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Erősségek
Turizmus Vidékfejlesztés

Foglalkoztatás Van-e képzett munkaerő?

Helyi értékek megőrzése Van-e értékleltár mindenhol?

Helyi termékek értékesítése Van-e pozícionálható helyi termék?

Aktív turizmus Van-e értékleltár az adottságokról?

Digitális elvárás Infrastruktúra?

Kutatás Turisztikai koncepció?

Oktatás Ezért van a képzésünk.



Gazdasági fenntarthatóság

• Helyi gazdaságfejlesztés
• Helyi termékek
• Falusi- öko- és gyógyturizmus
• TDM Leader
• Minőségi fejlesztés
• Tanácsadás, szakmai képzés
• Információs rendszerek
• marketing



Falusi, tanyai vendéglátás (vidéki 
turizmus) program
-A falusi, öko- és gyógyturizmus hazai fejlesztése, szálláshelyeinek 
bővítése
-A helyi kulináris, népi és szakrális hagyományok ápolása
-Turizmusban szolgáltató magánemberek adózásának csökkentése
-A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, és a 
jelenleginél jobb helyi és kistérségi (TDM, LEADER) turizmus 
menedzsment kialakítása és működtetése
-A falusi turizmus információs rendszerének, marketingeszközeinek 
bővítése, korszerűsítése
- A falusi szolgáltatók segítése szakmai képzéssel, tanácsadással
- A falusi szálláshelyek minőségi fejlesztésére, a szolgálatarások 

bővítésére forrás(ok) biztosítása



Kézműves program

-A helyi népművészeti egyesületek bevonásával a mai magyar kézműves 
társadalom helyzetének felmérése
-Kézművesség fejlesztési stratégiájának elkészítése 
-A termékek piacra jutásának támogatása,  kézműves vásárok, mesterség 
bemutatók szervezése
-Adókedvezmények a kézműves mesterek megélhetésének segítésére
-Kézművesség összekapcsolása a mezőgazdasági termeléssel, a helyi 
feldolgozókkal, falusi turizmussal
- Települései vagy kistérségi kézműves boltok, kézműves alkotóházak 

megnyitásának, fejlesztésének támogatása
- A népművészeti, kézműves képzés beépítése a tantervekbe



Vidéki kulturális és természeti 
örökség program 

- Örökségértékeket képviselő vidéki épületek, 
      épületegyüttesek megújítása, közösségi 
      és turisztikai hasznosítása
-     a helyi építészeti értékek felmérése, 
      örökség- és értékleltárak készítése
-     a vidéki szellemi és kulturális örökségkincs 
      feltárása és bemutatása,  pl. zenei, mesei, 
      népszokásbeli, kézműves hagyományok
- a védett természeti területek állapotának 

megőrzése és javítása
-     a vidéki területek táji értékeinek
      megőrzése



Falufejlesztés, vidéki települések 
   infrastrukturális fejlesztése

- falvak és vidéki települések megújulásának, 
infrastrukturális fejlesztésének segítése
-   falumegújítás jó példáinak  feltárása, megosztása, 
-   településfejlesztési, településüzemeltetési 
célú közmunka ösztönzése
-   településfejlesztési célú önkéntes, közösségi munka
-   falugondnoki szolgálatok támogatása
-   falumegújítási célú helyi kezdeményezések ösztönzése





3. Kistérségek (Michalkó G. 2012)



4. Települések
Top kategóriák a falvak viszonylatában

Község Vendégéjszaka a kereskedelmi szálláshelyen 2015 Vendégéjszakák a falusi turizmusban 

Egerszalók 187850 28000

Balatonszemes 168379 -

Zánka 165296 -

Cserkeszőlő 130917 -

Mátraszentimre 127772 10443

Alsópáhok 121525 -

Tihany 120073 -

Hegykő 105087 9737

Berekfürdő 99245 13250

Kehidakustány 71499 -



3. Megközelíthetőség (Remenyik-Tóth 2014)

Elérhetőségi kategóriák
Szélsőségesen periferikus
Erősen periferikus
Mérsékelten periferikus
Átmeneti
Centrális



Vendégéjszaka számok növekedése a falusi turizmusban az egyes megyékben (Remenyik-Tóth 2017)





Milyen szervezett programokon venne részt a 
falusi turizmus során?



Mi motiválta, hogy a falusi turizmusban 
vegyen részt?



Melyik régiót részesítenék előnyben a falusi 
turizmusban való részvétel során?



Mi jut eszébe a falusi turizmussal 
kapcsolatban?



Összegzés

• Az ország versenyképességének kialakulását befolyásolja 
a közlekedésföldrajzi helyzete

• Turisztikai szempontból kimutatható egy nyugat-keleti 
törésvonal

• A versenyképesség szempontjából fontos kérdés az 
élménygazdaságtan elemeinek a kiépítése

• A versenyképes kistérség az ott élők számára jólétet 
teremt

• Az Y és Z generáció változásokat hoz a vidékfejlesztés és 
turizmus kérdésében

• Az Y és Z generáció környezettudatosabb, mint az 
idősebb generációk

• Az Y és Z generáció számára fontosabb a fenntartható 
turizmusfejlesztés



Köszönöm a figyelmet!


	Dia 1
	Erősségek
	Gazdasági fenntarthatóság
	Falusi, tanyai vendéglátás (vidéki turizmus) program
	Kézműves program

	Vidéki kulturális és természeti 
örökség program 

	Dia 7
	Dia 8
	3. Kistérségek (Michalkó G. 2012)
	4. Települések
Top kategóriák a falvak viszonylatában
	3. Megközelíthetőség (Remenyik-Tóth 2014)
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Mi motiválta, hogy a falusi turizmusban vegyen részt?

	Dia 16
	Mi jut eszébe a falusi turizmussal kapcsolatban?
	Összegzés
	Köszönöm a figyelmet!

