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Turisztikai területfejlesztés a szállodaipar fejlődésének tükrében 

A turisztikai területfejlesztésnek egyre nagyobb szerepe és jelentősége van a régiók, a 

települések gazdasági fejlődésének elősegítésében. Bár az utóbbi néhány év nem a legjobb 

időszak volt a turisztikai befektetésekhez, aki megtehette, inkább későbbre halasztotta a 

beruházást, jobb időkre és feltételekre várva.  

A válság nagyon rányomta a bélyegét a szállodaipari fejlesztésekre és a már meglévő 

szállodák korszerűsítésére is. Az utóbbi évtizedben épült új szállodák többsége 

ingatlanfejlesztő cégek beruházása volt, és a szükséges önerőn felül bankhitelből lett 

finanszírozva.  

Az elmúlt néhány évben sok projekt elkezdését elhalasztották a beruházók, mert nehezen vagy 

csak kedvezőtlen feltételekkel, magas kamatra lehetett hitelt szerezni.  

Hatalmas területi aránytalanságok vannak a fejlesztéseket illetően, még akkor is, ha 

figyelembe vesszük, hogy a turisztikai attrakciók, a jelentős vonzerők sem arányosan 

találhatók az országban. Nagyon domináns Budapest és a Közép-Dunavidék turisztikai régió 

piaci megoszlásának túlsúlya a többi régióhoz képest. A fejlesztési hajlandóságot mutató 

adatokból kimutatható, hogy az ország keleti fele jelentős hátrányba került a turisztikai 

fejlesztéseket illetően a nyugati országrészhez képest, mert a befektetők a fővárost és a 

nyugati régiókat részesítik előnyben beruházási döntéseiknél. A turisztikai területfejlesztés 

tekintetében mindenképpen erősíteni kellene a keleti országrész régióinak fejlődését. 

A legutolsó pályázatok kiírásánál már figyelembe vették a keleti régiók hátrányos gazdasági 

helyzetét, és a gyorsabb fejlődés lehetőségének érdekében, ezeket a régiókat támogatva 

határozták meg a pályázati feltételeket. 

 

Kulcsszavak: területfejlesztés, szállodaipar, szállodai beruházások, területi aránytalanságok 

 

 

Printz-Markó Erzsébet 

Széchenyi István Egyetem 

 

Innováció Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában  

(A klaszter, mint az egészségturizmus fejlődésének lehetősége) 

A kutatás Arisztotelész négy őselemének (tűz, víz, levegő és föld) egyikére, a vízre; azon belül 

is a termál-, ásvány- és gyógyvizekre, valamint ezek turisztikai vonatkozására fókuszál. Az 

érintett turisztikai termék az egészségturizmus, amely sajátosságainak következtében 

szerteágazó fogalmi és szolgáltatási rendszerrel rendelkezik. Hazánk kiváló geotermikus 

adottságainak köszönhetően és mivel Magyarországon a fürdőlátogatás a turizmus egyik 

legrégebbi formája, ezért jelen kutatómunka az egészségturizmus azon szeletére koncentrál, 

amelynek kínálatában a termál- és gyógyvizeinek kapják a fő hangsúlyt, megalkotva ezzel egy 

új fogalmi keretet a „négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus” rendszerét.  



A szerző fő kutatási területe a vízbázisú egészségturizmus és a szakmai együttműködésekben, 

klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása, mint az innováció egyik mozgatórugója. A 

globalizáció hatására felértékelődnek a különböző együttműködési formák a piaci szereplők 

között, és felértékelődik a regionális versenyképesség, amit a lokális szintű egyediségek 

erősítenek. Tehát a globalizáció erősíti a lokalizációt. Ebből kifolyólag a jövő útja az olyan 

globális gondolkodásmód, amely lokális cselekvést igényel és megalapozza a „glokális” 

szemléletmódot. A klaszterekbe történő szerveződés magában hordozza a „glokalitást”. A 

klaszterek nagy jelentőséggel rendelkeznek a regionális versenyképességben. A szerző által 

vizsgált Pannon Termál Klaszter (PANTERM) célkitűzései kiválóan lefedik a globális 

körülmények között való fennmaradást, ugyanis az erősödő versenyhelyzetben felismerték 

egyediségüket, ami a térség termálvíz készletet jelenti.  
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Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban 

XXI. századunk gazdasági szereplőinek eredményes tevékenységét nagymértékben 

meghatározza az, hogy a hosing planning folyamatában az operatív, taktikai valamint a 

stratégiai vállalati célok kitűzéséhez az emberi erőforrás menedzsment mennyire hatékony 

stratégiát dolgoz ki, és milyen szerepet vállal annak elérésében. A szervezet tagjainak jól 

felkészültnek kell lenniük, hogy ehhez az állandóan változó gazdasági környezet minden 

esetben rugalmasan tudjanak alkalmazkodni és egyéni érdekeiket összhangba hozzák a 

szervezet érdekeivel. 

A doktori disszertációm a feltáró szakaszban tart. Megítélésem szerint a HR a mai magyar 

társadalomban nem azt a szerepet tölti be, amit kellene. Azt gondolom, hogy egy adott 

intézmény emberi erőforrás gazdálkodási színvonalát, a humán értékek fontosságát jól 

kifejezheti az a tény, hogy a szervezeti struktúra mely szintjén és milyen egyéb funkciókkal 

együtt jelenik meg a HR/Személyügy. 

A vendéglátásra alkalmazható írásokkal nem találkozhatunk Magyarországon, ehhez külföldi 

szakirodalmat (elsősorban angol és német nyelvű írásokat) fogok használni, ezért doktori 

disszertációm hiánypótló lehet a hazai szakirodalomban. 

Célkitűzéseim között szerepel annak meghatározása, miként lehet fejleszteni az emberi 

erőforrás menedzsmentet a vendéglátásban. Definiálni akarom azokat az emberi erőforrás 

specifikumokat, amelyeket a vendéglátásban alkalmazhatnak. Meg kívánom határozni azokat 

az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a munkáltató motiválni tudja a 

beosztottait, biztosítva a lehetőségeket a tanulásra, hogy a vállalat láthatatlan tőkéje, az IC 

továbbra is nála maradjon.  

A szekunder kutatás elvégzése után, annak alapjaira helyezve primer kutatási módszereket 

fogok alkalmazni a téma hiányzó információinak, adatainak összegyűjtésére. A primer 

kutatásom két részből fog állni. Egyrészt a munkavállalók szempontjából vizsgálom az 

emberi erőforrás intézkedéseit kérdőíves kutatás segítségével. Másrészt a vendéglátó 

vállalatok vezetőivel készített strukturált interjúkkal próbálom a hipotéziseimet alátámasztani, 

vagy elvetni. Első lépcsőben reprezentatív kérdőíves felmérést végeztem a győri szállodákban 

és éttermeikben. 80 fő válaszait SPSS 18 programmal dolgoztam fel, amely korreláció, 



kereszttábla és gyakorisági vizsgálatot tartalmazott. A három kutatási kérdésemből kettő 

elfogadásra, egy elutasításra került.  

A disszertációm megírásával lehetőség nyílik arra, hogy a terület további kutatási témaként 

hazánkban is megjelenjen, hangsúlyosabb szerepet kapjon a turizmus és a vendéglátás 

területén. 
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 A sousvide cook-chill élelmiszertartósítási rendszer mikrobiológiai minőségének 

javítása 

A kíméletes hőkezelési technológiák területén ma a fő kutatási hangsúlyt az élelmiszer-

biztonsági kockázatot jelentő Clostridium botulinum vizsgálata uralja, hogy hogyan hatnak az 

intrinsic és az extrinsic faktorok: a hőmérséklet, a pH, a termékösszetevők és az 

adalékanyagok a mikroorganizmusok D és z értékének alakulására. 

A sous vide, kíméletes technológia alkalmazásakor a 10 nap szavatossági idő alatti termékek 

esetében a Salmonella baktérium jelenti az első számú veszélyforrást az élelmiszer-

biztonságra. A 10 napnál nagyobb szavatossági idejű termékeknél pedig a tárolás során a 

spórás anaerob Clostridiumok elszaporodása miatt alakulhat ki ételmérgezés. 

A megfelelő élelmiszer biztonsági szint eléréséhez a vegetatív kórokozók esetében a 

hőkezelés méretezését a Salmonella baktériumok 6 nagyságrendi, a spórások esetében a nem 

proteolitikus Clostridium botulinum 12D értékű csökkenését eredményező hőkezelést kell 

alkalmaznunk.  

Módszerek: A Salmonella Enteritidis és Clostridium perfingens hőpusztulásának jellemzőit a 

D, z, τ, Q10 modell tápközegben és mesterségesen befertőzött húsok esetében határoztam meg, 

különböző hőfokon, vákuum csomagolt és légköri nyomáson csomagolt termékekben.  
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A turizmus alakulása Magyarországon 
A humánerőforrás kutatás nélkülözhetetlen részét képezi a piaci környezet vizsgálata. Ahhoz, 

hogy az adott szakterület felnövekvő generációját piacra helyezzük, és ahhoz, hogy 

megállapítsuk a piaci elvárásokat a humánerőforrással szemben a piacot ismerni kell. Az 

ismeret számokban és statisztikákban fejezhető ki. Mostani kutatásom célja, hogy a turizmus 

teljesítményét próbáljam górcső alá venni minél több megközelítésben. 
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