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I. BEVEZETÉS, CÉLKIT ZÉSEK
Már régóta a disszertáns érdekl dése fókuszában állt, hogyan er síthet a természetvédelem
és a turizmus kapcsolata. Mik lehetnek azok a közös pontok, amelyek mentén a természeti
környezetet a turizmus a lehet 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; D ry, 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
elérhet publikációk, azonban mára egyre több országban került napvilágra a téma. Ott, ahol
nagy figyelmet fordítottak korábban a turizmus fenntartható fejl désének 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
együttm ködésekkel. A natúrparkok, a különböz turisztikai hálózati együttm ködések,
térségi együttm ködések láttán észlelhet a szakma klaszterek iránti fogékonysága, amelyek
az ökoturisztikai klaszterek kialakításának megfelel alapul szolgálnak.
Az ökoturisztikai klaszter, mint fogalom egyszerre több szakágazathoz kapcsolódik.
Tudományos vizsgálatukra az interdiszciplinaritás a jellemz , kapcsolódik az
ökoturizmushoz, a természetvédelemhez, a gazdaság különböz aspektusaihoz (vállalkozási
ismeretek, marketing, klaszterizáció), a fenntarthatóság fogalmához.
I.1 Célkit zések
A disszertáns kutatásának legf bb 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 lehet ségek megfogalmazása,
o A klaszter jellemz inek feltárása,
o A klaszter létrehozását eredményez motivációk meghatározása,
o A klaszter létrehozása következtében fellép környezeti hatások változásának
áttekintése,
o A klaszter létrehozását követ en a természet védelmére történ hatások
vizsgálata.
• Az ökoturisztikai együttm ködési gyakorlat feltárása
o Külföldi esettanulmány készítése a szlovéniai Triglav Nemzeti Park területén.
o Egy m köd natúrpark jellemz inek feltárása.
• A Bels -Somogy ökológiai hálózatra épül ökoturisztikai klaszter területének
meghatározása.
• A kutatás célterülete, helyzeti adottságainak feltárása.
• A klaszter kialakításának elméleti megközelítése.
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II. KUTATÁSI MÓDSZEREK
Primer kutatások:
1. Delphi módszerrel végzett kutatás lefolytatása az ökoturisztikai klaszter fogalmának
meghatározására, illetve a meghatározott fogalomrendszer megfelel ségének tesztelésére;
ide pontokat tennék.
2. Percepciós kutatás végzése a Triglav Nemzeti Park Bohinj térségében, a disszertáns által
összeállított kérd ív alapján;
3. Személyes mélyinterjúk készítése az Írottk Natúrpark vezet jével, Bakos Györggyel, a
Somogy Természetvédelmi Szervezet vezet jével, Tömösváry Tiborral, a Triglav Nemzeti
Park igazgatóságán Mojca Smolej-jel, továbbá a helyi, illetve a térségi turisztikai
információs és marketing iroda vezet ivel: Klemen Langus-szal és Ton ka Malej-jel;
4. Bels -Somogy ökológiai hálózathoz kapcsolódó klaszter terület lehatárolása, felhasználva
az els , a Magyar Turizmus Rt által 1997-ben készített vonzer leltárt és a KPMG által
készített Dél-Dunántúli Régió Turizmusfejlesztési Stratégiai Programjában szerepl
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 jellemz inek felkutatásában, területfejlesztési és turisztikai
dokumentumok felhasználásával, könyvtári és interneten megjelen folyóiratok és cikkek
alapján;
3. A személyes interjúk során átadott papír és elektronikus háttéranyagok feldolgozása
II.1 Hipotézisek
1. hipotézis:
2. hipotézis:

3. hipotézis:
4. hipotézis:
5. hipotézis:

Az ökoturisztikai klaszter a természet védelme mellett a legnagyobb
gazdasági haszon elérése érdekében jön létre;
Az ökoturisztikai klaszter élménykínálata az ökológiai értékek mellett a
(népi)m vészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi gazdasági,
és társadalmi szerepl k (pl.: helytörténeti, hagyomány rz , horgász,
vadász, sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi mez gazdasági
vállalkozók, gazdák) specialitásait is integrálja;
Az ökoturisztikai klaszter a turisták által okozott környezeti terhelést a
lehet legkisebbre csökkenti a klaszter területén;
A klaszter tagjai a természetvédelmi érdekeket messzemen kig figyelembe
veszik, és tiszteletben tartják;
Az ökoturisztikai klaszter optimális mérete: 12-14 szerepl , amely 3-4
természetvédelmi szerepl t (civil, hatósági), 4-6 gazdasági szerepl t és 4-6
önkormányzatot foglal magában.

III. EREDMÉNYEK
A kutatás során a disszertáns a következ eredményekre jutott:
A Delphi kutatásban és annak eredményeinek tesztelésében résztvev szakért k segítségével
• Definíciót alkotott az ökoturisztikai klaszter fogalmára.
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Az ökoturisztikai klaszter egységes hasznosítási és védelmi alapelveken, illetve a táj
adottságain nyugvó rendszer, amelyben egymással egyszerre verseng és együttm köd
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
meg rzését, a fenntartható ökoturizmus megteremtését. Ebben a rendszerben dominál az
ökoturisztikai szemlélet turizmus, amely a többi helyi gazdasági aktivitással együtt sem
haladja meg a desztináció környezeti teherbíró képességét.
• Meghatározta a klaszteresedés fokait:
o A klaszter, mint önálló menedzsmenttel rendelkez , partnerségen alapuló
együttm ködés, amelynek célja közös fejlesztések, marketing, kutatás, informatika,
oktatás megvalósítása.
o A klaszter, mint hálózati együttm ködés hozzájárulhat a közjó és a társadalmi
kohézió er sítéséhez, ugyanakkor min ségbiztosítási rendszerként is funkcionálhat
mind a természet meg rzése, mind a szolgáltatások színvonala tekintetében,
védjegyrendszert m ködtethet.
o A klaszter, mint ökológiai értékekre épül gazdasági együttm ködés a hálózati
együttm ködésen túlmutatóan nem tagságon alapuló koncentráció, hanem egy
térség kínálati elemeihez kapcsolódó infrastruktúrák, szervezetek és szolgáltatások
együttm ködése az ökoturizmus fenntartható módú fejlesztése érdekében.
• Értelmezési lehet ségeket fogalmazott meg az ökoturisztikai klaszter gyakorlati
alkalmazásához.
Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a természeti környezettel kapcsolatos kínálati
rendszereket, desztinációkat jelenthetik, amelyek piaci, szolgáltató elv ek. A kialakulásuk
tájegység, él helyi jelleg és desztináció figyelembevételével történik.
• Meghatározta az ökoturisztikai klaszter alapvet célját:
A klaszterben résztvev szervezetek alapvet célja, hogy nagyobb gazdasági, társadalmi
hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének meg a piacon, a nagyobb mérték és az évben
egyenletesebben eloszló fizet képesebb keresletet jelent látogató érkezések által, s
mindeközben a turizmus alapját jelent közös természeti értékeket együttesen óvják meg és
tartják fenn.
• Megfogalmazta a klaszter élménykínálatát:
Az ökológiai értékek mellett a (népi)m vészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi
gazdasági, és társadalmi szerepl k (pl.: helytörténeti, hagyomány rz , horgász, sport,
gasztronómia, kismesterségek, a helyi mez gazdasági 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
jellemz it.
1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális közigazgatási, vagy statisztikai
határokhoz nem feltétlenül igazodó) ökoturisztikai termékkínálattal rendelkez
területi egységhez való köthet ség (pl. Duna-Dráva térsége).
2. Szoros együttm ködési kapcsolatok fennállása, folyamatos a párbeszéd a
szerepl k között, közös értékeik, céljaik vannak.
3. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni képes, egymás iránt bizalommal
lév szerepl k részvétele a természetvédelem, környezetvédelem, turizmus,
kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúrák területén.
4. Klaszter specifikus szolgáltatások nyújtása, a fejlesztési elképzelések közös
definiálása a közös célok elérése érdekében.
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5. A hosszú távon való fenntarthatóság követelményeinek megfelel

•

m ködés az
ökoturizmushoz kapcsolódó innováció er sítésével.
6. Önálló menedzsmenttel rendelkez , 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 vev , hatékony, szemléletformáló közös
marketing tevékenység végzése.
Meghatározta a klaszter kialakulásának feltételeit:
1. Az együttm ködés szükségességét felismerték a potenciális résztvev k.
2. Résztvev k közötti kölcsönös bizalom megléte.
3. Közös célokat állítanak fel a potenciális résztvev k.
4. Meghatározott feladat- és felel sség megosztás van az induló szervezetek között,
amely a klaszter m ködése során folyamatosan alakulhat.

•

Azonosította az ökoturisztikai klaszter létrehozásának legfontosabb motivációit:
1. A térség olyan tájképi, ökológiai, kulturális értékekkel rendelkezik, amelyre
egymást kiegészít , vonzó élménykínálat, turisztikai, ökoturisztikai termék
építhet .
2. Tervezés alatt álló, vagy már a megvalósulás stádiumában lev , a klaszter
területét érint vidékfejlesztési programnak szerves részét képezi az ökoturizmus
fejlesztése.
3. A természetvédelmi szervezetek részére a turizmus által b víthet
ismeretterjesztési és bevétel növelési lehet ségekben rejl közös érdekeltség; a
turisztikai szervezetek részére (amennyiben az el bbieknek nincs saját turisztikai
szervezetük) a desztináció imázsának és pozíciójának a javítása, új turisztikai
termék és sajátos közönség létrehozásának a lehet sége, 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
ösztönz er t.
4. Végs
cél
a
környezetkímél
tájgazdálkodás,
biogazdálkodás,
természetvédelemhez és az ökoturizmushoz kapcsolódó megélhetési lehet ség. A
természet hagyományos értelemben és attrakciós helyszínként történ meg rzése,
a lakosság identitásának fenntartása, a népi hagyományok egységbe foglalása,
végs soron a vidék gazdasági életének a javítása.
5. Közös érdekek felismerése, közös er források hatékony kiaknázása, közös értékek
megóvása, védelme, együttm ködés szükségességének felismerése, közös, egymást
kiegészít tudás, információk felértékel dése és megosztása, a szerepl k
bevételeinek növelése a terhelés csökkentése mellett (látogatófolyam kezeléssel).

•

Áttekintette a klaszter létrehozása következtében fellép környezeti terhelés
mértékét befolyásoló tényez ket:
• A turisták által látogatható területek és események teherbíró képességét meg kell
határozni, illetve tiszteletben tartását folyamatosan ellen rizni kell.
• A klaszter a turisták károkozását a látogatófolyam kezelésével, a jobb szervezéssel, a
vendégek érdekl dési körének és szintjének megfelel szolgáltatások kiajánlásával, a
közös infrastrukturális fejlesztésekkel és a jól felépített információs rendszerrel
csökkenti a környezeti terhelést.
• Az ökoturisztikai klaszter a környezetük iránt érzékeny résztvev k összefogásával jön
létre. Közvetíti a környezettudatos szemlélet megnyilvánulásait (természetes anyagok
használata, helyi termékek kínálata, hulladékkezelés, energiatakarékosság, stb.), ennek
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•
•

hatására a turista késztetést érez a környezet- és természetvédelem írott, íratlan
szabályainak betartására.
A környezetszennyezés az iskolázottságtól, a kulturáltságtól, a neveltetést l 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” felértékel dnek. Az egészséges, szép környezet iránti igény
rohamosan n , a természet növekv turisztikai vonzereje gyorsította fel az ökoturizmus
fejl dését. A védelmi gondolat és a fenntartható használat gondolata ezeken a
pontokon találkozik.

A disszertáns az ökoturisztikai együttm ködési 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 következ eredményekkel járul hozzá:
1.
A turisztikai vállalkozások pénzügyi lehet ségeikhez mérten szolgáltatások
fejlesztésével, egymást er sítve komplex ökoturisztikai kínálatot képesek nyújtani.
2.
Bohinj térségében jelent sen koncentrálódnak a turisztikai szervezetek, a turisztikai
szolgáltatók alapvet en jellemz en egymás versenytársai, ugyanakkor megfigyelhet a
szolgáltatók együttm ködése (1. ábra), az alábbi területeken,
• egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják,
• együttesen jelennek meg a térség promóciós termékeiben,
• közös programcsomagokat jelentetnek meg,
• közös menedzsment szervezetet hoztak létre,
• tagjaivá válnak a térségben m köd turisztikai egyesületeknek.

1. ábra: Együttm ködési kapcsolatok rendszere (szerk. Fodor Á.)
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1.

2.
3.

Két, a térség turisztikai beutaztatásával foglalkozó aktív szervezet m ködik, amelyekkel
a szolgáltatók közvetlen telefonos, és elektronikus kapcsolatban állnak, közös foglalási
rendszereket tartanak fenn – a bels -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 kés bbiekben a m ködési
területükön képesek lesznek pótolni, a TDM-en kívül maradó települések esetében az
els dleges összefogást a klaszter kell jelentse.
A térségben megvalósul a hatékony információáramlás, amelyet a TD Bohinj iroda
koordinál, jelenleg a bels -somogyi területen nincs megfelel információáramlás, a
klaszter területének északi és déli felén lév települések között nincs kapcsolat,
A turisztikai szolgáltatók számára a térségben m köd egyesület képzéseket,
rendezvényeket tart (pl. a vendéglátás, a menedzsment területén).

Összességében tehát megállapítható, hogy Bohinj térségében egy m köd spontán
ökoturisztikai klaszter alakult ki, amely nem tagsági alapon szervez dik, a klaszter
menedzsment feladatokat két szervezet látja el. A klaszter alapvet en a szélesebben
értelmezett ökoturizmusra épül, amelyben télen a síelés különböz válfajai, tavasztól szig a
vezetett ökoturisztikai túrák, a kirándulás, természetfigyelés, horgászat, sziklamászás, egész
évben ökoturisztikai programok csalogatják a turistákat.
A klaszterfeladatok közül a térség menedzsmentjében résztvev két intézményi szerepl
ellátja: a tervezés, fejlesztés, innováció, kutatás, klaszter marketing, kommunikáció,
monitoring tevékenység, szakmai képzések, érdekképviselet, min ségi standardok felállítása,
min ségbiztosítás feladatokat.
Az Írottk Natúrpark m ködési jellemz inek feltárása a gyakorlati m ködtetés egyik f
vezérirányát jelölte ki a disszertáns számára, amely alapján a klaszter szervezeti
rendszerét és m ködtetésére vonatkozó megállapításait kidolgozta. Az alábbiakban a
m ködési tapasztalatokra vonatkozó legfontosabb megállapításokat összegzi a
disszertáns:
• Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a térség szerepl i (16 teleülés, összesen 80
tag) a Natúrpark m ködésével és m ködtetésével kapcsolatos szabályokat elfogadták. Az
együttm ködés sikeresnek mondható, a tagok elvárásainak megfelel en m ködik a
szervezet.
• Az Egyesület alapszabályában szerepl , az egyes résztvev kre vonatkozó tagdíjfizetési
kötelezettségeknek az egyes résztvev k zökken mentesen eleget tesznek, az érte kapott
szolgáltatásokkal elégedettek.
• A marketing költségek, amelyek a látogatók vonzását segítenék el , sok gondot okoznak
mind a vállalkozók, mind az Egyesület számára, hiszen ezen a területen a tagok
elégedettsége igen eltér . A magasabb költségeket sokan nem képesek kifizetni, így a
kevesebb szolgáltatásból álló marketing csomagot „vásárolják meg”, amelynek
természetesen az eredménye is csekélyebb (2. ábra). Az átlagos tartózkodási id a
Natúrpark területén az 1989-es 2,15 nap értékr l 1997-re 3,12-re n tt, majd a vizsgált
id szak végére ismét csökkent, 2,54 napra. A Natúrpark eredményessége tehát a
megalakuláskor látványosnak t nt, a fejlesztések és a marketing a továbblépés
kulcskérdése, amennyiben ezek elmaradnak, nem jut rá elegend forrás, akkor a
településekr l lassanként elt nik a turizmus. Ezt felismerve 2004-ben a „K szegi
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.
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2. ábra: Írottk Natúrpark szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 1989-2007
(vendégéjszaka), (Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 2009.08.15. alapján szerk. Fodor Á.)
•

•

Az Egyesületi forma alkalmas lehet a klaszter szervezetének m ködtetéséhez. Azonban a
mindenkori szavazati arányokat javasolt az alapszabályban lefektetni. Egy természetes
személy, egy térségi meghatározó szálláshely tulajdonosa és a résztvev önkormányzatok
szavazati arányainak jó meghatározása a sikeres m ködés alapfeltétele.
Az Írottk Natúrparkért Egyesület 10 év alatt térségi szervez er vé n tte ki magát, amely
kutatásokat hajt végre, programokat szervez, közös pályázatokat képes menedzselni és a
térség marketing tevékenységeit is ellátja.

A Bels -Somogy ökológiai hálózatra épül minta ökoturisztikai klaszter lehatárolásának
módja és a klaszter m ködtetései elveinek meghatározása érdekében a disszertáns
megállapította, hogy:
az ökoturisztikai klaszter esetében a természetvédelmi területek, természeti értékek
meg rzéséhez, szakszer bemutatásához, a turizmus tudatos irányításához és szervezéséhez
nem csupán lokális és horizontális együttm köd partnerekre van szükség. A téma
összetettségére való tekintettel a porteri megfogalmazásnak megfelel regionális klaszter
elindításának lehet létjogosultsága, amely „egy adott iparág versenyz és kooperáló
vállalatait, kapcsolódó és támogató iparágai (természetvédelem, ökoturizmus), pénzügyi
intézményeit, szolgáltató és együttm köd 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 Bels -Somogy ökológiai hálózat és vonzáskörzetét. A
lépések a következ k:
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 lév területek által érintett kistérségek társadalmi,
gazdasági jellemz inek ismertetése,
4. lépés: az érintett kistérségek turisztikai kínálatának és keresletének elemzése,
5. lépés: a klaszter területi lehatárolása
9

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 területét l, a Zselict l. A Bels -Somogy ökológiai folyosó érinti a Nagyberek
területét, a Boronka Tájvédelmi Körzetet és a küls -somogyi területeket, továbbá a déli
területen eléri a Duna-Dráva Nemzeti Parkot és a bels -somogyi területeket.
A Bels -Somogy ökológiai hálózat hét statisztikai kistérséget érint: Barcsi, Fonyódi,
Kadarkúti, Kaposvári, Lengyeltóti, Marcali és Nagyatádi kistérség. Jellemz en a kistérségek
határai tágabbak az ökológiai hálózat területénél, de a társadalmi- gazdasági vizsgálatok
elvégzéséhez megfelel en alkalmazható. A hét érintett kistérségre (180 település) az elavult
gazdasági szerkezet jellemz . A kistérségekben alapvet en falusias települések találhatók,
ahol a 60 éves és id sebb népesség aránya évr l 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. Jelent s ugyanakkor az álláskeres k aránya a
munkavállalási korú állandó népességb l. 2007-ben 12,8%-ot ért el, amely a megyei átlag
11%-át meghaladja. A tartós munkanélküliek aránya is jelent s, 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 közm ellátás tekintetében a térségben továbbra is jelent s elmaradások
láthatók, a turisztikai középfokú és fels fokú oktatás a térségben nincs, de a közelben széles
palettán elérhet .
A vizsgált térség turisztikai kínálat szigetszer . A földrajzilag és magterületileg is elkülönült
szolgáltatások között csak elvétve van átjárás, így például a túraútvonalak esetében. A
szolgáltatók szétszórtan helyezkednek el a térségben. Ám már jelenleg is vannak
kezdeményezések, amelyek a szolgáltatások integrálására irányulnak. Ezek az azonos kínálatú
aktív turisztikai elemeket kapcsolják össze, jellemz en ilyen terület a lovas túraútvonalak
kialakítása.
A disszertáns által vizsgált 7 kistérségen belül 58 településen található legalább országos
szint I, min sítés vonzer . Olyan vonzer k, ahova a látogatók jelent s része külföldr l
érkezik, és igen széles piaci szegmentációt reprezentálnak összesen hat településen
találhatók: Balatonberényben, Balatonkeresztúron, Balatonmáriafürd n, Fonyódon, Kutason
és Nagyatádon. A Balaton menti települések f vonzereje a Balaton, Kutason a Hertelendi
Kastélyszálló, illetve Nagyatádon a termál, illetve gyógyfürd .
Olyan nemzetközi vonzer k, amelyek csak bizonyos vendég szegmensek igényeinek
kiszolgálását teszik lehet vé, a térségben 60 településen találhatók. 27 település vadászati
lehet ségeir l, továbbá Barcs, Csokonyavisonta, Szulok, Buzsák, Nagybajom pedig
fürd jér l híres. Az ökoturizmus területén a látogatottság szempontjából kiemelt jelent ség
Barcs, és Nagyberek vidéke. Hencse golfpályája a fizet képes kereslet igényeit elégíti ki.
Országos, több turista szegmens érdekl dését kielégít vonzer k száma 42 a térségben,
ezek között említésre méltók a kastélyok, múzeumok, halas, illetve horgásztavak, m emlékek,
sport és kulturális rendezvények.
Az egy-egy turista szegmens érdekl dését kielégít országos vonzer k a térségben nagy
számba fordulnak el (122 db), amelyek között els helyen kell említeni az ökoturisztikai
látnivalókat (Duna-Dráva Nemzeti Park, Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet, Nagyberek),
erdei iskolákat, bemutató helyeket, majd a horgászati, lovaglási lehet ségeket, egyéb
rendezvényeket, Dél-Balatoni Borút állomások.
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A nemzetközi vonzer vel rendelkez települések esetében Fonyód kiemelkedik a térségb l,
ahol szembet n visszaesés ellenére is az ott töltött éjszakák száma meghaladja a 160 000-t,
míg az országos, vagy regionális vonzer vel rendelkez települések esetében az értékek a
10 000-t sem érik el. (3. ábra)
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3. ábra: Vendégéjszakák számának változása a vizsgált társég szálláshelyein 2003-2007
között (éjszaka), (Forrás: KSH TSTAR alapján szerk. Fodor Á.)
A vizsgált terület belsejében a turizmus még nem er södött meg, leginkább potenciális
fejl dési lehet séget jelent. A magas min ség szolgáltatást nyújtó kutasi 5*-os Hertelendy
Kastélyszálló a környékbeli települések gyorsabb ütem fejl dését vonhatja maga után,
azonban ehhez megfelel piaci termékek és pozícionálás is szükséges.
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 különböz 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. Madármegfigyel túrákat, ökoturisztikai táborokat és
erdei iskolákat vezetnek. Az STVSZ koordinatív és aktív szervezet, amely kiterjedt
kapcsolatrendszerén keresztül szervezi az el bb említett programkínálatot. A komplex
kínálathoz azonban nincs elegend kiegészít szolgáltatás, programlehet ség, és a
szálláshelyek és a vonzer k nincsenek kell képpen összehangolva, nem jelenik meg egységes
kínálatként. Ennek megvalósításához az ökoturisztikai klaszter a menedzsment aktivitásával
közép távon jelent s eredményeket érhet el. A kapcsolódó településeken lév kínálat
nemzetközi vendégforgalmat is generál, amelynek következtében a térség jövedelmez sége
jelent sen emelkedhet. A klaszter az alábbi térképen jelzett területeket foglalhatja magába.
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4. ábra: A klaszter területe a nemzeti ökológiai hálózat és a természet-védelmi területek
mentén, Forrás: KVVM Természetvédelmi Monitorozó Osztály, 2009.
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A disszertáns a klaszter szervezeti felépítésére és m ködtetési elveinek elméleti
megközelítésére is tett ajánlásokat:
• A Delphi kutatásban megadott klaszteresedés fokaként legel ször az önálló
menedzsmenttel rendelkez , partnerségen alapuló együttm ködés képzelhet el, amelynek
célja közös fejlesztések, marketing, kutatás, informatika, oktatás megvalósítása,
ugyanakkor megindulhat a következ fok eléréséhez a védjegyrendszer kialakítása, a
hálózatosodás er sítése. A klaszter feladatai ennek alapján a tervezés, kutatás, fejlesztés,
marketing és kommunikáció, érdekképviselet, szakmai képzés, min ségi standardok
felállítás és monitoringja, hálózatépítés.
• A m ködtetéshez az Írottk Natúrpark m ködésének gyakorlatából a disszertáns az
egyesületi keretek közötti m ködtetést tartja megfelel nek. Az egyesület m ködtetésekor
az egyik sarkalatos pont a turisztikai, természetvédelmi szervezetek, önkormányzatok,
intézmények és az egyéni tagok operatív m ködtetéshez szükséges szavazati arányainak a
meghatározása. Az operatív m ködéshez természetesen egy hatékony, legfeljebb 5-7 f b l
álló elnökség (klasztermenedzsment) kialakítása szükséges.
• A klaszter tagjai az elvárt szolgáltatásoknak megfelel en tagdíjat fizetnek. Ennek pontos
összegszer meghatározására a disszertáns jelen kutatás folyamán nem vállalkozott, mivel
a modellben nem érdemes el re meghatározni a taglétszámot. Ugyanakkor a tagdíjak
mértékét szolgáltatáscsomagokhoz érdemes igazítani, amelyet a klaszter elindításakor az
üzleti tervben javasolt meghatározni.
A disszertáns megvizsgálta a Bels -Somogy Ökoturisztikai Klaszter és a TDM szervezetek
egymásra épülésének elvi lehet ségeit, ennek eredményeképpen a következ
megállapításokat tette:
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 alapvet en a TDM szervezet számára fizetnek. A klaszter tagdíj
fizetésével kapcsolatosan érdemes több fizetési kategóriát kidolgozni a klaszterben
elérhet szolgáltatás csomagok opcionális választásával. A klaszter kialakításakor az
üzemeltetéshez szükséges üzleti tervnek megfelel módon, az üzemeltetéshez szükséges
források biztosításával.
2. Térségi szinten szervez d térségi TDM szervezetek (TTDMSZ) esetében a tagok a
HTDMSZ-b l, illetve további csatlakozó szervezetekb l állnak össze. A klaszter is
tagszervezet lehet, ha ezt megfelel együttm ködési készség fogadja a TDM szervezet
részér l. Ezt minden esetben a tagi szerz désben kell szabályozni, hogy milyen feladatok
megosztása milye költségvonzatokkal jár együtt. Ugyanakkor nem várható el egy térségi
TDMSZ-t l, hogy t le földrajzilag távol lév szervezetek marketing tevékenységét
magára vállalja, a gyümölcsöz kapcsolat egy megfelel en felépített együttm ködési
keret lehet.
3. Regionális szinten szervez d TDM szervezetek (RTDMSZ) tagsága a térségi TDM
szervezetekb l és további csatlakozó tagokból tev dik össze. Ebben az esetben is
elképzelhet a Bels -Somogy Ökoturisztikai Klaszter csatlakozása a feladatok
megosztását a tagi szerz désben kell rögzíteni.
Az 5. ábrán jelzett kapcsolódási pontok esetében célszer mérlegelni, hogy a klaszter és a
különböz szint TDM szervezetek között milyen módon lehetséges az optimális feladat
megosztás.
• Tervezés esetében a klaszternek önálló tervekre van szüksége, amelyben külön ki kell
térni a térségi és a regionális szint TDM szervezetekkel történ együttm ködésre, a
szinergiákra.
•
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•

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

Települési
Önkormányzat
Vállalkozó
k

TTDMSZ
HTDMSZ

Klaszter

Civil
szervezetek

5. ábra: A klaszter és a TDM lehetséges kapcsolatrendszere (saját szerk. 2009.)
•
•
•

•
•
•

•
•

Az innováció területén a klaszter az ökoturisztikai innovációra koncentrál, és segíti
annak megvalósítását, azt koordinálja.
A kutatás területén a klaszter a térségi és regionális szint TDM szervezetekkel
egyeztetve, szoros együttm ködésben hajt végre kutatásokat a közös kutatási területek
esetében, a TDM szervezeteknek célszer az egyéb kutatásokról tájékoztatni a klasztert.
A klaszter kommunikációját, marketingjét a területén elérhet 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 kivitelezhet a hatékony együttm ködés.
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 együttm ködésre van szükség a térségi és a regionális TDM szervezetekkel.
A min ségi standardok felállítása a klaszter esetében az ökoturizmusra fókuszál, míg a
regionális TDM szervezetek a régióban elérhet összes turisztikai termékre vonatkozóan
alakítják ki rendszerüket. Az ökoturizmusra vonatkozó standardok kialakításában szoros
együttm ködés szükséges.
Az érdekképviselet megvalósítását a klaszter és a TDM szervezetek önállóan végzik, itt
versenyben állnak egymással.
A hálózatépítés, együttm ködések er sítése területén a klaszter és a TDM szervezetek
önállóan tevékenykednek.

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.
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A folyamatosan alakuló definíció menti viták végs 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 résztvev
szervezetek bevételei a megnövekedett forgalom következtében megn nek, amelyb l
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)m vészeti - kulturális adottságok, hagyományok, a helyi
gazdasági, és társadalmi szerepl k (pl.: helytörténeti, hagyomány rz ,
horgász, vadász, sport, gasztronómia, kismesterségek, a helyi
mez gazdasági 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 lehet ségként nyitva állt, hogy több megállapítást is válasszanak. A
szakért k 75%-a a fenti megállapítás mellé megjelölték „az ökológiai értékek mellett „bio –
kezdeményezések” (6. ábra), 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.
Az ökoturisztikai klaszter élménykínálatával
kapcsolatos vélemények (1. kör)
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6. ábra: Az ökoturisztikai klaszter élménykínálatával kapcsolatos vélemények (1. kör), (saját
szerk. 2009.)
3. hipotézis:

Az ökoturisztikai klaszter a turisták által okozott környezeti terhelést a
lehet 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 mértékér l eltér
véleménnyel voltak (7. ábra). Csupán a válaszadók 10%-a szerint nagymérték a környezeti
terhelés csökkentése, így a disszertáns támaszkodva a szakért k véleményére a hipotézist
elvetette.
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Az egy turista által okozott környezeti terhelésre
gyakorolt hatás (1. kör)
Nagy mértékben növeli
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7. ábra: Az egy turista által okozott környezeti terhelésre gyakorolt hatás (1. kör), (saját
szerk, 2009.)
4. hipotézis:

A klaszter tagjai a természetvédelmi érdekeket messzemen kig
figyelembe veszik, és tiszteletben tartják

A kutatásban válaszadó szakért k 70%-a szerint közepesen és 30%-a szerint nagy mértékben
figyelembe veszik a természetvédelmi érdekeket a potenciális ökoturisztikai klaszter
szerepl i. A disszertáns a fent megfogalmazott hipotézist elvetette, ugyanakkor a kutatás
eredményei alapján a következ kre 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 szerepl , amely 3-4
természetvédelmi szerepl t (civil, hatósági), 4-6 gazdasági szerepl t és 46 önkormányzatot foglal magában

A válaszadó szakért k egyértelm en 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 szakért k is igazoltak: A klaszterben résztvev szervezetek száma
alapvet en a terület adottságaitól, illetve a programkínálat tartalmától függ, így
általánosan nem adható meg egyetlen intervallum, ugyanakkor a m ködtetéshez
szükséges források finanszírozásához azonban legalább 5 résztvev tag szükséges.
• A tagság kérdése magában foglalja valamennyi szerepl t (befektet , üzemeltet
vállalkozások, természetvéd -, civil szervezetek, önkormányzatok, lakosság),
amely bármilyen kapcsolatba kerül a klaszter területének természeti és
kultúrkörnyezetével, ehhez kapcsolódó értékek közvetítésével, az ebben rejl
turisztikai lehet ségek kiaknázásával.
• Minden esetben a klaszterben egy olyan szervezetnek kell részt vennie, amely az
ökoturizmus fenntarthatóságáért felel s.
• Célszer a klaszter irányítását egyesületi formában m ködtetni, ahol a közgy lés
dönt a stratégiai kérdésekben, az operatív irányítást pedig egy-két klasztermenedzser
végzi.
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IV. A MUNKA TOVÁBBI IRÁNYAI
A kutatási eredmények alapján a jöv ben megkezd dhet a Bels -Somogy Ökoturisztikai
Klaszter felállítása.
A következ években a disszertáns mélyíteni szeretné az ökoturisztikai együttm ködési
formák elemzését, újabb esettanulmányokat kíván végezni további közép-kelet-európai
országok területén is.
Célja továbbá a létrehozandó klaszter m ködésének nyomon követése és a gyakorlati
tapasztalatok felhasználása kutatói munkájának kés bbi 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 m ködésének megfigyelése, továbbá az
ökoklaszter esetében a gyakorlati megvalósítás összevetése az elméleti megközelítéssel.
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