV. Barcsi
Tavaszi Fesztivál (március 16-31.); Hısök Napja
(május 27.); Városi Gyermeknap; Városi
Pedagógusnap; IV.Dráva Menti Gasztronómiai és
Kulturális Találkozó; VII.Dráva Kupa Nemzetközi
Társastánc Verseny; III.Barcsi Lovasnap; VII.Barcsi
Blues és Jazz Fesztivál; Szépkorúak hónapja
zárórendezvény; Varró Margit Zongora-négykezes
Versenye; A Magyar Kultúra Napja mősoros városi
ünnepség; Városnapi rendezvények-Barcs Város
Napja; Drávaszentesi falunap; Somogytarnócai
falunap;
triatlon, duatlon(országos, ill.területi), BarcsViroritica Futóverseny
Sétahajózás a Dráván
kerékpártúrák
Duna-Dráva N.P. Dráva, Rinya-patak
termálvizes strand

Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
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Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs

Barcs

Barcs

Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs

5

Barcs
Barcs

5
5
5
5
5

Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
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Kajak, kenu túrák a Dráván; vizisport bemutató a
Dráván; Dráva-i szabadstrand; Dráván fürdési
lehetıség; motorcsónakázás;
DDNP Igazgatóság Oktató és Látogatói Központ
(kiállítások, elıadások, konferenciák)
Szürkemarha gulya Barcs-Drávaszentesen; díszes
tarkalepke; csak a Dráva mellett elıforduló csigafaj;
Nemzetkızi Képzımővészeti Tábor
Madárfigyelı hely a Barcs-Drávaszentesi réten
Lovas fogadó; lovaglás; oktatás;
Kis Boróka és Boróka táncegyüttes(nemzetkızileg is
elismert), a táncegyüttes népi zenekara és zenei
rendezvények
Horgászat a somogytarnócai halastón;
sporthorgászat a Dráván és a Rinyán; horgászat az
Ó-Dráván és a Kis-bókon;
Fokozottan védett királyharaszt; csipkeharaszt; fehér
főz; fekete nyár; kígyónyelv-páfrány; téli zsúrló;
keleti zergevirág; turbánliliom;
Dráva Múzeum
Somogytarnóca-i halastó; Ó-Dráva; Kis-bók;
Dráva-parti sétány
Drávai halászléfızı verseny
Városi versmondó verseny március 15-e tiszteletére
Búcsú
Széchenyi kastély (nyáron szálláshely); Széchenyi
család kastélya Somogytarnócán
Borverseny
Széchenyi család kápolnája a somogytarnócai
temetıben; Római katolikus templom; Református
templom
Izraelita temetı Barcs belterületén; Kálvária domb;
bevásárlóturizmus(meghatározó)
Középrigóci kastély 35 ha-os parkkal körülvéve;
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Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Barcs
Beleg
Beleg
Bolhó
Bolhó
Bolhó
Bolhó
Bolhó
Bolhó
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
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Adventi gyertyagyújtás
Piéta szobor; Szent István szobor a plébánia elıtt;
Milleniumi szobor a városközpontban;
Széchenyi-kastély(nyáron szálláshely)
sporthorgászat(Dráva, Rinya)
rk.templom(XIX.sz.)
Palánkvár" (római kori, ásatások, nem látogatható)
Nemzetkızi Fúvószenekari Fesztivál(1994-óta
kétévente)
Május 1. parkerdı
Május 1. és Aug.20. nagyszabású rendezvények
fafaragó, keramikus, szıvı
Dráván fürdési lehetıség
Dráva Múzeumban horvát és német szoba
ref. templom
Rinya patak
Duna Dráva Nemzeti Park
Dráva
védett növényritkaságok;
gazdag állatvilág;
Tızeg tó
horgászat
4 vadásztársaság
vadciklámen
természetjárás
Pósató Horg.egyesület
fekete gólya,réti sas,vidra,homoki vipera
Boronka Tájvéd.Kırzet
mőemlék református templom és vásártéri kápolna,
több helyi védettség alatt álló épület
katolikus templom, harangláb
Illés-napi búcsú
II.vh-ban elesett német katonai emlékmő és temetı,
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Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Böhönye
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák

2
1
5
5
4
4
2
2
7
5
5
5
5
5

Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák

2
2
2
2
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Festetics-kastély
falunap, Mindenki Karácsonyfája
faluház (talpasház)
szíjgyártó iparos mőhelye (lószerszámok is),
fafaragó
Pósa-tó
Nepomuki Szent János(1700)
borverseny
templom,harangláb
II.vh-ban elesett német katonai temetı
Csiszta-fürdı
Buzsák-Cseralja Vadásztársaság
Tájház-múzeum,Faluház-kiállítás,templom(terítık)
hímzés(rátétes,boszorkányos,fafaragás)
Csiszta-fürdı
templomi orgona
Nagyberek
geocaching
Buzsák-Ciframalom halastó
népmővészeti tábor
bortermelés,pincepartik a mőemlék pincékben
szüreti rendezvények(2-3 napos)
Pünkısdi napok,Buzsáki búcsú(aug.17.)
mőemlék tájház,mőemlék jellegő pincesor,
lovaskocsizás
fürdızés,falusi környezet-csend,nyugalom, camping
fehér kápolna(középkori),rk.templom(1791), 24
kereszt
Cifra-malom
Arany kopjások Szövetsége
népi együttes progr.
labdarugó bajnokság

ÚJ
ÉRTÉK
2
2
2
1
1
1
1

7
7
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

TELEPÜLÉSNÉV
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák
Buzsák

Buzsák
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csokonyavisonta
Csombárd
Csombárd
Csombárd
Csököly
Csököly
Csököly
Csököly
Csököly
Csököly
Csököly
Csömend
Csömend
Csömend
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jellegzetes falukép
Gyöngyösbokréta Egyesület,Buzsáki Népi Együttes
festımővészek
fazekas(Verseghy Ferenc),szıttes készítés
fafaragás(Fehér József),szıttes készítés
mőemlék tájház,mőemlék jellegő pincesor,fehér
kápolna(kızépkori),rk.templom(1791)
fürdızés,kirándulás nosztalgia
kisvasúttal(B.fenyves-Buzsák),falusi kırnyezetcsend,nyugalom
gyógyvíz
Termálfürdı(gyógyfürdıvé minısítést szeretnék)
Nagyatádi Szabó István emlékháza
A fürdı melletti kis tó
Nagyatádi Szabó István síremléke a temetıben;
1784-ben épült református templom
Gombfoci csapat
Csokonyavisontai Fáslegelı
Pongrácz kuria
Pogány Völgyi vízfolyás(rajta halastó, horgászat)
Pongrácz kuria
Csökölyi Földtulajdonosok Jogközössége
Vt.(vadászat,horgászat)
Somogy kincse cím
Polotár kupa
Eperfesztivál
rk.templom
Fehér Gyász"(nem megtekinthetı helyben), Színes
népviselet(nem kiállított)
rk.templom
vadászház
természetjárás
tavirózsa a Ny-i Ívcs-ban
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Csömend
Csömend
Csömend
Csömend
Csömend
Csömend
Darány
Darány

7
5
2
2

Darány
Darány
Darány

1
1
1
5
4

Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Darány
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási

7
5
4
4
3
3
7
5
5
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Boronka Tájvédelmi Körzet
templom
rózafőzés-királynı búcsú
falunap
Nyugati Ívcsatorna
II. világháborús emlékmő
helyi vadásztársaság
tájvédelmi körzet;
rétisas; ölyv; héja; karvaly; kabasólyom;
vörösvércse; jégmadár; fekete gólya; közel 3000
állatfaj;
Duna Dráva Nemzeti Park
DDNP
Darány-i İsborókás rész; 322 növényfaj védelem
alatt; király páfrány, ezüsthárs; piros virágú
szakállas szegfő, déli szegfő, tızegmoha;
Patkó Bandi nevezetes fája (öreg tölgyfa)
labdarugás
kulturházban
ifj. tánckır
Falunap
Római katolikus templom; Református templom;
kondicionáló terem
A háború áldozatainak emlékmőve
rk, ref. templom
Darányi ısbórókás rész
Darányi Vadásztársaság
Duna Dráva Nemzeti Park
Dráva
DDNP
vidra; rétisas; fekete gólya
királyharaszt; főzlevelő gyöngyvesszı;
Drávai kikötı
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Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Drávatamási
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
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Dráva-i hajózás
DDNP Igazgatóságának kutatóháza
Dráván
templom
Szt. János
templom
kilátás a Fonyódi-hegyrıl
Balaton
vitorlás kikötık és vit. 25-yolle
bajnokság,sportcsarnok
Nagyberek
Hunnia Vadászati Kft.
szub-mediterrán
számításttech.konf
parti fecskék fészkei lıszfalban
Nyári galéria(rendsz.képzımőv.kiállít.(júni.15aug.20)
Balaton Triatlon Nagydíj,Balaton Kézilabda
Kupa,B. Cselgáncs Kupa
aranyhíd
várjátékok
mőemlék jellegő villaegyüttes a Fonyódi-hegyen
Mini Galéria,Nyári Galéria
Földvár feltárt emlékei
Fonyódi-hegyen(Vár-hegy,Sipos-hegy)
Fonyódi Nyári Fesztivál,Szent István napi ünnepség
Fonyódi Helikon költıtalálkozó
festımővész(Szikra János),festıiskola az
alkotóházban
fafaragó,fazekas(KellermannRóbert),textilszıvı(Far
kasné Mocsári Mária)
Bozót-csatorna(horgászat)
3-4 helyen szolgált.
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Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Fonyód
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Gadány
Görgeteg
Háromfa
Háromfa
Háromfa
Háromfa
Háromfa
Hedrehely
Hedrehely
Hencse
Hencse
Heresznye
Heresznye
Heresznye
Heresznye
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Szent István utcai kápolna
Rk. Templom campanile-vel
Református templom
Kossuth parkerdı
bolhapiac(szerda,szombat)
4 horgászegyesület
vadászat
természetjárás (turistaút, erdei iskola)
tréningek, konferenciák
terepautózás
amatır asszonykórusok kórusfesztiválja
templom
népi építészeti emlék
kukoricás ételek fesztiválja
helyi búcsú
Gadányi Asszonykórus
II. világháborús emlékmő, Vendel szobor
vadászat
Rinyatamási vadászkastély
Víztározó egyben horgásztó
Vadászkastély
horgásztó
polgárház
Nepomuki Szent János szobra
kolostorrom
Gyıngyıs
vadfászkuria müemlék kastély
golfpálya
Duna Dráva Nemzeti Park
Dráva
Csónaktúrázók
Kempingezık
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Heresznye
Heresznye
Heresznye
Heresznye
Heresznye
Heresznye
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Hetes
Homokszentgyörgy
Homokszentgyörgy
Homokszentgyörgy
Homokszentgyörgy
Homokszentgyörgy
Kadarkút
Kadarkút
Kadarkút
Kadarkút
Kadarkút
Kadarkút
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
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Heresznye-i magaspart (Vöröspart)
vadvizi horgászat
szüreti bálok; lovaskocsis felvonulás
Szent István napi búcsú
Római katolikus templom
dödölle; rétes
Vikár Kupa(rendszeres sportrendezvény)
Vikár Béla szellemisége
Várda-Hetes-CsombárdÚjvárfalva(túraútvonal),Természetjárók útvonal
ref, rk templom
Koppány-vılgyi víztározó
Halastó(horgászat)
ref, rk templom
ref, rk templom
Koppány-vılgyi víztározó
Szentgyörgyi citerazenekar és népdalkör
Széchenyi kastély
horgásztó+egyesület
Református parókia, és templom; paplak; Római
katolikus templom
A háború áldozatainak emlékmőve
vadászház
Ifjúsági szállás
rk.templom(1840,klasszicista)
Kadarkút-Vótapusztai-kastély
horgásztó-csónakázótó
rk.templom(1840,klasszicista)
Öregbaglas Rt. borászat látogatása
kis-nagyvad(Somogyi Hunor Vadász E.)
természetjárás (turistaút)
ritka fafaj (kolorádófenyı, ostorfa)
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Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely

Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
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Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
Kéthely
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Kéthely
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Dél-balatoni tört.borv.
B.újlak-Kéthely Horgászegyes.
avar kori régészeti lelıhely
Kéthelyi asszonykórus, Kéthelyi középiskolások
kórusa
fogathajtó verseny 2x évente
vadaspark (Bartis László)
szentháromság-szobor, szılıhegyi kápolna
rk. Templom (1755), helyi védettségő épületek:
polgármesteri hivatal, a régi fiú iskola, gyógyszertár
épület, zártkapus épület
népi építészeti pincék
Mária-napi búcsú
lovaglás
Hunyady kastélyok (2 db)
Hunyady kastély parkja
falunap, szüreti felvonulás és bál
vidéki életmód (nyugodt,szép környezet
Séd patak forrása
Olvasó lány sz.(Olcsai Kiss Z.alk.)
Nyugati Ívcsatorna
I. és II. világháborús emlékmő, temetıben emlékmő
az elesett ejtıernyıs zászlóalj hısi halottainak
emlékére
egykori vár maradványai (Fancsy vár)
buzsáki motívumokkal hímzés (hímzıszakkör)
Barna Árpád festımővész
bányatavak
balatoni panoráma
rk.templom(1755)
Kéthelyi asszonykórus
egykori vár maradványai az akácos erdıben, a
Paraplé-domb aljában szép, nagy pince(1793-ból)
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Kisbajom
Kisbajom
Kisbajom
Kisbajom
Kisbajom
Kisbajom
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kisberény
Kiskorpád
Kiskorpád
Kiskorpád
Kiskorpád
Kiskorpád
Kiskorpád
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Komlósd
Kutas
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Edei iskola
Duna-Dráva Nemzeti park
Kulcsos ház
ref. templom
Rinya patak
Skanzen
Vadásztársaság
ruszkusz, hóvirág, gyöngyvirág, tızike
Csoda-szarvas völgye honfoglaláskori település
Pölelaki forrás
templom
templom
vesszıfonás
Halsok-patak
Solyom vadásztársaság
ref. templom
halastavakon
halastavak
Kapos folyó
ref. templom
Duna Dráva Nemzeti Park
Dráva
tızike (arra gyakori védett növény)
legelı-gazdag vízimadár fészkelı hely
vadvizi horgászat
Református templom
kötöttgombóc leves; pörcös pogácsa
Hısök emlékmőve
Földvár-vizesárok; várhíd állítólagos tartópillérei
Betyár-hegy-szánkózás
ref. templom
Hertelendy Kastélyszálló
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Kutas
Kutas
Kutas
Kutas
Kutas
Kutas
Lábod
Lábod
Lábod
Lábod
Lábod
Lábod
Lábod
Lábod
Lad
Lad
Lad
Lad
Lad
Lad

5
5
4
4
2
1
1
1
1
1

Lad
Lad
Lad
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti

8

223

MEGNEVEZÉS
Hertelendy Kastélyszálló
Kossuth vadásztársaság
halastó
védett tılgyfacsoport
Szentháromságszobor
népi használati tárgyak győjteménye
Vidrapark
Vadászati kiállítás
Lábod RT.
Lábod RT.
Tájház
Edei iskola
helytırt. győjtemény
kat. kápolna
egzotikus növények; értékes növényritkaságok;
védett mamutfenyı liget;
Tinódi Lantos Sebestyén vegyeskar
talpas ház
szüreti felvonulás
grófi park; magaskırises park;
mőemlék jellegő istállóépület;
Kálvária; Római katolikus templom; református
templom;
Hoyos Miksa féle kétszintes kastély
Augusztus 20-i falunap
3 vadásztársaság
pusztaberényi lovas tur.kızp
Pogány-vılgyi patak(horgászparadicsom)
Közép-Európa legnagyobb dió ültetvénye
horg.lehetıség
tırt.borvidék,borfesztivál)
természetjárás

ÚJ
ÉRTÉK
8
7
7
2
1
1
7
7
7
7
5
5
2
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3
2
2
2
2
1
1
1
1
7
5
5
5
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Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Libickozma
Marcali
Marcali
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méhész(egyedi kínálattal)
kerékpárút
Kerékpárút
Zichy-kastély
Somogyi Tavaszi Fesztivál,Lengyeltóti napok
rk.templom(román st. 1200-as évekbıl)
Kék-tó" üdülıfaluja(falusi tur.),fürdési lehet.(3,7
hektár vízfel. tó)
Kék-tó
Jakab-napi búcsú(júli. 27.)
Hısi emlékmő, Kopjafa (emlékkert)
Rudi Fischer festımővész
Ördöngös Táncegyüttes, Brass-band
labdarugó bajnokság
pusztaberényi lovas tur.kızp.,Dr. Huszár Péter
lovardája,kocsikázás
Kék-tó" üdülıfaluja(falusi tur.),fürdési lehet.(3,7
hektár vízfel. tó),természetjárás
Gyotai vadásztársaság
vadaskert
természetjárás (turistaút)
Horgásztó
Boronka Tájvédelmi Körzet
nomádtábor (gyerekek a honfoglaló magyarok
életével ismerkednek)
kápolna, baptista imaház
búcsú
Képes fa (Szőz Mária kép a fában)
II. világháborús emlékmő
horgásztó
Képes fa
Eurofolk Fesztivál (2 évente)
Marcali Nemzetközi Kiállítás és Vásár

ÚJ
ÉRTÉK
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali

7
5
5
5
5

Marcali
Marcali
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı

2
2
2
1
1
1
6
5
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Marcali borvidék
konferenciák a Városi Kulturális Központban
horgászat a Boronkai víztározón
Helytırténeti Múzeum,Bernáth Aurél galéria
Boronkai Tájvéd.Kır.,Mesztegnyı(8000 ha)
gyógyfürdı és szabadidıközpont
szabadtéri színpadon fellépések (színház és koncert)
CALYPSO kamarakórus, MARCATO ütıegyüttes,
Balaton M&K fúvószenekar
Baglas Néptáncegyüttes
tábor (kézmőves, sport, stb.)
Széchenyi-kastély
Pünkösdi Vigasságok
lovarda (lovaglás)
gótikus rk.templom a XV. sz-ból
Béke-park
túrautak
Fésülkıdı nı sz.(
fazekas-keramikus kézmőves
emléktábla 1848-49-bıl
gótikus rk.templom a XV. sz-ból(falán 1848-49-es
emléktábla)
díjugratás(évente háromszor)
rétesfesztivál
Mesztegnyıi horgász egyesület
Boronka Tájvédelmi kırzet
tábor (kézmőves)
néprajzi győjtemény
iskola, templom
faluház
erdei kisvasút
parkerdı
néptánc csoport

ÚJ
ÉRTÉK
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

5
5
5
3
3
3
3
3
2
2
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Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mesztegnyı
Mike
Mike
Mike
Mike
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagyatád
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
Nagybajom
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falunap, tavaszköszöntı gólyafesztivál
halastó
agyagozás, gyıngyfüzés, kosárfonás
faluház
Somssich kastély, mauzoleum
Mikei parkerdı
Rinya patak
halastavak
termálfürdıt ıvezı park
kénes, alkalikus gyógyvíz
kénes gyógyvíz
termál gyógyfürdı
szoborpark
nemzetkızi faszobrász szimpózium
városi strand
erdı ajándékai kiállítás
városi múzeum
parkerdı
csónakázó tó
Rinya patak
Mándl kastély
kat. templom, Szent Rókus kápolna
középeuropai gólyafalu
II. vhs emlékmő
Sisakos sáska, pati fecske
sárközi kastély
Sárközi család magángyőjteménye
Paloczy Horváth Ádám Kúria
horgásztavon
halastó
Boronka melléki Tájvédelmi körzet
50 C-os termálviz

ÚJ
ÉRTÉK
2
1
1
6
5
4
4
8
8
8
5
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7
6
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6
6
6
6
6
6

TELEPÜLÉSNÉV
Nagykorpád
Nagykorpád
Nagykorpád

Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nagyszakácsi
Nemeskisfalud
Nemeskisfalud
Nemeskisfalud
Nemeskisfalud
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
Nikla
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Lábod RT.
Rinya patak
földvár
Királyi Szakácsok Nyomdokán rendezvény,
Somogy-Tolna-Baranya megyék polgármestereinek
turisztikai találkozója
szakácsmúzeum
kemence skanzen
templom, kápolna
Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományırzı
Egyesület
búcsú
I. és II. világháborús emlékmő, Szent István
mellszobor
Királyi szakácsok gasztronómusai rendezvénye
vadászat
Rinya patak medre
református templom
I. és II. világháborús emlékmő, Madarász - ház
Nikla és környéke vad.egyesület
Berzsenyi kúria parkja
Berzsenyi D. emlékmúzeum,síremlék
Berzsenyi emlékmúzeum udvarán famatuzsálem
római katolikus templom, kápolna, zsidó temetı
nyugdíjas klub rendezvénye
Niklai Asszonykórus
Miklós napi búcsú
helyileg védett kultúrház
Berzsenyi Mézes Napok
Berzsenyi kúria
II. világháborús emlékmő, zsidó temetıi emlékmő
falusi turizmusra lehetıség
fafaragó(Takács Vendel)

ÚJ
ÉRTÉK
7
1
1

6
3
3
2
2
2
1
7
2
2
1
7
6
6
5
2
2
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2
2
2
2
1
1
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Osztopán
Osztopán
Osztopán
Osztopán
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Öreglak
Ötvöskónyi
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Pamuk
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
Péterhida
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Osztopáni Vadgazd. Kft.
Talján-kastély 1910-bıl
fafaragó(Jancsehity János)
Nepom.Szt.János szobor(mőemlék)
tulipánfa,Szomorú gyertyán,Piramis tılgyek
kastély
Kápolna, Kétlyukú-híd, templom
Anna-napi búcsú
Majális
kosárfonás
Falunap(május 1.)
Falunap (szeptember)
Borverseny
várkastély helye
Somogyvári, Somogyfajszi Vadásztársaság
Romai-kori villa maradványai
horgászat
Szent Mihály napi búcsú
Katolikus templom, pamuki kereszt
Pogány -völgyi vízfolyás
Márc.15-i vacsora, Falunap
vadászat
Duna Dráva Nemzeti Park
péterhidai fás legelı (természetvédelmi érték)
liliomfélék; orchideafélék;
Dráva-holtág
parasztház
horgászat
Ratalics-féle vízimalom
májusi búcsú
Kúria épület
harangláb

ÚJ
ÉRTÉK
7
6
6
4
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
7
5
5
2
2
1
1
5
5
4
4
4
2
2
1
1
1
1
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Péterhida
Péterhida
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Pusztakovácsi
Rinyabesenyı
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújlak
Rinyaújlak
Rinyaújlak
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rinyaújnép
Rinyaújnép
Rinyaújnép
Rinyaújnép
Rinyaújnép
Segesd
Segesd
Segesd
Segesd
Segesd

MEGNEVEZÉS
Faluház
Emlékmő a háborús áldozatoknak
Márffy kastély, Bogyay kúria, Maár kastély
Kürtıspuszta - kápolna
falunap
falumúzeum
búcsú
Bogyay kúria parkja
világháborús emlékmő
templom
Molnár Ferenc festı
Márffy kastély
kat. Templom
a település körbevéve erdıkkel
természetes környezetükben élı 'vidrák
halastó
vadászat
halastó
halastó
Református templom
Augusztusi falunap
Rinya patak
Japacska-domb (szánkózás)
imaház
Gábor Andor szülıháza (emléktábla)
fonott perec; karikós pogácsa
bikadomb
vadászat
horgászat
lovasverseny
lovarda
utcasor, főrészfog beépítéső
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1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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Segesd
Segesd
Segesd
Segesd
Segesd
Segesd
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
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szölıhegy
rk.templom
papagálytenyészet
kápolna
Széchenyi-kastély
búcsú
İskohó múzeum
természetvédelmi konferencia
természetjárás
mészkerülı homoki gyep
horgászat
feketególya, vidra, szürkemarha
észek somogyi vizitársulat horgász egyesülete
Boronka melléki Tájvédelmi kırzet
megyei községek versmondó verseny
Kund kastély, helyi védettségő rk templom, Kund
kripta
falunap
búcsú
fazekas - keramikus
Kund kastély
lovaspálya,versenysport
komplex folklór és mővészeti nap(külfıldieknek)
Vendégház(12 személyes,4 napraforgós minısítéső)
néptánccsoport(kérésre fellépnek)
Helytörténeti kiállítás
Tornacsarnok
Rk.templom,Ref.templom
Citera együttes(hívásra
fellépnek)Néptánccsoportok(3 csoport,korosztályos)
A település földrajzi fekvése(Balaton közelsége)
néptánccsoport(kérésre fellépnek)
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2
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Somogyjád
Somogyjád
Somogysárd
Somogysárd
Somogysárd
Somogysárd
Somogysárd
Somogysárd
Somogysárd
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál

Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál

3
3

Somogyszentpál
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lovaspálya,versenysport
komplex folklór és mővészeti nap(külfıldieknek)
Nyires Vt.(vadászturizmus)
Versmondó fesztivál
Somssich kastély
halásztavak
Betyár csárda, rk templom, Somssich kastély
Nyúlhajtó verseny, Falunap
Köztéri szobrok
vadászat(30-40 külf.,100 belf.)
természetjárás (madármegfigyelı hely)
somogyszentpáli iskola japánakácfái
Nagyberek Tájvéd.Kırzet
lovaglás (akadálypálya, tereplovaglás)
horgászat(1000 fı)
Fehérvizi láp(madármegfigy.,term.járás)
bor, történelmi borvidék
tájház, vadásztrófea kiállítás
nyugdíjas vegyes kórus
ifjúsági tábor
erdei kisvasút
Sportlövészet (lıtó van,2-300 fı)
pince (népi építészeti program)
mőemlék: lakóház(népi
ép.emlék),rk.templom(Dorfmeister), középkori
templomrom, középkori temetı
kıkeresztek, kegyszobrok (26 db)
falunap, szüreti felvonulás és bál
Antal-napi búcsú(kat.ünnep)
termálvíz
rátétes szıttes kerámia bemutató, vízkeresztkor
korbácsolás, tojásdobálás húsvétkor, maszkázás
(busójárás tót hagyományként), paszit

ÚJ
ÉRTÉK
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6
6
6
6
4
4
7
5
5
5
5
5
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5
3
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2
2
2
2
1
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Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
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opresnyára(sütemény)
Nyugati Ívcsatorna,Marcali viztározó,Koroknai
árok(horgászat)
I. és II. világháborús hısi halottak emlékmőve
horgásztó
délszláv-tót
Tájház
sportlıvészet(lıtó van,2-300 fı)
rátétes,szıttes,kerámia bemutató a tájházban
lovaglás(+kocsikázás,kisvonat,pinceprogramok 4500 fı)
lakóház(népi ép.emlék,rk.templom(Dorfmeister)
kızépkori temetı
nki. krisna fesztivál
Krisnás ünnepek
Krisnás biokertészet, biogazdálkodás (tehenészet,
mezıgazdálkodás,méhészet)
védikus templom
botanikus kert
Govinda étterem (bio- vegetáriánus- indiai konyha)
geocaching
Bhakti-yoga, ájurvéda, öko-bio, gasztronómiai
hétvége
tojáspatkolás Hanzel Csanád, kermikus Ferge
László, mővészeti stúdió(fazekasság, szobrászat)
Szent Imre napi búcsú
12. sz.I torony
Krisnás biokertészet
Kapovár-Bencésapátság romjai
3 vadásztársaság
Szentesica forrás
I-II. világháborús emlékmő, I. Szent László király
temetkezési helye, Széchenyi család sírkápolnája

ÚJ
ÉRTÉK
1
1
1
1
1

7
7
7
6
6
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Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Somogyvár
Szabás
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szenyér
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok

5
4
2
2
7
7
6
6
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Széchenyi kastélypark, kapuvár hegy
római katolikus templom orgonája
geocaching
Bencésapátság temetıkápolnájának feltárása
Kilátó
Szent László ünnep
Brézai parkerdı
templom
Szécsényi kastély
Kálváriánál található stáció faragott szobrai
földvár
Aradpusztai vadászház
templom(700 éves)
helyi búcsú
falunap
temetı
I. és II. világháborús emlékmő, Simon pap
emléktábla
földvár rom
várrom
termálfürdı
minigolf pálya
magas jódtartalmú termálvíz
lovaglás; fogathajtás;
Kemping; kempingezık;
Bordás Kft. szervezésében(nagy vadászterület
lov. lehetıség van magánházaknál
szüreti mulatságok; farsangi sváb bálok;
Szulok népviseletét bemutató magángyőjtemény
néptánc és népzene szakkör
néprajzi győjtemény; sváb bútorok; népviselet;
kistó
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ÉRTÉK
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
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2
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1
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Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Szulok
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
Táska
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képzımővészeti tárlat; házi galéria;
horgásztavon horg.lehet.
Augusztusi falunap
Szentháromság-oszlop (1871-ben épült)
katolikus templom
füstölt túró; hurkaleves;
búcsú
a század elején épült fogadó
Nikla és környéke vadásztársaság
Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület
horgászat
bor, történelmi borvidék
kerékpáros turizmus
templom
mőemlék pincesor(200 éves)
Márton-napi búcsú
Fehérvizi láp
falunap
asszonykórus
termálvíz
kosárfonás
kerékpáros turizmus
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18. táblázat: A Belsı-Somogy Ökoturisztikai Klaszter területének vonzerıleltára
(Forrás: Pécsi Tudományegyetem adatbázis alapján szerk. Fodor, Á.)
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