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szaBó KatinKa

A turisztikai szereplők együttműködésének legfőbb kérdései az 
Ormánságban

Bevezetés

Tanulmányom központi témájaként egy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból is jelentősen 
elmaradott tájegységet, az Ormánságot választottam. A térség a Dunántúl és Baranya megye déli részén 
fekszik, 52 települést számlál (1. ábra), melyek többnyire hátrányos helyzetű törpe- és aprófalvak. Esetük-
ben az életszínvonal messze elmarad az országos átlagtól, míg a munkanélküliség jócskán meghaladja azt. 
Mindez a múltból eredő problémákon túl (pl. „egykézés1”, perifériára szorulás) leginkább a munkahelyek 
számának drasztikus csökkenésével, az alacsony iskolai végzettségű cigány etnikum magas arányával, az 
elöregedő korstruktúrával, valamint a fiatal munkaerő elvándorlásával magyarázható (RuDL j. 2009). 

A terület elzártságával, periférikus helyzetével szoros összefüggésbe hozható a települések korsze-
rűtlen alapinfrastruktúrája – alacsony kiépítettségű közműhálózat, rossz állapotú közutak –, valamint a 
szociális és oktatási hálózat fejletlensége is (RuDL j. 2009).

1  egykézés: a tájegység jellemzően protestáns családjai mindössze egyetlen gyermeket vállaltak, hogy amúgy is kis 
területű birtokaik tovább már ne aprózódjanak

1. ábra: Az Ormánság települései
Forrás: Kiss G. (1986) alapján a szerző szerkesztése
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Kitörési pontnak sokan a turizmus adta lehetőségeket vélik. A vendégek fogadása és a falusi turizmusban 
való részvétel révén igyekszik több helyi vállalkozó, leginkább kiegészítő bevételekre szert tenni, ame-
lyek nagyrészt a falusi szállásadókon keresztül realizálódnak (csaPó j. – maRton G. 2011).  Ezért a turizmus 
adottságainak és helyzetének rövid bemutatását követően, a további fejezetekben a velük készített inter-
júk feldolgozásából kapott eredmények alapján igyekszem a sajátosságaikat, illetve saját tapasztalataim 
alapján szeretném a köztük formálódó esetleges együttműködési lehetőségeket vizsgálni. 

A turizmus adottságai és helyzete az Ormánságban

Az Ormánság nagyfokú szeparáltságának következményeként az elmúlt évtizedek során a térségben szinte 
érintetlenül megmaradtak a természeti környezet értékei, illetve többségében fennmaradtak a kulturális 
örökség elemei és a hagyományok. Mindezeket az alternatív turizmus sajátos formái, a falusi, a kulturá-
lis, az örökség, a természeti és az ökoturizmus állíthatnák a saját szolgálatukba (Bognár A. – Marton G. 
2010).

 A tájegységben a falusi turizmus számára fontos termékek találhatóak meg leginkább, amelyeket 
pedig a helyben dolgozó vállalkozók hozták létre, hogy saját vendégeik részt tudjanak venni kiránduláso-
kon, helyi termék-, vagy akár borkóstolón, ezáltal elégedetten térjenek haza és később is visszajöjjenek. 

Míg a kulturális és az örökség turizmus vonzerőit az országszerte igazi kuriózumnak számító festett, 
fakazettás református templomok – a legértékesebbeket Kórós és Drávaiványi központjában találhatjuk 
– vagy a helyi néphagyomány emlékeit őrző múzeumok, kiállítások adhatják. Az Ormánságot a Dráva termé-
szeti értékei, árterének gazdag növényvilága, meandereiből lefűződött morotvatavai a természetfotósok, 
a bakancsos vagy kerékpáros túrázók, a különböző vízi sportokat űzők és a horgászok paradicsomává tehet-
né. Azonban ezeket az értékeket jelenleg nem képes a helyi turizmus teljes mértékben kihasználni, még 
a jókora pályázati források (Dráva I-II.) felhasználása révén sem tudtak életképes turisztikai termékeket 
kialakítani (auBeRt a. et aL. 2012).

Szálláshelyek és vendégforgalom
A turizmus szuprastruktúrájának egyik legfontosabb eleme a szálláshely-szolgáltatás. Az Ormánság helyze-
te ebben az esetben igen kedvezőtlen. Ugyanis a 2011-es év statisztikai adatai alapján, az „Üzleti alapon 
és kizárólag szálláshely-szolgáltatás nyújtása céljából létesített szálláshelyek” (korábban: kereskedelmi 
szálláshelyek) csoportjába mindössze egyetlen panziót, illetve egyetlen kempinget tudunk besorolni, ame-
lyek Sellyén üzemelnek (1. táblázat). Az Ormánság szálláshely összetételében nem találunk működő szállo-
dát, amely egyértelműen jelzi a magasabb kategóriájú, valamint a több bevételt indukáló hivatásturizmus 
hiányát (Forrás: VÁTI).

Sellye Férőhelyek
Külföldi 
vendég

Belföldi 
vendég

Összes 
vendég

Külföldi 
v.éjszaka

Belföldi 
v.éjszaka

Összes 
v.éjszaka

Panzió 32 0 41 41 0 78 78

Kemping 250 �2 301 363 ��� 625 1392

1. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az Ormánságban 2011-ben
Forrás: VÁTI - TEIR

https://teir.vati.hu/
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Az „Üzleti alapon, de nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésre hasznosított szálláshelyek” cso-
portjába tartozik az egyéb (korábban: fizetővendéglátás) és falusi szálláshely, melyek csupán az Ormán-
ság 13 településén vannak (2. táblázat). Mindez 17 vendéglátót jelent, többségük családi vállalkozásként 
üzemel, sajnos mindössze 2-3 főt foglalkoztatva. A szálláshelyek minőségének színvonalát mutatja, hogy 
valamennyien a három, vagy négy napraforgós komfortkategóriába tartoznak, közülük négy pedig a „Dél-
Dunántúli-Ökoporta” minősítést2 is elnyerte. 

Település
Szobák 
száma

Férő-
helyek

Külföldi 
vendég

Belföldi 
vendég

Összes 
vendég

Külföldi 
v.éjszaka

Belföldi 
v.éjszaka

Összes 
v.éjszaka

Bogdása � 13 2� 16 43 96 42 138
Csányoszró 3 9 1 31 32 5 39 44
Diósviszló 9 16 2 40 42 13 157 170
Drávapiski 4 11 0 1 1 0 50 50
Ipacsfa 5 10 2� � 32 182 � 188
Királyegyháza 5 12 0 � � 0 102 102
Páprád 4 8 31 3 34 117 45 162
Rádfalva 3 8 0 0 0 0 0 0
Sellye 1 4 2 2� 29 � 52 58
Vajszló 3 10 11 88 99 30 240 270
Összesen 43 101 100 218 318 449 733 1182

2. táblázat: Az Ormánságban működő egyéb (fizetővendéglátás) és falusi szálláshelyek vendégforgalma 2011-
ben. Forrás: VÁTI - TEIR

Folyamatában nézve az Ormánság falusi szálláshellyel rendelkező településein, 2005 és 2011 közötti összes 
vendég és vendégéjszaka számra vonatkozó adatokat (2. ábra), igen kaotikus állapottal találjuk szemben 
magunkat, ám főként az utóbbi két évben jelentős csökkenést tapasztalhatunk. Egyes vendégházak forgal-
ma 2011-ben leginkább a nulla felé tendált, nehéz, kilátástalan helyzetbe hozva ezzel üzemeltetőit (auBeRt 
a. et al. 2012). 

 

2  Ökoporta: olyan falusi vendégfogadóhely, amely kényelmes és jól felszerelt, szálláshelyenként a 3, vagy 4 napraforgós 
minőségi kategóriába tartozik, természetvédelmi értékek közelében fekszik, a vendégfogadó felkészült a környék látnivalóinak 
bemutatására.

2. ábra: A vendégek és a vendégéjszakák számának alakulása 2005 és 2011 között az Ormánság 
falusi szálláshellyel rendelkező településein 
Forrás: a VÁTI adatai alapján szerkesztette Józsa E. 

http://www.baranyavidek.hu/szallashelyek_baranya
https://teir.vati.hu/
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Vélemények a szállásadókkal készített interjúk alapján

Az Ormánságban tevékenykedő falusi szállásadók viszonylag hosszú ideje a turizmusban, a vendéglátásban 
dolgoznak, néhány kivételtől eltekintve már legalább hét-nyolc esztendeje üzemeltetik vendégházukat. 
Ezért is tartottam fontosnak megismerni a véleményüket az Ormánságot, a falusi turizmust, a vendéglátást 
és az együttműködést illetően. 

Mint falusi szállásadók, legfontosabb tevékenységi körük egyértelműen a szállásadás, azonban szol-
gáltatásaik igen széleskörűek. Elmondásaik alapján az előzetes igény szerint leegyeztetett étkeztetésen 
túl akár egyének, akár kisebb csoportok részére különféle programokat szerveznek a környéken pl. helyi 
mesteremberek munkájának a bemutatása (szövés, fafaragás), esetenként néhány munkafolyamat kipró-
bálása; borkóstoló; sétakocsikázás; vadásztatás; horgászat; bakancsos, vagy drávai kenutúrák szervezése a 
Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak szakvezetésével. 

Az interjúkban részt vevők többsége hiányolta a különböző nehézségű túraútvonalak kijelölését, azo-
kon való túrák (gyalogos-bakancsos, kerékpáros, kajak-kenu) folyamatos szervezését. Több kulturális ren-
dezvénnyel, vagy többnapos, tematikus fesztivállal lehetne ellensúlyozni az Ormánság turisztikai infrast-
ruktúrájának kiépítetlenségét, amelyek segítségével sikeresen ide lehetne vonzani a turistákat, valamint 
képesek lennének a vendéglátók hosszabb ideig is a térségben tartani őket, majd a későbbi szezonokban 
eredményesebben visszavárhatnák a vendégeket. Továbbá a helyi lakosság bevonásával, az ő éltükben is 
minőségi változást lehetne elérni, a találkozóknak kikapcsolódási, közösségformáló, közösség-összetartó 
szerepe lehetne, és újfajta élményt jelentene mindkét célcsoport számára.

Célcsoportjaikat tekintve a vadászturizmusban résztvevők a legjelentősebbek, akiket az Ormánság 
vadban gazdag erdei vonzanak és főként Ausztriából, Németországból és a Benelux államokból érkeznek. 
Megközelítőleg a vadászok adják a külföldi vendégkör egészét. 

Míg a világ turizmusában szinte mindenhol zömmel az északi félteke nyara számít a főszezonnak, a 
szállásadók elmondása alapján az Ormánságban az ősz és a tél eleje számít kiemelkedő időszaknak. Ennek 
legfőbb oka pedig a vadászturizmus, mely számukra a mai napig a fő kereseti forrást adja.

Egyedül nem megy?!

Az angol nyelvből átvett, napjainkban divatos Tourism Destination Management, magyarra fordítva Tu-
risztikai Desztináció Menedzsment (TDM) fogalmát legegyszerűbben a következőképp adhatjuk meg: egy 
adott desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait előállító tagokat, partnereket összefogó, 
együttműködést elősegítő szervezet, amely ahhoz szükséges, hogy a térségbe látogatókat vonzzon, akik 
számára tartózkodásuk során optimális utazási élményt biztosítson, mindezt pedig a fenntartható turizmus 
értékrendszerének figyelembe vételével valósítsa meg (LenGyeL m. 2008).

 Eddigi tapasztalatok alapján TDM szervezetek az önmagukban is jelentősebb vendégéjszaka-számot 
lebonyolító fogadóhelyek, attrakciók turizmusának további fejlesztésére alakultak, így Baranya megyében 
Pécs, Orfű, vagy Harkány TDM egyesületei (Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium).

Ezért fontos feltenni azt a kérdést, miszerint egy elmaradott, hátrányos helyzetű, periférikus elhe-
lyezkedésű, térségi szinten is elenyésző vendégéjszaka-számot felmutató tájegységnek, mint amilyen az 
Ormánság, szüksége van-e egy teljes kapacitással működő TDM szervezetre?

Amennyiben a Dráva-mentét, s annak egy területegységét, az Ormánságot turisztikai célterületként 
definiáljuk – hiszen mindenképp belefér ebbe a fogalomkörbe–, a marketing és menedzsment feladatok 
ellátásának szempontjából első lépésként egy, a helyi vállalkozói szféra együttműködéséből kialakuló tu-
risztikai egyesületet lenne szükséges felállítani.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/tervezeskoordinacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja
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Az Ormánságban működő falusi szálláshelyek többségében mikrovállalkozásként üzemelnek, önállóan 
nem képesek a turisztikai piacon megjelenni. Ezért létfontosságú lenne egy olyan, egyesületi és/vagy non-
profit formában megalakított szervezet létrehozása, amely egyrészt összefogja a turizmussal, valamint az 
ide érkező vendégekkel közvetlen (szállás- és, vendéglátóhelyek, Tourinform iroda), vagy közvetett módon 
(önkormányzatok, civil szervezetek) kapcsolatban álló szereplőket. Továbbá együttműködik a turizmus ci-
vil és szakmai szervezeteivel (pl. Fatosz3, TDMSZ4), a megyében megalakult más TDM szervezetekkel (Har-
kány, Pécs, Orfű), klaszterekkel, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, esetleg bankokkal, 
takarékszövetkezetekkel (LenGyeL m. 2008). 

A szövetség potenciális szereplőinek számát tekintve, magába foglalhatja a fentiekben emlegetett 19 
kereskedelmi és falusi szálláshelyet, a múzeumokat, a Sellyei termálfürdőt, valamint a térségben működő 
vadásztársaságokat, horgászegyesületeket. Ők képeznének egy belső, egymással és a turisztikai szövetség-
gel aktívan kooperáló kört. Együttműködő partnerei közt említhetjük a települési önkormányzatokat, a já-
rási központokat, a kistérségi többcélú társulásokat, vagy olyan gazdasági, szakmai és civil szervezeteket, 
amelyek vagy nem kizárólag turizmussal foglalkoznak, esetleg nem csak a tájegység turizmusát bonyolítják, 
pl. a Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter, vagy az Ormánságba is túrákat ajánló utazásszervezőket.

Lehetséges tevékenységi körét a következőkben szeretném összefoglalni:

Munkája eredményeként új vendégeket szerezhetne a vendégházaknak, így a térségben 
folyamatosan növelhető lenne a vendégéjszakák száma, valamint a turisták tartózkodásai 
ideje. 

Másik fontos funkciója lehetne a kapcsolattartás a tagokkal, értesíthetné őket a pályázati 
lehetőségekről, feltételekről, közreműködhetne a közös anyagok kidolgozásában, továbbá 
ösztönözhetné a még szorosabb kooperációt a tagok közt.

A szervezet segítségével, illetve partnerekként, összefogva a tagok eredményesebb marke-
tingtevékenységet folytathatnának, mint egyedül. Továbbá a promócióra fordítandó költsé-
gek megoszlanának a körükben, azon összegek, amelyet eddig a szálláshely-közvetítő hon-
lapokon való megjelenésre költöttek, hasznosabban megtérülnének:

egy közös honlap, vagy akár közös szállásfoglaló rendszer fenntartásánál;

különböző kulturális rendezvények szervezésénél;

új attrakciók (interaktív kiállítások), szolgáltatások (kerékpárutak, túraútvonalak) 
pályázati források segítségével történő kialakításánál;

a meglévő látnivalók felújításánál;

prospektusok, brosúrák tervezésénél és kiadásánál.

Ezzel együtt a potenciális és a térségbe érkező turistákat is fontos információkkal el a desz-
tinációra vonatkozóan.

Az Ormánságnak, mint különálló turisztikai desztinációnak, egységesen kell megjelennie a piacon. Szük-
séges lenne egy saját, pozitív imázs kidolgozása, amely a vizsgált terület esetében mindenképpen idő- és 
munkaigényes feladat. Legelőször egy önálló, csak a tájegységre jellemző arculatot kellene kialakítani, 
amelyet minden vendéglátó szívesen a magáénak tudna és ezzel az új arculattal kommunikálná, reklámoz-
ná magát a továbbiakban a rá jellemző piaci szegmens felé (sziVa i. 2010).

Az egyesület a tájegység turisztikai szolgáltatóinak, vendéglátóinak, valamint magának az Ormánság-
nak is érdekképviseleti szervezeteként működhetne. Szakmai munkájuk eredményességével, valamint to-
vábbi egyesületekkel, nonprofit szervezetekkel, esetleg alapítványokkal együttműködve kiérdemelhetnék 
a politikai vezetők, állami döntéshozók tiszteletét, akik ezután odafigyelnének a véleményükre, megfo-
gadnák a tanácsaikat, javaslataikat (csaPó j. – maRton G. 2010).

3  Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
4  Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség
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Egy lehetséges szövetség jellemzése során szólni kell a hátráltató tényezőkről is:

Bizonytalan a turisztikai szervezet működési és fenntartási formája. Meggyőződésem, mi-
szerint az előzőekben összefoglalt szereplők szorosabb összefogásával komoly eredmények 
lennének elérhetők, már az egyesületi forma szintjén is. Egy sellyei Tourinform iroda be-
vonásával – amely hasonló céllal alakult – pedig megoldható lenne a különféle programok 
szervezése, koordinálása, pályázatfigyelési és –írási feladatok ellátása.

A legfőbb visszahúzó erő a bizalmatlanság. A vállalkozók néhány pozitív példától eltekintve 
nem bíznak egymásban, illetve az önkormányzatokban is kevéssé. Ezért nem törekedtek 
eddig egy egyszerűbb egyesület, nonprofit szervezet létrehozására. Mert ha elméletben 
hasznosnak is ítélnek egy menedzsment szervezetet, akkor is kételkednek annak eredmé-
nyes működésében. Viszont a siker elérése érdekében a tagoknak elsősorban együttműködő 
partnerekként kell tekinteniük egymásra, nem pedig rivalizáló versenytársakként, ellenfe-
lekként. Nem lehet köztük széthúzás, amennyiben hosszú távon gondolkodva szeretnének 
dolgozni a közösség megélhetéséért, ezzel együtt pedig az Ormánság fejlődéséért. 

Összegzés

Kutatásaim során igyekeztem megismerni az Ormánság turisztikai szolgáltatóinak véleményét a helyi vonz-
erőkkel és a vendégházak működési lehetőségeivel kapcsolatban. Leginkább a programok (túrák, rendezvé-
nyek) számát kevesellték, vendégeik számára igen keveset tudnak belőlük ajánlani. Továbbá válaszaikból 
egyértelműen kiderült, hogy ők is hiányolják az összefogást, a kooperációt, valamint egy TDM szervezet 
meglétét.

Saját meglátásaim szerint mielőbb szükséges a kereskedelmi és falusi szálláshelyek, múzeumok, ön-
kormányzatok, gazdasági, szakmai és civil szervezetek együttműködéséből egy egyesületet, szövetséget 
felállítani, amely munkájának sikerességével növelhetné az Ormánság vendégeinek és vendégéjszakáinak 
számát, előmozdíthatná a versenyképességét, illetve a szolgáltatások minőségét, így pedig magasabb tu-
risztikai bevételt realizálna.
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