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Bevezetés

Az internet révén megjelent virtuális terek alapvetően formálták át a társadalmi kommunikáció csatornáit. 
Az internet elterjedése után 10 évvel a kezdeti tradicionális tartalomközlésre berendezkedett portálokat 
elkezdték kiszorítani a közösségi tartalomfelhalmozásra berendezkedő ún. Web 2.0 portálok (facebook, 
blogoldalak, wikipédia, flicker…stb.) (O’Reilly, T. 2005; Dragon Z. 2008; Szűts Z. 2012). 

Ez a paradigmaváltás a digitális eszközök fejlődése révén az idegenforgalomban is érezteti a hatását. 
Ennek ellenére a turisták egy része még nem tudott elszakadni a turizmusszervezés hagyományos formá-
itól. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy egyre többen szervezik utazásaikat az internet segítségével 
(repülőjegy-, szállásfoglalás, programkiválasztás) vagyis megkezdődött a turisták szokásainak átalakulása. 
Ehhez pedig szükség van megfelelő turisztikai tartalmak megjelentetésére.

Tanulmányunkban kísérletet teszünk egy új típusú attrakciótérképezési modell kidolgozására, amely-
nek lényege, hogy a turista maga állíthatja össze egy település digitális adatbázisából a számára fontos 
látnivalókat, ami lehetőséget teremt arra, hogy mindenki az igényeinek megfelelő attrakciókat választ-
hassa ki. Ez a személyes igényekhez alakítás különbözteti meg a projektet a hasonló turisztikai tartalmú 
tematikus térképektől. Másrészt olyan, folyamatosan bővíthető tartalmak is megjeleníthetők, amelyek 
speciális érdeklődésű turisták igényeit elégítik ki (horgászturizmus, kerékpáros turizmus, irodalmi emlék-
helyek turizmusa stb.).

Jelenleg az adatbevitel és a grafikai megjelenítés előkészítése folyik tanszékünkön, erről szeretnénk 
ebben a tanulmányban beszámolni.

Módszertan 

A modell megvalósítása során egy pc-s alapú interaktív felületet alakítunk ki. A program egy olyan tema-
tikus térképlap-rendszert használ, amely a rendelkezésre álló menüből a turista érdeklődésének megfe-
lelően kiválasztva térképes, szöveges és fényképes információkat tölt le. A térképlapokhoz felhasznált 
adatokat saját felméréssel, a város turisztikai, statisztikai, történeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti 
forrásmunkák adatainak felhasználásával állítjuk (állítottuk) elő. A tematikus térképlapokat általunk készí-
tett fénykép dokumentációval illusztráljuk. 

A grafikai alap Szeged digitalizált utcahálózat térképe, amelyre Adobe Illustrator (CS6) szoftver segít-
ségével készülnek el azok a rétegek, amelyek külön-külön jelenítik meg az egyes menüpontokhoz kapcso-
lódó tartalmakat. A feljövő térképek mindig akkora nagyításban jelennek meg, hogy az azonos tartalmak 
mindegyike látható legyen. Persze ha túl nagy a szórás, akkor akár egész képernyőméretre is nagyítható a 
térkép.

1 A tanulmányt az OTKA (K 81374) és a JGYPK (Cs/002/2014) támogatta
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1. ábra: A program kezdőlapjának terve.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

Fontos megemlíteni, 
hogy a rendszer nyitott, az 
adatok folyamatos aktua-
lizálása (a térképeken is) 
mellett, az igényeknek meg-
felelően újabb tartalmak 
megjelenítésére alkalmas. 
Az elsődlegesen számítógé-
pen elérhető interaktív felü-
letet szeretnénk angol, né-
met, majd szerb, román és 
orosz nyelven is elérhetővé 
tenni, később okostelefonra 
optimalizált alkalmazásként 
még nagyobb körben hasz-
nosítani.

Eredmények

A honlap kezdőlapján (1. 
ábra) a cím alatt található 
három menüpont: az Attrak-
ciók, a Szállás és a Szórako-
zás. Mindegyikhez legördülő 
menü tartozik, amelyeket 
kiválasztva annak jobb olda-
lán további legördülő menü 
fog lenyílni. Az Attrakciók 
főmenü alatt három almenü 
nyílik: a Természeti, a Kul-
turális és a Tematikus utak. 
A Szállás főmenü almenüi: 
Hotelek (***, ****), Motelek, 
Diákszállások. A Szórako-
zás főmenü alatt találjuk a 
Gasztronómia (Éttermek, 
Kávézók, Bárok), a Színhá-
zak, Mozik, Egyéb kulturá-
lis intézmények, valamint a 
Fesztiválok menüpontokat. 
Emellett van egy keresés-
mező, ami címszavakra ké-
pes keresni. A honlap bal alsó részén találjuk az impresszumot (i), ahol a tanszék, mint ötletgazda, vala-
mint az adatgyűjtésben és a megvalósulásban közreműködő személyek szerepelnek.

A térképi alapra külön rétegben kerültek fel Szeged felszíni vizei (a Tisza és a város kisebb-nagyobb 
tavai), mint horgászhelyek, a vízi turizmus helyszínei, valamint a városi zöldterületek, amelyek ugyancsak 
fontos rekreációs terekként jeleníthetők meg (2. ábra).

2. ábra: Szeged utcahálózatos alaptérképe vízrajzi és zöldterületi fedvények-
kel kiegészítve. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).
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3. ábra: Szeged értékes építészeti emlékeinek együttes megjelenítése a 
belváros részletes térképén. Jelmagyarázat; narancssárga – középkor; zöld 
– 16-18. század; lila – barokk; kék – neoklasszicista; barna – romantikus; pi-
ros – szecessziós; világosbarna – eklektikus; fekete – neoromán; citromsárga 
– népi építészet (napsugaras házak).
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

4. ábra: Szeged középkori építészeti emlékei egyikének pontszerű, szöveges 
és képes megjelenítése a belváros részletes térképének kivágatán.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

A kialakítás alatt lévő hon-
lap legfontosabb feladata a 
turisztikai attrakciók bemuta-
tása térképes és szöveges for-
mában. Mivel ezek legnagyobb 
része a belvárosban, gyakran 
egymáshoz közel található, a 
térképes állomány megfelelő 
nagyítása lehetőségének ki-
alakítása is szükséges, amit a 
vektorgrafikus állomány lehe-
tővé tesz. 

A többi hasonló tematikájú 
honlaptól eltérően különböző 
szempontok alapján lehet le-
kérni az adatokat. Például az 
építészeti emlékeket koruk és 
stílusuk (középkori, barokk, 
neoklasszicista, romantikus, 
szecessziós, eklektikus, ne-
oromán) szerint csoportosít-
hatjuk, külön-külön megjele-
nítve azokat; a keresést segí-
ti, hogy a térképen egyforma 
színek jelzik az azonos korban 
épült, illetve azonos stílusú 
épületeket (3. ábra). Ezeket 
kiválasztva minden épületről 
szöveges és képes informáci-
ók jeleníthetők meg felugró 
buborékokban, úgy, hogy a 
bennük lévő képekre kattint-
va azok a teljes képernyő mé-
retére nagyíthatók (4. ábra).

Ugyanezt az elvet követve 
összefoglaló réteg kialakításá-
val összegyűjthetők pl. a kö-
zépkor építészeti (kultúrtör-
téneti) emlékei, de a program 
alkalmas arra is, hogy a külön-
böző építészeti objektumokat 
állapotuk alapján (felújított 
vagy kiváló, megfelelő, le-
pusztult) külön színekkel is 
megjelenítse. Így a turizmus 
szempontjából meghatározó, 
városképi jelentőségű épü-
letek, utcák, terek, parkok 
kiemelhetők csakúgy, mint a 
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felújításra váró, vizuális konfliktusokkal terhelt városrészek, utcák, épületek. Ezek pedig már környe-
zetesztétikai kategóriák is egyben, amelyek a konkrét turisztikai hasznosításon túl a várostervezésben is 
kiemelt szerepet kaphatnak (Karancsi Z. et al. 2012, 2013).

5. ábra: A szecessziós Reök-palota (tervezte: Magyar Ede 1906-ban).

6. ábra: A szegedi népi építészet különlegességeinek számító napsugaras 
házak megjelenítése szövegbuborékkal a belváros részletes térképének 
kivágatán. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

A település újkori fejlődéstör-
ténete jóval több építészeti emlé-
ket hagyott ránk, mint a középkor. 
Érthető módon a felújított belvá-
ros attraktív arculatát az 1879. évi 
nagy árvíz utáni újjáépítés – akkor 
kapta Szeged új, körutas-sugárutas 
szerkezetét – során emelt épüle-
tek, paloták határozzák meg. Leg-
többjük eklektikus stílusú, de szá-
mos épület a századforduló sajátos 
építészeti karakterét megjelení-
tő szecesszió stílusában épült (5. 
ábra). Szeged tehát a szecesszió ki-
emelkedő alkotásaival is megjele-
nik a turisztikai palettán, érdemes 
ezért külön tematikus utat szen-
telni a város szecessziós épületei-
nek; a bejáráshoz rendelkezésre is 
áll a Szeged és térsége Turisztikai 
Nonprofit Kft. által kiadott DVD, 
amelynek címe: Szabadka és Sze-
ged; a szecesszió kimeríthetetlen 
tárháza.

A megjelenített épületek rövid 
leírása mellett ahol további infor-
máció elérhető, ott internetes hi-
vatkozás teszi lehetővé a tovább-
lépést. A speciális tartalmak között 
külön rétegen jeleníthetők meg a 
városi népi építészet különleges-
ségeinek számító ún. napsugaras 
házak, amelyek legnagyobb szám-
ban Alsó- és Felsőváros területén 
találhatók meg. Sajnos a modern 
városrendezésnek nagyon sok nap-
sugaras ház is áldozatul esett. A 
térképes megjelenítés színes pont-
jai közül bármelyikre klikkelve a 
felugró buborék szövege tájékoz-
tat a napsugaras homlokzat eredetéről (6. ábra), de a legszebb épületek elhelyezkedéséről is, amelyek a 
felkínált útvonalon azok felfedezésére csábítanak. 

A turisztikai attrakciók megtekintésére a gyalogos városnézés mellett lehetőség van városnéző kis-
vonat, valamint városnéző autóbusz igénybevételére is, amelyek útvonalai lekérhetők a programban (7. 
ábra). A többé-kevésbé megegyező útvonalak között lényeges különbség, hogy az autóbuszos városnézés 
során négy alkalommal, rövid sétával egy-egy jellegzetes épület alaposabb megismerésére is lehetőség 
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nyílik (megállóhelyek: Zsi-
nagóga, Mátyás templom, 
Dóm és a Tisza-parti vízi 
bástya; utóbbi helyen az 
egykori, lebontott szege-
di vár egyik bástyájának 
alapjai láthatók). A spe-
ciális tartalmakkal meg-
jeleníthető kerékpáros 
turizmus megjelenítése 
nemcsak a folyamato-
san bővülő kerékpáruta-
kat (köztük a nemzetközi 
EuroVelo utat), hanem a 
városban megtalálható 
kerékpárszervizek helyét, 
illetve felugró buborékok-
ban azok elérhetőségét is 
ábrázolja (8. ábra).  

7. ábra: A legfontosabb turisztikai attrakciókat összekötő kisvonat (piros) és vá-
rosnéző busz (sárga) útvonalai. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

8: ábra. Városi kerékpárutak (EuroVelo – lila), kerékpárszervizek és elérhetőségeik. 
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).
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Egy másik speciális tartalom a horgászturizmus megjelenítése. Szeged folyó- és állóvizeinek horgászati 
célú hasznosításán túl azok kezelőinek, a város horgászegyesületeinek elérhetőségét is megtudhatjuk a 
program segítségével (9. ábra).

9. ábra: Horgászatra alkalmas (zöld), tiltott (piros), valamint időszakosan 
tiltott (sárga) vízfelületek a város területén. Minden tó neve, területe 
és a hasznosítója megjelenítődik felugró buborékban. Láthatóvá tehető 
a város összes horgászboltja, azok elérhetősége is.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

10. ábra: Szeged botanikai értékei – tematikus út megállókkal: 1. Holt-
Maros – vízi növények; 2. Újszegedi liget – ligeterdő; 3. Tisza-parti pu-
hafaerdő; 4. SZTE Füvészkert; 5. Arany János utcai fasor – Ginko bilo-
ba); Széchenyi tér – védett platánsor. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése 

A különleges növények iránt 
érdeklődők is megtalálhatják a 
város botanikai szempontból le-
gérdekesebb helyeit. A program 
egy tematikus utat ajánl, ame-
lyen hat megállóhely található. 
A Holt-Maros vízi növényeitől az 
újszegedi ligeten át a Tisza-part 
puhafás ligeterdejéig, a nemzet-
közi hírű egyetemi Füvészkerttől 
az élő kövületként ismert, Arany 
János utcai Ginko biloba fasoron 
át a város legnagyobb, helyi vé-
dettséget élvező teréig, a Szé-
chenyi térig terjed. A helyszí-
nek legfontosabb növényfajait a 
felugró buborékok tartalmazzák 
(10. ábra). A túra  személygép-
kocsival kb. félnapos program, 
de a helyi közlekedési eszközök 
igénybevételével is kivitelezhe-
tő; a program az erre vonatkozó 
információkat is megjeleníti.

Ezzel az útvonallal részben 
összekapcsolható, illetve azt ki-
egészítheti egy másik, a tanszé-
künk által tervezett városöko-
lógiai témájú tematikus útvonal 
(Oláh F. 2008), amely szintén 
megjeleníthető a programmal. A 
városökológiai sétaút a sajátos 
városi környezet bemutatására 
alkalmas. A turista az egyes állo-
másokon megismerkedhet Szeged 
földrajzi elhelyezkedésével, a táj 
és település fejlődésével, a vá-
rostörténettel, a városklímával, 
a városi talajjal, Szeged turizmu-
sával, műemlékvédelmével, zaj- 
és fényszennyezésével valamint 
a városfejlesztéssel.

A város sajátos környezeti fel-
tételeket kínál mind a növény-, 
mind az állatvilág számára. Noha 
a városokban egységes élővilágról 
gyakorlatilag nem beszélhetünk, 
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azért a városi élővilág részeként – részben az előzőekben tárgyalt tematikus út segítségével – megismer-
hetők az élhető települések alapvető elemei, a városi zöldfelületek is. Az internetes megjelenítés azért 
is nagyon fontos és hasznos, mert a városökológiai sétaút állomásainak kiépítése, táblákkal való ellátása 
egyelőre még nem valósult meg.

A meglévő turisztikai honlapokhoz képest szintén újdonság a város híres szülötteinek életútját végig-
követő tematikus utak kialakítása, azok térképes megjelenítése. Az érdeklődő művészetbarátok az utat 
követve felkereshetik egy-egy művész életének a városhoz kapcsolódó helyszíneit, a róla elnevezett utcát, 
intézményt, a róla készült szobrot stb. Először városunk híres költőjének, Juhász Gyulának a szegedi élet-
útját követtük végig egy tematikus útvonal létrehozásával (11. ábra). A költő szülőháza már nincs meg, 
helyén az I. számú Sebészeti Klinika épülete található, melyen emléktábla tájékoztat arról, hogy egykor 
itt állt a szülőház. Nem messze ettől a helytől, a Roosevelt téren találjuk a költő szobrát (Segesdi György 
alkotása, 1957) kedvenc folyója, a Tisza felé fordulva. A Boldogasszony sugárúton találjuk a nevét viselő 
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar központi épületét, de neveztek el róla utcát, amelyben egykori 
lakóháza látható. Végül az életút, és egyben a tematikus út lezárásaként a belvárosi temetőben találjuk 
a költő sírját. Ugyanígy követhetjük végig Dugonics András, József Attila, Radnóti Miklós, Móra Ferenc, 
Tömörkény István, Dankó Pista, Bartók Béla, Balázs Béla, Huszka Jenő, Mikszáth Kálmán, Szent Györgyi 
Albert, Kossuth Lajos, Klebelsberg Kunó, Tisza Lajos, Babits Mihály, Széchenyi István, Klauzál Gábor, Vedres 
István vagy Bálint Sándor szegedi életének mozzanatait.

11. ábra: Juhász Gyula életének szegedi helyszínei: 1. Roosevelt téri szobra; 2. Szülőháza 
helyén (ma I. sz. Sebészeti Klinika) emléktábla; 3. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
főépülete; 4. A róla elnevezett utca, egykori lakóházával; 5. Sírja a Belvárosi temetőben.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

Tanulmányunkban azonban elsősorban azokra a tartalmakra koncentráltunk, amelyek általában hiányoznak 
a hagyományos turisztikai honlapokról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tervezett honlapon ne lennének 
elérhetők a turisztikai honlapok hagyományos elemei. Így Szeged szórakozási lehetőségeit is igyekszünk 
naprakészen bemutatni. A szegedi éttermek, bárok, üzletek elérhetősége mellett a színházak, mozik és 
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egyéb kulturális intézmények is megjeleníthetők lesznek, ahol egy kattintással el lehet jutni azok aktuális 
műsorához is. Ugyancsak bemutatjuk a városban zajló fesztiválokat is. A hagyományos turisztikai honlapok-
hoz hasonlóan elérhetők a különböző kategóriájú szálláshelyek is.

Összegzés

Átalakuló, egyre jobban digitalizálódó világunkban a turizmus is igényli a statikus weboldalak helyett az 
interaktív, folyamatosan bővülő tartalommal megjelenő weboldalakat, ahol a turista maga állíthatja össze 
egy település digitális adatbázisából a számára fontos látnivalókat, ami lehetőséget teremt arra, hogy 
mindenki az igényeinek megfelelő attrakciókat választhassa ki. 

A jelentős adatbázis kialakítását igénylő program létrehozását követően célunk, hogy azt minél több 
tematikus tartalommal töltsük fel azt, ezáltal biztosítva lehetőséget a speciális turisztikai programok 
keresőinek Szeged megismerésére, a végső cél pedig, hogy ezzel a honlappal (okostelefon alkalmazással) 
tegyük még vonzóbbá Szeged turisztikai kínálatát.
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Szerzőink

A közösségek által generált energetikai megoldások... c. tanulmány levelező szerzője Munkácsy Béla PhD 
az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajz Tanszékének adjunktusa. Kutatási témái a természeti erőforrások-
kal való gazdálkodás, illetve a fenntartható energiagazdálkodás kérdéseire terjednek ki. Az első szerző, 
Harmat Ádám MSc geográfus, megújulóenergia-szakértő a tanszék doktorandusza. A további szerzők közül 
Szabó Mária DSc a tanszék egyetemi tanára, Horváth Gergely CSc főiskolai tanári, Csüllög Gábor PhD ad-
junktusként dolgozik ugyanitt, míg Ballabás Gábor PhD a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egye-
temi tanársegédje. Az egyetemi tanszékeken kívülről érkezett Szalkai Lőrincz Ágnes MA, okleveles kommu-
nikációs szakértő, fordító, szinkrondramaturg. Diplomáját a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi karán 
és a BGF PR-szakán szerezte. Fordításai során ismerkedett meg a megújuló energiaforrások és a közösségi 
energia külföldi térnyerésével, munkájával szeretne hozzájárulni ezen módszerek hazai elterjedéséhez.

Albert Tóth Attila MSc

Közgazdász, a Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Tanszékének ta-
nársegédje, kutatásainak fókuszában a szállodaipar területisége és a területfejlesztéshez való kapcsolat-
rendszere áll.  

Harmadik tanulmányuk levelező szerzője Karancsi Zoltán PhD geográfus, az SZTE Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kar Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Szalma Elemér MSc 
biológus, a tanszék főiskolai docense, Oláh Ferenc MSc geográfus, a tanszék adjunktusa, Hornyák Sándor 
MSc geográfus tanszéki munkatársa. Horváth Gergely CSc főiskolai tanár az ELTE Környezet- és Tájföldrajz 
Tanszékén. 
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