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1. Helyzetelemzés
1.1 A vidéki turizmus keresleti trendjei és célcsoportjai
Turisztikai termékek versenyképességének meghatározása, új turisztikai termékek fejlesztése,
avagy a meglévők frissítése csak a piaci viszonyok ismeretében, a keresleti trendekre
tekintettel lehetséges. Baranya számára is elengedhetetlen ezen trendek, turisztikai „divatok”
figyelemmel követése. Szerencsére a turizmus piac kutatása, főbb változásainak nyomon
követése világszerte igen kiterjedt szakmai apparátussal folyik. A kereslet elemzések
eredményeit több szakmai műhely is trend-elemzésekben foglalja össze rendszeresen. A
beutazó relációban számunkra még mindig meghatározó német piac jellemzőit W. FREYER
(1997) és munkatársai, míg az angolszász kutatások eredményeit J. SWARBROOKE (1994)
foglalta össze. A harmadik évezred elején a nemzetközi gazdasági és -politikai helyzet,
társadalmi változások, folyamatok a nemzetközi és a belföldi turizmust is közvetlenül vagy
közvetve befolyásolják. Ezen változásokból kiindulva a jövőbeli várható tendenciák írhatók
le, melyek főbb elemeiben a következők:
• Az eddig megszokott trend, mely szerint a kínálat határozza meg a keresletet megfordulni
látszik. A turisztikai piac kínálati oldalának sűrűsödésével, telítődésével éles versenyhelyzet
bontakozik ki a turisták megnyerésére. A kereslet kínálatformálóvá, alakítóvá lép elő. A
kompetitív piac megjelenése mellett a kereslet szerepkör változását felerősíti a több
diszkrecionális jövedelemmel, szabadidővel és széleskörű ismeretanyaggal rendelkező utazó
réteg, mely igényes, magasabb elvárásokat támaszt a szolgáltatókkal szemben.
• Demográfiai változásokból fakadóan a senior korosztály növekvő részesedése várható a
turizmusban is. E fogyasztói szegmens jellemzőiből következően minden téren megnövekszik
a minőség, a biztonság iránti igény (pl. közlekedés, szolgáltatások). A szezonalításra pozitívan
hat, hogy ezen csoport utazásai kevésbé kötődnek a főidényhez.
• Szolgáltatások sztenderdizálása, kontra szükségletek egyéni kielégítése − az egyéni
szükségleteket mind teljesebb mértékben, de tömeges méretekben kell realizálni.
• Egészségtudatosság megjelenése a szabadidős tevékenységek során. Alapvető változásokat
hoz a szállásadók, vendéglátás területén.
•
Az iskolai végzettség általános emelkedésével növekszik az ismeretek további
gyarapításának, az aktív részvételű utazások iránti igény. Az ismeretszerzés, a művészetek, a
történelem, és a kultúra, mint motiváló tényező szerepe növekszik, a hagyományos turisztikai
formák iránti kereslet csökken.
• Nagyobb elvárt érték – egyrészt elengedhetetlenné teszi a vonzerők, fogadási feltételek,
idegenforgalmi szolgáltatások minősítését, illetve a minősítés eredményének megjelenítését,
ezzel segítve a turistát a tájékozódásban, az elvárt érték megtalálásában; másrészt az
individuális turista igényeinek megfelelően felértékeli a természeti és épített vonzerőkön túl a
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helyi hagyományokat, tradicionális termékeket, termelési ismereteket, gasztronómiát stb. mint
máshol nem megtapasztalható idegenforgalmi attrakciót.
• A természeti−társadalmi környezet iránti felelősség felismerésével a fenntartható
desztinációk iránti kereslet növekszik.
• Tovább terjednek a két-háromnapos, hosszú hétvégékre kiterjedő, aktív pihenéssel,
kikapcsolódással eltöltött rövid utazások, melyek célpontjául jellemzően aktív szabadidő
eltöltést és kulturális ismeretszerzés igényét is kielégítő kínálattal bíró desztinációkat
választanak a fogyasztók.
• A személyre szabottság egyre fontosabbá válik a turisztikai szolgáltatásokban is. Speciális
termékek, erősödő szegmentáció. Így például a vendéglátás területén az autentikus
szolgáltatók lesznek előnyösebb helyzetben.
• Információtechnológia fejlődésével az internet használata a turisztikai információgyűjtésre,
turisztikai termékek megvásárlására tovább fog növekedni.
Turisztikai trendek: ellentétpárok és a változások irányai
- Hagyományos
- Tömegesség
- Kommersz., megszokott
- Hedonista, élvezetközpontú
- Passzív elfogadás
- Látvány, benyomások
Újszerű
- Individuális igények
- Egyedi, innovatív
- Élmény- és ismeretszerző
- Aktív befogadás, interaktivitás
- Tartalom, elmélyülés
+ aktivitás (testi-szellemi)
+ minőség preferálása (attrakciók,
szolgáltatások, fogyasztás)
+ önmegvalósítás
A trendekben meghatározó irány, a tömegturizmus keresleti jellemzőitől való eltávolodás
(hagyományos) és az újszerű, egyéni igényeket és aktivitást megjelenítő turizmusformák
preferálása (újszerű). Ez a markáns változás a turizmus tervezői számára a differenciált
igénymegjelenítést, és az ehhez tartozó kínálati változatosságot követeli meg programozási
alapelvként. A turizmus hatásai közül kiemelten a gazdasági adatok és tények jól illusztrálják
a turizmus jelentőségét.
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Ha vidékről és turizmusról van szó, rendszerint két feltételezéssel találkozunk. Az első szerint
a falvakban szinte kizárólag a falusi turizmussal számolhatunk, a másik szerint a turizmus,
mint a vidék fellendülését elérő csodaszer jelenik meg.
Ami az első feltételezést illeti, arra már többen rácáfoltak. Így pl. Szabó Géza is rámutatott,
hogy az aprófalvak szempontjából a falusi turizmusnál tágabb értelmezésű vidéki turizmus
jelenthet változást. Az is csak akkor, ha kapcsolódik a turizmus keresleti trendjeihez, valódi
vonzerőkön alapul, átfogó, egymással is kapcsolatokat építő komplex termékeket testesít meg
és mindezek mellett magában hordozza a kiterjedt, terület, turisztikai hálózatok létrejöttének
esélyét. (Szabó G. 2007) Éppen ezért a második, a csodaszerre vonatkozó feltételezést illetően
is ideje leszámolni az illúziókkal és a lehetőségeket reálisan kell mérlegelni. Ehhez kívánunk
néhány, az alábbiakban kifejtett szemponttal hozzájárulni.
A vidéki turizmus keresleti trendjei és célcsoportjai
A vidéki turizmus iránti keresletet a demográfiai, a technológiai (ezen belül a közlekedés)
változások, a politikai, a gazdasági helyzet, a turisztikai ipar kínálata, a fogyasztói attitűdök, a
fenyegető krízisek (pl. éghajlatváltozás, terrorizmus) együttesen alakítják. A külső tényezők
befolyásolják az utazási képességet és motivációkat.
A turisztikai kereslet jellemző, a fejlesztések során figyelembe veendő trendjei Lohmann
(2007) összefoglalója alapján a következők:
1. Stabil, de szerkezetében változó kereslet mennyiség.
2. A desztinációk közötti verseny növekszik.
3. Az alapmotiváció stabilan tartja magát, de magasabbak a megvalósulással szembeni
elvárások és nagyobb a differenciálódás.
4. Növekvő fogyasztói kompetenciák, tudatosabb és igényesebb magatartás.
5. Új információs viselkedés: több forrásból kevesebb mélységben tájékozódnak.
6. Ugyanazon utazás alkalmával több különböző tevékenységtípust valósítanak meg.
7. A tartózkodási idő kicsit rövidebb.
8. A költés magasabb, de ár-érzékenyebb.
9. Az on-line utazási ügynökségek szerepe növekszik.
10. A szállások iránt magasabb minőségi elvárások (berendezésben, felszereltségben,
atmoszférában és szolgáltatásokban egyaránt).
A vidék turisztikai kínálatának fogyasztói jellemzően öt csoportba sorolhatók:
 Ökonómikusak - elsősorban olcsó üdülési lehetőséget keresnek. Jellemzően családosak,
akik nehezen engedhetik meg maguknak a szállodai elhelyezést. Kevesebb szolgáltatást
igényelnek, de többen. Inkább a kisebb komfortot választják, ha az a kiadásokban
lényeges megtakarítást jelent.
 Ökológikusak - természetes változatosságra vágyó, a természet közelségét értékelő,
egyben el is váró, a környezeti kérdésekre fogékony, főként szellemi foglalkozásúak és
fiatalok. Szívesen vesznek részt természetjárásban, felfedező túrákon. Értékelik az
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környezetbarát megoldásokat. Maguk is szívesen csatlakoznak a környezetet, az
élővilágot védő akciókhoz. Elismerik a nagyobb munkabefektetésből adódó
többletköltségeket, értékelik az egyedi ötleteket.
 Örökösök – nosztalgiára fogékony, nagymamáik életét visszaidéző mindennapi
használati tárgyaikban is a régi, a nagyszülők idejét idéző tárgyakat szívesen használó,
vagy másoknak ajándékként vásároló, vegyes korosztályhoz tartozók. A falusi idillt, a
hagyományos formákat, motívumokat keresik. Vágynak a tömegtermékektől elütő
változatosságra, a személyhez szóló üzenetekre. Értékelik a hagyományok megőrzését,
a művészi kidolgozást – mívességet.
 Örökmozgók – testmozgásra vágyók, akiknek a mozgáshoz (kerékpározás, evezés,
lovaglás, hegymászás, síelés) térre, tiszta levegőre, természetes közegre – és gyakorta
technikai eszközökre, infrastruktúrára - van szükségük. Keresik a kalandot, a
kihívásokat és igénylik a háttérszolgáltatásokat.
 Önmegvalósítók – alkotásra, a konvencióktól való elszakadásra vágynak. A falu
csendes, háborítatlan környezetet tud biztosítani számtalan ötletük megvalósításához.
Mindeközben komfortos körülményekre, elzártságot és társaságot saját igényük szerint
biztosító elhelyezésre van igényük.
Egy-egy csoporton, vagy akár személyen belül több is megjelenhet a fenti tulajdonságokból és
egy-egy személy beállítottsága is az életkor változásával átalakulhat. Mindent összevetve, a
kutatások az utóbbi 20-30 évben a nyugati társadalmakban és a magyar társadalomban is a
fenti csoportoknak az össznépességen belüli növekedését jelzik. (Boers 1994, Kovács 1993,
Kenézné 1995b) Ez a növekvő érdeklődés a fizetőképességgel párosulva a vidéki települések
számára is új lehetőségeket nyit.
Az ezredfordulót követően közeledve a világ és ezen belül Magyarország turizmusát számos
olyan tendencia jellemzi, amelyek felértékelik a vizsgált térség turisztikai erőforrásait,
ugyanakkor kihívást is jelentenek az erőforrásokat birtokolók, menedzselők számára. A
trendek közül kiemelkedők:


a turizmus individualizálódása – Magyarország és a vizsgált térség fő küldő piacain az
önmegvalósítás szükséglete nemcsak a munkatevékenységeket motiválja, de a szabadidős
tevékenységek mozgatórugói között is mind intenzívebb van jelen. Ez azt jelenti, hogy
jelen és a jövő turistája szabadsága idején nem a szellemi és fizikai pihenés passzív
formáit keresi, hanem a rekreációt testi és szellemi képességeinek, tudásának
gyarapításával köti össze, ezért egyre nagyobb mértékben önmaga tervezi meg
szabadideje eltöltésének mikéntjét. „Csupán” elképzeléseinek megvalósításához várja el
az

utazási

irodák,

fogadóhelyek

szerteágazó
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információ-szolgáltató,

szervező

tevékenységét, hogy kínált szolgáltatások, és programok mozaikjából önállóan állíthassa
össze egyedi rekreációs programcsomagját;


egyre tapasztaltabb, iskolázottabb, szélesebb világlátással rendelkező, ezét az árérték
arányokra

érzékenyebb,

igényesebb

turisták

fogadására

kell

felkészülnie

a

fogadóhelyeknek;


az individuális turisták száma nem megfelelő a hagyományos csomagtúrák, amelyeket a
kínálat oldalról kiindulva állítanak össze az utazásszervezők, átlagos fogyasztói ízlésnek
megfelelően. A turisztikai terméket alkotó egyes szolgáltatások, programok rugalmas
kombinálhatósága lehetővé teszi testre szabott termékek létrejöttét, aminek révén több
fogyasztói célcsoport nagyobb megelégedettségi szintje váltható ki – ez a szolgáltató
mainál rugalmasabb közreműködését és kapcsolattartását kívánja meg:



az egyénileg utazó turisták mellett a másik gyorsan növekvő pici szegmenst az
érdeklődési kör alapján szerveződött kis létszámú csoportok együttmozgása jelenti, ez
sokkal rugalmasabb utazási forma, amely „testre szabott” termékeket igényel;



a turizmus értékkereső jegyeinek erősödése – egyrészt elengedhetetlenné teszi a vonzerők,
fogadási feltételek, idegenforgalmi szolgáltatások minősítését, illetve a minősítés
eredményének megjelenítését, ezzel segítve a turistát a tájékozódásban, az elvárt érték
megtalálásában ; másrészt az individuális turista igényeinek megfelelően felértékeli a
természeti és épített vonzerőkön túl a helyi hagyományokat, tradicionális termékeket,
termelési ismereteket, gasztronómiát stb. mint máshol nem tapasztalható idegenforgalmi
attrakciót;



a turisztikai piacon folyamatosan felértékelődik a másság, a természeti és kulturális
örökség, annak autentikus, hiteles, lehetőleg interaktív módon való bemutatása, ami
feltételezi a professzionalizmust a turistákkal kapcsolatba kerülő valamennyi szereplő
részéről, ez elengedhetetlenné teszi a folyamatos képzést, átképzést valamint a
fogadóterület lakosságának folyamatos tájékoztatását, szemléletének formálása érdekében.

A vidéki turizmus menedzsmentje a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén
A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület jelenlegi működési területén A 90’-es évek közepén
a térségben lévő két meghatározó turisztikai szereplő megkezdte működését. 1994-ben a
Keleti-Mecsek Egyesület alakult meg és kárászi székhellyel megnyitotta információs irodáját,
mely 1997-ben tourinform irodává alakult, Baranya megyében másodikként. Ezzel egy időben
a Hella 91 Kft. megvásárolta a Puchner Kastélyt és 1996-tól 17 szobás 3 csillagos
kastélyszállót kezdett üzemeltetni. A 90’-es évek végén több település nyitott a
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vendégfogadás felé, köztük Magyarhertelend is, melynek következményeként megnyílt az
orfűivel közös magyarhertelendi tourinform iroda. Időközben a két tourinform iroda külön
vált és a magyarhertelendi tourinform irodától a Magyar Turizmus Zrt. megvonta a
névhasználati szerződést. A kárászi tourinform iroda gyűjtőterülete bővült, Hosszúhetény is a
tagjai közé csatlakozott és a helyi TDM szervezet menedzsmentje az iroda köré szerveződött.
A TOURINFORM Keleti-Mecsek iroda feladatkörei:


A fő profilt a közvetítői tevékenység jelenti. Az iroda a kistérség falusi vendéglátói
számára szerez és közvetít vendégeket



Az iroda promóciós tevékenysége nagymértékben összefügg a fő profillal, hiszen
hozzájárul a vendégek idecsalogatásához. Az iroda évenként önálló kiadványokat jelentet
meg, ill. a hazai és nemzetközi kiállításokon aktívan részt vesz. Ezen kívül az iroda
minden olyan – az anyagi lehetőségeihez mérten – reklám lehetőséget megragad, amivel a
vendégforgalmat növelheti



Információszolgáltatás a másik jelentős tevékenység. Információt nyújt:
- a régió iránt érdeklődők részére
- az idelátogató vendégek részére
- a helyi lakósság részére



Programszervezéssel is foglalkozik az iroda. Elsősorban hagyományőrzéshez kapcsolódó
tevékenységet lehet kiemelni. Legfontosabb esemény a minden évben megrendezésre
kerülő nemzetközi Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor. Ezen kívül besegít még a térség
művelődési házainak programszervezésébe is.



Az egyesület tagszervezete a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének. Így az
iroda falusi turizmus szaktanácsadással, házminősítéssel és a FATOSZ helyi érdekeinek a
képviseletével is foglalkozik. Oktatásokat, továbbképzéseket szervez a vendégfogadók
részére.



Kapcsolat a Magyar Turizmus Zrt.-vel és az országos Tourinform hálózattal. Információ
gyűjtés és adás az iroda adatgyűjtő területéről – összesen 16 településről.
ON-TIR adatbank részére állandó adat frissítés. Kapcsolat az RMI-vel



Egyéb. Kapcsolatok tartása helyi, megyei, régiós, országos és nemzetközi szinten
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel-egyesületekkel, idegenforgalmi irodákkal.
Pályázat írás, fotóarchívum, sajtófigyelés, Internet, ajándéktárgyak, képeslapok árusítása.

A térségben kitüntetett figyelemmel kezelik a turizmus fejlesztésének kérdését. A táj
megkapó szépsége, az itt élő emberek vendégszeretete, a falusi vendégfogadás nagyszülői
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öröksége magától értetődővé teszi, hogy a ma aktív éveiket élők is e gazdasági
tevékenységben vélik megtalálni a jövedelemtermelés egyik lehetőségét. A falvak vezetői, a
civil szerveződések a vendégfogadásban, természeti és kulturális értékeik bemutatásában, a
megszerzett tudás átadásában látják a térség gyarapodásának lehetőségét, garanciáját.
Ezen elképzelések, elvárások mind teljesebb megvalósításához elengedhetetlen a
vendégfogadás aktuális jellemzőinek áttekintése és a jövőbeni stratégia egyetértésen alapuló
kialakítása.
A 2008-ban létrejött Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület az ÚMVP 3-4. tengelyében
szereplő célok megvalósításán túl egyik fontos feladatának tekinti a térség turisztikai
fejlesztését. Az Egyesület munkaszervezete mikrotérségi szinten hozta létre alirodáit, annak
érdekében, hogy képes legyen a térség különböző egységei és szereplői között a tényleges
kapcsolatok kialakítására.
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1.2 A térség turisztikai jellemzői a KSH adatok tükrében
1. sz. ábra
Vendégek száma a magánszállásadásban 2000-2007
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Az Egyesület működési területe teljes egészében lefedi a Komlói és a Sásdi statisztikai
kistérséget. A kistérségi adatok mechanikus összegzése semmiképpen nem indokolt, mert a
kistérségek között jelentős különbségek léteznek és az adatok összemosása nem tenné
lehetővé az eltérő adottságokkal, eltérő fejlettséggel rendelkező területi egységek és szereplők
eltérő céljainak megfogalmazását.
Az 1. sz. ábra jól érzékelteti a két kistérség közötti különbségeket, melynek egyik oka a
Komlói kistérség bizonyos részein (Kelet-Mecsek, Magyarhertelend) jelentős hagyományokra
épülő falusi turizmus. A Sásdi kistérség szintén rendelkezik olyan vonzerőkkel, amelyek a
falusi turizmus fejlesztését lehetővé teszik, de egyelőre ez a potenciál kevéssé kiaknázott. Erre
utal a vendégek számának stagnálása 2005-től.
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2. sz. ábra
Külföldi vendégek száma a magánszállásadásban 2000-2007
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A 2. sz. ábra jól érzékelteti, hogy elsősorban a falusi vendéfogadás szolgáltatásainak
igénybevevői a hazai vendégek közül kerülnek ki, a külföldiek aránya meglehetősen szerény
és a Komlói kistérségben – a 2005-ös kiugró adattól eltekintve inkább stagnálást, illetőleg
csökkenést mutat. A Sásdi kistérségben a külföldi vendégek megjelenése egy évvel korábban
történt meg, mint a kistérség összes magánszálláshelyének érdemi növekedése, melyre 2004ben került sor. 2003-tól azonban sem érdemi növekedés, sem csökkenés nem tapasztalható a
kistérségben.
Ha a magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számát (3. sz. ábra) összehasonlítjuk a
vendégek számával akkor arra a következteteésre juthatunk, hogy a Komlói kistérségben
2007-ben átlagosan 3,5, míg a Sásdi kistérségben 3 vendégéjszaka jut egy vendégre. Ez azt
jelzi, hogy az idelátogató turisták jellemzően nem a hosszabb tartamú időtöltési céllal keresik
fel az Egyesület turisztikai célpontjait. Ennek lehetséges okai, a korlátozott számú
látnivalókban, a térség viszonylag gyors megismerhetőségében, vagy az azonnal nem
érzékelhető turisztikai attrakciókról való informálatlanságnak és a rendezvények korlátos
számának, illetőleg nem kellőképpen koordinált és kommunikált rendezvény szervezésnek is
köszönhető.
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3. sz. ábra
Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban 2000-2007
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A magánszállásadás mellett a térség vendégfogadó kapacitása a szállodák, illetőleg a
kereskedelmi szálláshelyek (főként panziók) adataival is jellemezhető (4-7 sz. ábra). A Sásdi
kistérségben mind a szállodákba, mind pedig a kereskedelmi szálláshelyekre látogató
vendégek száma növekvő tendenciát mutat. Ismeretes, hogy ez alapvetően a Sásdi
kistérségben működő Puchner kastélynak köszönhető. Ha pedig a Sásdi kistérségben
összevetjük a szállodák és a kereskedelmi szálláshelyek vendégszámát, látható, hogy az
említett szállodán kívül az egyéb kereskedelmi szálláshely részaránya elenyésző.
A Komlói kistérségben mind a szállodákat, mind pedig a kereskedelmi szálláshelyeket
felkereső vendégek száma csökken és jelentősen a Sásdi kistérség adatai alatt van.
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4. sz. ábra
Vendégek száma a szállodákban 2000-2007
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5. sz. ábra
Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken
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A vendégéjszakák száma tekintetében (6-7. sz. ábra) hasonlóak a trendek mindkét kistérség
esetén, mint a vendégek száma tekintetében. Ha a szállodák, illetőleg a kereskedelmi
szálláshelyek vendégei által a térségben eltöltött időt kívánjuk megvizsgálni, akkor a 2007.
évi adatok alapján még rosszabb eredményeket kapunk, mint a magánszálláshelyek esetén.
Ezen kategóriákban ugyanis egy vendég átlagosan két napot töltött a szálláshelyén. (A Sásdi
kistérség adatai nem érik el az átlag két napot, a Komlói kistérségben pedig csak kis
mértékben haladják ezt meg.)
6. sz. ábra
Vendégéjszakák száma a szállodákban 2000-2007
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7. sz. ábra
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 20002007
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A térségbe látogató vendégek igényeinek kulturált kiszolgálásában fontos szerepet
töltenek a különböző vendéglátó ipari egységek. A rendelkezésre álló statisztikai adatok
sajnos nem alkalmasak arra, hogy az egyes éttermek, cukrászdák minősége és
szolgáltatásai között különbséget lehessen tenni, így csupán a mennyiségi adatok
összehasonlítására nyílik lehetőség. A 8. sz. ábra alapján látható, hogy a két kistréség
között az éttermek, cukrászdák száma tekintetében is jelentős a különbség. Ugyanakkor
ebben az esetben szükséges felhívni a figyelmet Komló város torzító hatására, hiszen a
komlói adatok nélkül valószínűleg nem lenne ilyen jelentős különbség a két kistérség
között. Az is megállapítható, hogy érdemi változás a jelzett vendéglátó egységek
számában egyik kistérségben sem tapasztalható az elmúlt négy évben.
8. sz. ábra
Éttermek, cukrászdák száma 2000-2007
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A vendégek megoszlása küldő területek szerint
A falusi portákhoz, a városinál nyugalmasabb környezethez kötődő szabadidő eltöltési
lehetőségek iránt a világon mindenütt alapvetően a városi polgárok érdeklődnek. Nincs ez
másképp a vizsgált térségben sem, ezt támasztja alá az a rövid adatsor is, amely a térség iránti
keresletet rögzíti az 2002-2008-es időszakban. Míg a Budapestről érkező vendégek aránya
2002 évben elérte az összes vendégszám felét, addig 2008-ban a küldő terület elsődlegessége
visszaesett és az Alföld vette át a vezető szerepet.
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9. sz. ábra A vendégek megoszlása küldő területek szerint

Az országban és így Baranyában is a magánszálláshelyeket igénybevevő turisták és az általuk
eltöltött vendégéjszakák száma évek óta csökken, illetve stagnál, a Kelet-Mecsek térségben
szintén hasonló tendenciák kezdenek mutatkozni, szemben az 1998-1999-es helyezettel,
amikor a szervezetten értékesített falusi porták vendégforgalma látványos növekedést
mutatott.
Hasonlóan a nemzetközi trendekhez a kistérséget felkereső vendégek döntő többsége – több
mint 80%-a – belföldi lakos, ez időben egyenletesebb keresletmegoszlást, és hosszú távon
biztosabb piacot jelent, mint a döntően külföldi vendégkörre alapozott tevékenység. A
külföldi közönség sokkal érzékenyebb a térség által befolyásolhatatlan politikai tényezőkre –
ezt példázza a német vendégek elmaradása egész Baranyából a kilencvenes évek elején a
délszláv háború miatt –, továbbá sokkal élesebben reagál a versenytársak által keltett hamis
hírekre (negatív imázskampányra) – a Balaton vízminőségét a valóságosnál rosszabbnak
tüntette fel a tömegmédiákban a konkurencia, hogy a német vendégek nagy tömegeinek
fogadóhely választását a saját érdekeinek megfelelően befolyásolja.
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1.3 A térségi szálláshelyek jellemzői
A két kistérség közül a Komlói kistérség terülté lévő Keleti-Mecsek Egyesület, ill. a MecsekHegyhát Önkormányzatok Társulása kitüntetett figyelemmel kezeli a Turizmus fejlesztésének
kérdését. A Keleti-Mecsek Egyesület, 1994. évben való megalakulása óta nagy hangsúlyt
fektet a magánszálláshelyek piacra való juttatására. A táj megkapó szépsége, az itt élő
emberek vendégszeretete, a falusi vendégfogadás nagyszülői öröksége magától értetődővé
teszi, hogy a ma aktív éveiket élők is e gazdasági tevékenységben vélik megtalálni a
jövedelemtermelés egyik lehetőségét. A falvak vezetői, a civil szerveződések a
vendégfogadásban, természeti és kulturális értékeik bemutatásában, a megszerzett tudás
átadásában látják a térség gyarapodásának lehetőségét, garanciáját. Hosszúhetény 2007. évi
csatlakozása óta vált igazán kompletté a térség turisztikai kínálata, mivel a község szervesen a
Keleti-Mecsek térségéhez tartozik.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének irányelvei szerint minősített szálláshelyek
kategóriánkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a magasabb (3-4 napraforgós)
kategória a számottevőbb. Sajnos a magasabb kategóriát tekintve a 3 napraforgósok vannak
túlsúlyban, a házak közel 80 %-a. 1-2 napraforgós vendégház már nincs, mivel kevés igény
volt rájuk. (2. sz. ábra)

A vendégfogadók jellemzői
2. sz. ábra Vendégfogadó porták férőhelyeinek minőségi megoszlása 2008-ban

4 napraforgó
3 napraforgó
2 napraforgó
1 napraforgó
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Mivel a piacon a magasabb komfortfokozatú, négy napraforgós szálláshelyek a
legkeresettebbek, ezért a jövőben fontos feladat térségi szinten a négy napraforgós
kategóriába tartozó férőhelyek arányának növelése, a tulajdonosok ösztönzése és támogatása a
szálláshelyek modernizálásának megvalósítására.
Mivel 2008 évben megalakult a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Magyarhertelend és
környéke rekreációs létesítményeivel, valamint a Komló-Sikonda termálfürdő a térség
turisztikai kínálatát szélesítette, valamint az ottani magánszálláshelyek növelik a térség
vendégfogadó képességét.
A Sásdi kistérség turisztikai kínálata elmarad a Komlói kistérség kínálatától, azonban itt kell
megemlíteni a térség legnagyobb turisztikai produktumát, a bikali Puchner Kastélyszállót,
valamint a 2010-ben megnyíló, a kastélyhoz kapcsolódó Reneszánsz Élménybirtokot. Az
előzetes felmérések szerint napi 500 vendéget várnak az Élménybirtokra, ez a vendégszám az
egész térségre hatással lesz.
A két kistérség sokszínű szálláskínálattal rendelkezik. A négy csillagos kastélyszállótól a
hotelen, panziókon át a közel 100 magánszálláshelyek, erdei iskolák és kempingeken
keresztül, minden szálláshely típus megtalálható, az ideérkező vendégek pénztárcájukhoz
képest találnak számukra megfelelő szálláshelyet (min. 27.000,-ft/fő-s kastélyszállói ártól a
2.000,-ft/fő-s magánszálláshelyig).
A falusi portákon megszálló vendégeken túl a két kistérség egyéb szálláshelyein –
kulcsosházakban, alkalmi nyári diákszállásokon, cserkésztáborokban, a magyaregregyi és a
magyarhertelendi kempingben további turisták időznek, akik a falusi turizmus fejlesztése
eredményeként kialakuló szolgáltatások, idegenforgalmi termékek igénybe vevői lehetnek a
jövőben.
Magánszálláshelyek
A vendégfogadó porták területi megoszlása ma még egyenlőtlen képet mutat. Az építészeti
értékek védelmére sokat adó Kárászon, Hosszúhetényben és Magyarhertelenden
koncentrálódik a vendéglátó gazdák több, mint a fele.
Hosszúhetény a legnagyobb falusi vendégágyszámmal rendelkezik a térségben, 187
férőhellyel. A második helyen szerepel Magyarhertelend 88 férőhellyel, utána Kárász
következik 86 ágyszámmal. Magyaregregy 60 fő elszállásolására alkalmas falusi turizmus
keretében. Szászvár 41 fő, Vékény 24 fő, Mázán 4 fő szállásolására alkalmas. Mánfán a falusi
vendégfogadók 22 főt tudnak fogadni. Mecsekpölöskén 4 férőhely áll rendelkezésre.
Kisvaszaron 6 férőhely található. Alsómocsoládon egy magánszálláshely 8 férőhelyet takar.
Bodolyabéren 1 db vendégház 8 főt tud elszállásolni.
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Bikalon 15 férőhely áll rendelkezésre falusi turizmus keretében. Vázsnokon 5, Oroszlón 17,
Sásdon 8, Nagyhajmáson 9, Bakócán 25 és Baranyaszentgyörgyön 6 férőhely található.
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Ifjúsági szálláshelyek és erdei iskola
Kölyök Fészek Erdei Iskola 44 fő befogadására alkalmas. A Szuppi Ifjúsági Szálló és Erdei
Iskola 111 fő elszállásolására alkalmas. Ifjúsági szálláshely található Magyaregregyen és
Hosszúhetényben.
Vadászházak
Tormáson a Nagymátéi Vendégház 52 fő befogadására alkalmas. Kisújbányán a vadászház 10
főt tud elszállásolni.
Kemping
A térségben három kemping található Magyaregregyen a
Magyarhertelenden a Forrás Kemping, valamint a G and N Kemping.

Máré

Kemping

és

Panziók
Magyaregregyen található a Vadgesztenye Panzió, mely 27 fő befogadására alkalmas. A
mánfai G and G Panzió 26 ággyal rendelkezik. Mágocson a Solya Panzió 12 fő
elszállásolására alkalmas. Magyarhertelenden a Mathias Panzióban 8 szobában 16 férőhely áll
rendelkezésre a turisták számára.
Hotelek
Sikonda Wellnes Hotel 76 fő számára nyújthat kikapcsolódási lehetőséget. A hosszúhetényi
Hotel Kövestető 44 fő elszállásolására alkalmas. Komlón a Hotel Békesziget 38 fő
befogadására alkalmas.
Kastélyszállók
Bikalon a Puchner Kastélyszálló 192 fő elhelyezését teszi lehetővé.
2008 évben a kastélyszálló 22.000 vendégéjszaka számot produkált, mivel országos
tendencia, hogy a magasan kvalifikált, minőségi szálláshelyek a keresettek, ez az a réteg,
amely fizetőképes (hétvégi wellnes ajánlatok, konferencia turizmus). Ezzel szemben a térség
magánszálláshelyeinél közel 10.000 vendégéjszakát regisztráltak, mivel a falusi turizmust
igénybevevő vendégkör számára már a falusi turizmus árai sem megfizethetőek.
2007 évben a térségben több mint 60.000 regisztrált vendégéjszaka volt a KSH adatai alapján.
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A vendégéjszaka szám alakulás 2007 évben az alábbi településeken:

Település

Vendégéjszaka szám

1.

Bikal

25.465

2.

Komló

18.299

3.

Hosszúhetény

4.098

4.

Mánfa

2.975

5.

Magyaregregy

2.336

6.

Egyházaskozár

1.987

7.

Kárász

1.845

8.

Alsómocsolád

1.496

9.

Vékény

442

10.

Szászvár

348

11.

Magyarhertelend

12.

Magyarszék

4.354
690

Összesen

64.335

A többi településről nincs KSH adat a vendégéjszakák számáról. A fenti adatok alapja a
településekre befolyt idegenforgalmi adó.
A táblázat a térség 2006 évben befizetett IFA-t mutatja be.
Település

Befizetett IFA

1.

Komló

4.611.000

2.

Bikal

2.495.000

3.

Magyarhertelend

869.000

4.

Kárász

767.000

5.

Hosszúhetény

176.000

6.

Szászvár

84.000

7.

Bodolyabér

15.000

8.

Vékény

8.000

Összesen

9.025.000
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Állami támogatással

27.075.000

megnövelve (+ 2 Ft)
1. 4 A vonzerők területi megoszlása
A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2008-ban elkészült vonzerőleltár szerint a kistérségben
az önkormányzatok és a vállalkozók szerint is nagyra értékelt vonzerőt jelent a háborítatlan
természeti táj, a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzete, valamint a
Mecsek-Hegyháti rész. A Kelet-Mecsek Mázától Hosszúhetényig, a Mecsek-Hegyháti rész
Komló és Magyarhertelend környéke. A térségben találjuk a négy működő Baranya megyei
vár közül az egyiket, a magyaregregyi Máré várat, mely éves szinten közel 10.000 látogatót
vonz. A közigazgatásilag Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló védett arborétuma és a
májusban nyíló - csak a Mecsekben található - vad pünkösdirózsa igazi különlegesség. A
vendégekkel közvetlen kapcsolatba kerülő a térség egyetlen Tourinform irodájának vezetői
tapasztalata szerint e tekintetben a turisták és a kínálati oldalon állók – önkormányzatok,
vállalkozók, vendégfogadó gazdák – véleménye a legmesszebbmenőkig egybevág. Így
kijelenthető, hogy a térség uralkodó vonzerő eleme a védett és a hozzá kapcsolódó nem védett
természeti környezet, a táj szépsége. Nagyra értékelt elemet jelent a természeti környezeti
adottságokhoz alkalmazkodva kialakult harmonikus településkép. Tehát a háborítatlan
szépségű természeti környezet és a vele szimbiózisban élő falu, a falusi élet külső szemlélő
számára megmutatkozó nyugodtsága jelenti azon vonzerőcsokrot, amely a turisztikai piacon
versenyelőnyt jelent a térség számára. Ezen értékek megőrzésének, fejlesztésének a jövőben is
fokozott figyelmet kell szentelni.
Másik alternatívaként jelenik meg a térség wellnes szolgáltatása, a bikali Puchner
Kastélyszálló speciális ajánlatai, (marokkói, arab fürdő), a Sikondai Fürdő és a
magyarhertelendi fürdő, ill. a térség két hideg vizes strandja, Szászváron és Magyaregregyen.
Harmadik alternatívaként kell megemlíteni a bikali Puchner Kastély 2010-ben az
kapcsolódóan a Reneszánsz Élménybirtoka, ahová az előzetes felmérések szerint
vendéget várnak. Ebből a projektből a térség egésze profitálni fog, a
Kastélyszállóhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és egyéb programok révén,
közeljövőben elinduló TDM szervezet fog koordinálni.

EKF-hez
napi 500
Puchner
melyet a

Kiegészítő vonzerőelemet jelentenek a szabadidő – szellemileg és/vagy fizikailag – aktív
eltöltésére lehetőséget kínáló intézmények, létesítmények, vállalkozások, rendezvények. A
kézművesek, kismesterségek folytatói – hasonlóan az országos és nemzetközi trendekhez – a
turisták érdeklődésének középpontjában állnak. Kárászon és Hosszúhetényben fazekas
tevékenykedik, Magyaregregyen tojásfestő, Mázán kosárfonó található. Gödrén található
Milkovics Jenő fafaragó. Palén Sándor András lovagoltatással, sajtkészítéssel foglalkozik. A
kézművesek területi eloszlása tehát kedvező, a vendégforgalom léptéke azonban még nem
kényszerítette ki, ezen műhelyek rendszeres és folyamatos megnyitását a turisták előtt.
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Látogatásuk egyedi szervezés útján lehetséges. Ez alól kivételt jelent Mezei Ottó kárászi
fazekas műhelye, aki néhány fő rendszeres fogadására is felkészült.
A kézműves mesterek jelentős szerepet vállaltak és vállalnak a Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok – 2008-ben már 13. alkalommal rendezték meg – programjainak biztosításában.
A tábor koncentrált rendezvényeinek sikere bizonyítja, hogy a hagyományokban gyökerező
kreatív tevékenységek és a kikapcsolódás, rekreáció összekapcsolása valós igényként létezik a
keresleti oldalon. E keresletre építve, a hagyományőrző táborok vendégköre a jövőben
eredményesen bővíthető – korcsoportonként és tevékenységi körönként specializálva.
Emellett több hagyományőrző csoport is működik, Hosszúhetényben, Magyarhertelenden,
Komlón és a számos nemzetiségi csoport is, Szászváron és Egyházaskozáron.
A térség helytörténeti értékű gyűjteményei, kiállításai kínálnak további hosszabb-rövidebb
programot. Komlón és Szászváron található a térségnek két jelentősebb a bányászati
emlékeket őrző kiállítása. A szászvári vár közösségi célú hasznosítása a turizmus
szempontjából is kívánatos. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a műemlékként nyilvántartott vár
maradványait meg kell óvni a további állagromlástól, valamint a nem teljesen feltárt részeket
olyan állapotba szükséges hozni, hogy azok önálló turisztikai látványosságként növeljék a
község, illetve a térség vonzerejét. Mánfán található az Árpád kori templom, mely gyakran
kulturális rendezvények helyszíne is. Szászvári látnivalók közé tartozik még a Borház, ahol a
múzeum megtekintése mellett borkóstolásra is lehetőség nyílik. A térség egy része a PécsMecseki Borút részét képezi, melynek zászlóshajója Hosszúhetény.
Magyaregregyen a Máré-vára jelent önálló kirándulási célpontot. A szabálytalan ötszög
alaprajzú, reneszánsz, belső udvaros, gyilokjárós pártázattal épült vár műemlék, benne
vártörténeti és a Kelet-Mecsek élővilágát bemutató – felújításra szoruló – kiállítás látogatható
április 15-től október 15-ig.
Vékényben a berendezéseiben épen maradt Tóth-malom ipari műemlék, a megye legöregebb
–1790-ben épült – még megtekinthető vízimalma; intenzívebb idegenforgalmi hasznosításra
vár. A fizikai aktivitást előnyben részesítők horgászhatnak a szépen kialakított környezetű
szászvári, mágocsi és alsómocsoládi horgásztavakban.
A szászvári és vékényi lőtéren koronglövészet elsajátítására, illetve gyakorlására nyílik módja
a turistának. A Mecseki Erdészeti Zrt. által generált vadászturizmus jelentős a térségben,
azonban ez a turizmus forma csak egy bizonyos közösség, a vadászok számára elérhető
(legjelentősebb a Nagymátéi, Sasréti Vadászház).
A szelíd domborzatú táj nagy kiterjedésű erdőségeivel testet-lelket megújító gyalogtúrázásra
invitálja a vendégeket – nem is sikertelenül. Magyaregregyről, Kárászról, Vékényről és
Szászvárról jelzett turistautak vezetnek a Kelet-Mecsek szívébe, amelyek a Kisújbánya feletti
Cigány-hegy előterében találkoznak. Rendkívül népszerű a gyalogosan, kerékpárral és esetleg
autóval is járható Vár-völgy, ahol a turistaút mellett számos foglalt forrás és kiépített
tűzrakóhely kínál felfrissülést a túrázónak. E völgy érdekessége a Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága által létesített geológiai tanösvény is, amely a Kelet-Mecsek kőzeteinek,
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felszínformálódásának megismerését teszi lehetővé a laikusok számára is. A térségben
található mecseki források kiépítettek (Pásztor kút, Betyár forrás, Iharos kút). A Mecsek
legmagasabb pontja a térségben található a Zengő, 682 m.

2. SWOT-analízis
Erősségek
 Viszonylag érintetlen természeti környezet, nagy kiterjedésű védett terület;
 Jól funkcionáló térségi érdekeltségű Tourinform iroda, kiemelkedő pályázati aktivitással;
 A vendégfogadó porták hálózatos működése;
 Eurokonform módon minősített szálláshelyek magas aránya;
 Változatos, élő kézműves tevékenység;
 A falusi vendégfogadás máig élő történelmi gyökerei;
 Turizmus fejlesztésének elkötelezett önkormányzatok;
 Egyszerre szerteágazó és térben koncentrálódó testvér települési kapcsolatok, amelyek
térségi együttműködések kialakításának lehetőségét vetítik előre;
 A térség erős wellnes kínálata: Bikal, Sikonda;
 A 2010-ben megnyíló Reneszánsz Élménybirtok;
 A Dél-Dunántúlonról elindult ökoporta hálózatba való bekapcsolódás.
Gyengeségek
 A minősített szálláshelyeken belül a legmagasabb komfortfokozatot biztosító 3-4
margarétás kategóriában a kereslettől elmarad a kínálat;
 A turizmust zavaró nagy átmenő forgalom a térség tengelyében;
 A térség településeit összekötő rekreációs célú kerékpárút hiánya;
 A térség települései közötti közvetlen kapcsolatot biztosító sétautak (turistautak) hiánya;
 A térség vonzerőben való tagoltsága, a Sásdi kistérség vonzerőszegénysége a Komlói
kistérséggel szemben
 A térségi rendezvények minőségi színvonala elmarad a várttól;
 Hiányzik a térség vendéglátóinak egységes arculata, hiányos a térség marketingje.
Lehetőségek
 A belföldi fizetőképes kereslet élénkülésével a térség turisztikai szolgáltatásai iránti
kereslet tovább nő;
 A bányászathoz és az erdőműveléshez kapcsolódó gazdasági tevékenységek bemutatása a
Baranya Megyei Területfejlesztési Program tervezete szerint a turizmus számára
megjelenítendő attrakciókként a jövőben a támogatandó területek közé tartoznak;
 Pályázatok útján lehetőség kínálkozik a 3 napraforgós szálláshelyek 4 napraforgóssá
fejlesztésére, az ökoporta hálózatába való belépésre, kerékpárutak, faluséták, tanösvények,
táborok létrehozására, valamint magas színvonalú rendezvények tartására;
 A TDM szervezet segítségével a térség egységes megjelenése, marketing stratégiájának
kialakítása.
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Veszélyek
 Az államháztartás és ezzel az önkormányzatok és a polgárok helyzetének további romlása
miatt a települések külső megjelenésének eróziója, ezzel a vonzó településkép elvesztése;
 A fenntartható fejlődés követelményeinek ellentmondó egyéni magatartás és vállalkozói
gazdálkodási stratégia megjelenése, a környezeti károk növekedése;
 A túlzott vendégforgalom veszélyezteti a térség védett területeit;
 A Reneszánsz Élménybirtok túlsúlyossá válik a térségben, a térség másik része nem lesz
preferált a vendégek részéről.
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3. Operatív programok
A Dél-dunántúli regionális operatív program turisztikai potenciál erősítését célzó intézkedése
során különböző magterületeket határoltak le. (1. sz. térkép) A Mecsek-Vülgység-Hegyhát
Egyesület a pécsi magterülethez tartozik, amelyen belül különösen prefereált fejlesztési cél a
kulturális turizmus és a lovasturizmus, nem húzó, de fejlesztendő termékek között szerepel a
térség szempontjából különösen fontos ökoturizmus,, falusi turizmus, bor és gasztronómia.
Az Egyesület egyes operatív programjainak megfogalmazása során a más területi szintű
turizmusfejlesztési tervekkel való összhang biztosítása érdekében szükséges figyelembe venni
a regionális program céljait és lehatárolásait.
1. sz. térkép a Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
figyelembeveendő további szempontok:

által

a

turisztikai

projektek

tervezéskor

 A vidéki turizmusban vannak lehetőségek, de a piacszegmentáció egyre bonyolultabb.
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 Erős a verseny más turisztikai ágazatokkal.
 Növekszik a desztinációk közötti verseny.
 Nem minden vidéki turista egyforma – ismerni kell a jelenlegi és potenciális
fogyasztóinkat!
 Részletes ismeretre van szükség a fogyasztói információs viselkedésről.
 A növekvő ár-érzékenység kedvező a többi turisztikai ágazathoz képest olcsóbb vidéki
turizmus számára, de csak akkor, ha a minőség megfelelő.
 A vidéki turisztikai termékeknek találkozniuk kell a fogyasztói igényekkel a magasabb
minőégi elvárások, a nagyobb differenciáció és a több ajánlott tevékenység
tekintetében.


A differenciált és jó minőségű vidéki turisztikai termék alapvető.

Átfogó fejlesztési irányok
A turizmus fejlesztéségnek stratégiai célja: természeti és kulturális értékekre alapozva a térség
vendégforgalmának növelése a lakosság jövedelemszerzési forrásainak bővítése érdekében a
természeti és kulturális értékek megőrzésének szempontjából a legmesszebb menőkig szem
előtt tartva.
A stratégiai cél megvalósítására az alábbi programok jelölhetők ki a turizmusban:


Természeti értékek szerepének erősítése a turizmusban

A természeti környezet értékeinek megőrzése, a fenntarthatóság keretein belül a turizmusba
való bekapcsolásuk. A természeti értékeket bemutató gyalogos és kombinált túrák ismertető
anyagának összeállítása és forgalmazása, a természeti tájban való tájékozódást segítő
térképek, domborzati nyomatok kihelyezése, folyamatos karbantartása az iskolások
bevonásával. Ajánlott kilátó pontok rendszerének kialakítása, összekötése és propagálása.


Az épített környezet harmonikus fejlesztése

Az épített környezet értékeinek megőrzése, harmonikus településkép kialakítása a térségi
összetartozást tükröző elemekkel. A helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó rendeletek
egységek térségi alkalmazása feltételeinek megteremtése. A védett épületek, értékek
térségileg egységes jelölési rendszerének kialakítása és alkalmazása, az épületek turisztikai
célú hasznosításának elősegítése. A természeti környezethez és a településképhez illeszkedő
utcabútorok, játszóterek és közterületi virágtartók egységes rendszerének kialakítása,
létrehozása és telepítése a térségben tevékenykedő vállalkozások, önkormányzatok és
lakosság bevonásával. Megőrzésük érdekében gondozói hálózat kialakítása az iskolák,
társadalmi szervezetek és önkéntes jelentkezők bevonásával.
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A kereslethez jobban igazodó szálláshely kínálat fejlesztése

A keresletnek megfelelően a szálláshelyek minőségi fejlesztésének támogatása. A falusi
vendégfogadó porták modernizálását célzó pályázati források elérhetőségének fokozása, a
pályázati információk közvetítésével, a pályázatok elkészítésének segítésével. További
feladatot jelent az egyéb szálláshelyi formák rendszerének kialakítása, itt a kempingek, olcsó
turistaszállók létesítése preferálható, ezek illeszkednek leginkább a térség adottságaihoz.


A gazdasági örökség bekapcsolása a turizmusba

A bányászati és az erőgazdálkodási örökséghez kapcsolódó tematikus túraútvonalak,
tanösvények kialakításának szervezése, a megvalósítás menedzselése. Az egyénileg és
csoportosan érkező turisták számára is hatékony ismeretszerzési formát kínáló létesítmény a
tanösvény, amely vezetéssel, vagy anélkül is látogatható. A bányászati emlékhelyek tervezett
pécsbányatelepi megjelenítéséhez való kapcsolódás lehetőségét hordozza magában a
Szászvártól délre elhelyezkedő felhagyott bányaterület a bányatelep maradványaival. A
bányászati emlékhelyek rendszerének kialakításával pótlólagos vendégkör nyerhető meg a
megye és a térség számára, illetve a már ittlévő vendégek tartózkodási ideje hosszabbítható
meg. Hosszabb távon, a vendégforgalom további növekedésével megfontolandó a Bányászati
Múzeum anyagának kitelepítése a valamikori bányatelepre, továbbá szerény vendégfogadó
komplexum létrehozása a meglévő épületek újrahasznosításával, turistaszállás, néhány
apartman, „bányász kocsma” stb.
A térség másik meghatározó gazdasági tevékenysége, az erdőgazdálkodás és a
hozzákapcsolódó tevékenységek ma még nem jelennek meg markánsan a turisztikai
kínálatban. Az első „Fészekodú gyár” olyan adottságot jelent a térség múltjában, amely
egyedi turisztikai kínálati elemmé fejleszthető; az erdő(gazdálkodás) és a természetvédelem
kapcsolatát bemutató szabadtéri tematikus „kiállítás” lehetőségét hordozza magában az itt
valaha gyártott és az országban – esetleg az egész kontinensen – használt madáretetők
bemutatásán keresztül.

3.1 Horgászturizmus
A

térségben

megvalósítható

fejlesztések

(különösen

Szalatnak,

Szászvár,

Bikal,

Alsómocsolád, Mágocs):


szállás kialakítása, lehetőleg közvetlen a parton vagy a vízpart közelében, ha ez nem
megoldható, akkor nem túl messze a víztől;
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kiegészítő programok: mivel a vendéghorgászok jelentős része családjával együtt
érkezik (vagy eleve a családdal együtt érkezett és itt tartózkodása idején sikerül
horgászatra csábítani), és a családtagok többnyire nem mind horgászok, fontos
kiegészítő turisztikai programok szervezése mind gyermekek, mind pedig felnőttek
számára;



megfelelő információ a környék horgászati lehetőségeiről, illetve minden, horgászattal
kapcsolatos naprakész információ átadása (tilalmi idők, tiltott helyek, halak kifogható
legkisebb méretei, mennyiségi korlátozások, éjszakai horgászattal kapcsolatos
megkötések stb.) az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett;

3.2 Bor- és gasztroturizmus
Ismeretes, hogy a különböző regionális operatív programok szinte mindegyike meghatározott
a borturizmussal összefüggő fejlesztési lehetőségeket, célokat. Ezek azonban a történelmi
borvidékekre és a jelentős borútokra koncentrálnak. Mindemellett térségében létrejött olyan
„borösvény”, amely jelentős szerepet játszik a helyi, térségi turizmus fejlesztésében, a
minőségi, márkázott borok előállításában.
A borösvény fontos integrálója a civil szerveződéseknek, rájuk számos egyesület épült és
működik eredményesen. A civil szervezetek rendezvényei jelentős szerepet töltenek be az
egyes települések térségek turisztikai vonzerejének növelésében.
A szervezett keretek között történő borkészítés alkalmat nyújt az érintettek szakmai
továbbképzésére, a közös marketing eszközök alkalmazására és a nagyobb forrásigényű
infrastruktúra kiépítésére. Emellett szükséges a térség borászati különlegességeinek, a boros
pincék, illetve a meglévő borházak bemutatása. Ezzel összefüggésben fontos megteremteni a
borkóstolások, szőlőhegyi kirándulások keretfeltételeit, amely főként a fogadás kultúrált
körülményeinek (helyiségek, tűzrakóhelyek stb.) kialakítását jelenti.
A borturizmust célszerű összekötni a gasztroturizmussal, ami a térségében különösen az ún.:
falusi vendégasztalok kialakítását, fejlesztését jelenti, amely alapvetően a helyi, házi keretek
között termelt, előállított, így egyedi sajátos, akár unikális ízekkel képes a vendégkör
kialakítására, növelésére.
Fejlesztési lehetőségek:


a Pécs-Mecseki Borúthoz és egyéb borösvényekhez kapcsolódó szervezeti háttér
kialakításának elősegítése,
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a borösvény infrastruktúrájának fejlesztése (borház, a minőségi borkészítés során
alkalmazott magas technológiai színvonalú eszközök),



márkázott borok előállítása,



szakmai programok (borversenyek),



szakmai továbbképzés,



rendezvények és a helyi értékesítés megszervezése, annak folyamatos biztosítása,
(borkóstolások, vendéglátóhelyek ellátása),



közös marketingstratégia alkalmazása,



a borösvény információs táblarendszer kialakítása és kivitelezése,



interaktív információs pontok létrehozása és üzemeltetése,



a falusi vendégasztal kialakításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, továbbá az
ehhez kapcsolódó biotermelés feltételeinek támogatása



kiemelt rendezvények támogatása (pl.:, Gombafesztivál, Falusi Ízek Fesztiválja,
Diófesztivál, stb.).



Borház kialakítása Alsómocsoládon.

3.3 Lovasturizmus
A lovasturizmusunk, illetőleg az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakításának a KeletMecsek térségében kialakulóban van az alapja. Az Endrődi lovastanya Vékényben, Szuppi Bt.
erdei iskolája, jelentik azokat az alapköveket, amelyekre további fejlesztések is építhetők. Itt
említhető meg LEADER pályázatból megvalósult két települést – Vékényt és Kárászt –
összekötő, lovastúra útvonal. Az Endőri lovastanya regisztrált Lovas Turisztikai Szövetség
tagja. Itt említhető meg az általában évenként megrendezésre kerülő fogathajtó verseny
Vékényben, mely számos látogatót vonz a térségbe, valamint a bikali Puchner
Kastélyszállóhoz kapcsolódó új minőségi lovasturisztikai szolgáltatás.
A lovasturizmus fejlesztési lehetőségei:


a lovaglás és a lótartás infrastrukturális feltételeinek kialakítása, javítása (fedeles lovardák
létesítése, túraútvonalak, valamint pályák kialakítása, stb.)



a tereplovaglás feltételeinek megteremtése. (A külföldi vendégek Magyarország
különleges lovas adottságának továbbra is a tereplovaglást tekintik, melynek egyedisége a nyugat-európai viszonyokhoz képest - szabad mozgásterében rejlik.)
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a komplex turisztikai szolgáltatásokat nyújtó létesítmények kialakítása,



a lovak és a lovas oktatók megfelelő képzésének elősegítése,



a lovaglás oktatásának elősegítése az általános és középiskolás korosztály számára is;

3.4 Kerékpáros turizmus
Ismeretes, hogy az ÚMFT ágazati és regionális programjai korlátozottan támogatják a
kerékpár utak létesítését. Az Országos Területrendezési Terv ugyan meghatározott
kerékpárutakat, ezek azonban többnyire jelentős területi léptékűek. Az ÚMVP, illetve a
Leader program segítségével olyan területeken is lehetőség nyílhat a kerékpáros turizmus
támogatására, ahol azt az ÚMFT nem teszi lehetővé.
A kerékpáros turizmus olyan egy- vagy többnapos szabadidős célú utazás, amelynek során a
szabadidős kerékpározás meghatározó és kiemelt szerepet játszik a látogatás, ill. a vakáció
során.
A Magyar Turizmus Zrt. 2009 évben is megjelentetett egy Dél-dunántúli programfüzetet,
mely tartalmazza a térségei nevezetességeket, látnivalókat, ebben a füzetben szerepelnek a
gyengébb

forgalmú

kerékpározásra

balesetmentesen

alkalmas

mellékutakat.

Ennek

jelentősége számottevő, mivel a térségben kevés számú kijelölt kerékpárút található.
Fejlesztési lehetőségek:


Alsómocsolád és Bikalt összekötő kerékpárút nyomvonalának kijelölése, tervezése,
kiépítése, valamint a hozzá kapcsolódó létesítmények kialakítása (parkoló, stb.);



Alapszolgáltatások a kerékpárhasználathoz (kölcsönzés, szervizelés, információk,
turisztikai útjelzések és központi adatbázis);



Kerékpárbarát szállás, étkezés (minősítési és ellenőrzési rendszer) kialakítása a
térségben;



Együttműködés a tömegközlekedéssel (pl: vasúttal);



A

kikapcsolódás

egyéb

lehetőségeinek

biztosítása

(események,

sportprogramok, pl. rossz idő esetén);


Közelebb a természethez (nemzeti parkok, tanösvények) érintése;



Csónakázó tavak létesítése;
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alternatív

3.5 A térségen belüli közlekedés fejlesztése:


kerékpárutak kialakítása, illetve jelölése Máré-vár – Szászvár, illetve Kárász –
Alsómocsolád között;



jelölt turistautak kialakítása a Völgységi-patak mentén.

3.6 A programlehetőségek szélesítése, létesítményi feltételek javítása


kézműves műhelyek rendszeres nyitva tartásának megszervezése;



a természeti értékeket bemutató túrakalauzok szerkesztése és a keresletnek megfelelő
formában való elkészítése;



térképek kihelyezése az ajánlott túraútvonalak bemutatására;



újabb kilátók és pihenőhelyek kialakítása;



tornapálya kialakítása a településeket összekötő gyalogösvény mentén;



bányászati- és erdőgazdálkodási-természetvédelmi tanösvény kialakításának szervezése,
közreműködése a megvalósításban;



az aktív turizmus létesítményi feltételeinek (strandok, fedett lovarda) megteremtéséhez a
pályázati lehetőségekre való felkészülés.

3.7 Helyi értékek védelme és bekapcsolása a turizmusba


a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása, és elfogadása
valamennyi településen;



a védett értékek térségileg egységes jelölési rendszerének kialakítása és alkalmazása;



a helyi értékek védelmével harmonizáló, egységes, a térségi összetartozást jelző
utcabútorok, kiegészítők tervezése, a kivitelezés és a fenntartásról gondoskodó hálózat
megszervezése;



a Szászvári vár közösségi funkciójának megtalálása, a hasznosítás megszervezése.

3.8 Az ökoturizmus feltételeinek fejlesztése
A térség első számú vonzereje a Duna-Dráva Nemzeti Park, ebből kifolyólag az ökoturisztikai
fejlesztések prioritást élveznek.
Fejlesztési cél: A természeti környezet értékeinek megőrzése, a fenntarthatóság keretein belül
a turizmusba való bekapcsolásuk. A természeti értékeket bemutató gyalogos és kombinált
túrák ismertető anyagának összeállítása és forgalmazása, a természeti tájban való tájékozódást
segítő térképek, domborzati nyomatok kihelyezése, folyamatos karbantartása az iskolások
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bevonásával. Ajánlott kilátó pontok rendszerének kialakítása, összekötése és propagálása. A
Duna-Dráva Nemzeti Park növény- és állatvilágának bemutatása tanösvények, helyi
látogatóközpontok és kiállítások, valamint vadaspark – „állatsimogató” és egyéb, speciális
programlehetőség (pl.: lombkoronaséta) létesítése és fenntartása mellett.
Helyi szintű ökoturisztikai programok


túravezetés biztosítása;



kölcsönzők (környezetbarát közlekedési eszközök, például kerékpárok és kenuk
kölcsönzése);



helyi termékek árusítása (tájjellegű élelmiszerek és italok, kézműves- és népművészeti
termékek);



tematikus útvonalak kidolgozása;



Ökoturisztikához kapcsolódó rendezvények egymásba építése: gombász táborok,
gombafesztivál, valamint a gasztronómia mellett kiemelt szerepet kap a szakmaiság
(Kárász).



Fontos szerepet kap a térségben az erdei iskola program, a meglévő erdei iskolák
bővítése, szálláshelyeinek fejlesztése, kilátó építése (Alsómocsolád, Egyházaskozár).



Üveghuta tanösvény kialakítása (Hosszúhetény).



Jóléti-tó létrehozása (Kisbeszterce).



Szabadidő-park horgásztóval való létrehozása (Magyarhertelend).



Hosszúhetényben régi strand területén park létrehozása dísztóval.

Térségi szintű ökoturisztikai programok
Naturpark
Alsómocsoládi kezdeményezésre 2008 évben megszületett egy koncepció, a Naturpark
kialakításáról. A kezdeményezéshez nem csatlakozott a Mecsek-Völgység-Hegyhát
területének összes települése, hanem csak az alább említettek. Az “állami”
természetvédelem közel száz éves fennállása során jogi eszközökkel megteremtette a
meghatározott földrajzi területhez kötött biokonzerváció alapjait. Ennek köszönhetően
jöhettek létre tájvédelmi körzetek, később pedig nemzeti parkok, melyeknek száma mára
elérte a tizet, összterületük pedig a 482 582 hektárt. A földrajzi területhez kötött élőhely,
illetve fajvédelem következő állomása a natúrparkmozgalom. Ez az alapvetően civil
szférából

kiinduló

kezdeményezés

nem

nélkülözheti

az

“intézményesített”

természetvédelem, a hatóságok, szakhatóságok szakmai segítségét és iránymutatását,
mégis – NGO-jellegéből következően – közelebb hozhat a lakossághoz vagy a helyi
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vállalkozókhoz, gazdálkodókhoz olyan értékeket, környezettudatos gondolkodást és
módszereket, (amilyen például az ökológiai szempontok szerint felépített turizmus vagy
az ökológiai alapokon nyugvó gazdálkodás). Ezen értékek nem csak mint “ideológia”,
világszemlélet értékesek. Egy kellően átgondolt, a kistérségre fókuszál,t de széles
(legalább országos) körben folytatott menedzsment vagy egy önállóan fejlesztett biológiai
védekezési technológia megteremtheti

mind az ökoturisztika, mind a biológiai

gazdálkodás piacát, s ebből a lakosság illetve a települések és a kistérség is közvetlenül
profitálhat. A natúrpark fogalmának legfontosabb kritériuma a “jellegzetes” természeti és
kulturális értékek megléte. Ez egyben a natúrpark-név adományozásának feltétele is; a
naturpark cím, rang jóhírének megőrzése, devalváció elleni biztosítéka. A természeti és
emberalkotta értékek leírását, a natúrpark céljai megvalósulásának módjait és egyéb
lényegi (a törvény előírta feltételekben foglalt) információkat a beadványhoz csatolandó
dokumentáció kell, hogy tartalmazza. A dokumentáció első része áttekinti a Hét Patak
Gyöngye Natúrpark területét, földrajzi elhelyezkedését és jellemzőit, így az anyag
olvasója megfelelő előképet kap a területről. A második részben ezt a képet bővítem a
épített és kultúrtörténeti illetve a természeti (növény és állattani), értékek bemutatásával.
A harmadik részben a települések (öko) tursztikai (ezzel együtt a természetvédelmi
oktatás és tudatformálás) valamint a illetve a termékfejlesztés lehetőségeit elemzem.
A Hét Patak Gyöngye Natúrparkot hét település alkotja. Ezek (észak-déli irányban):
Csikóstőttős, Gerényes, Alsómocsolád (Erdőmajor településrésszel együtt, továbbiakban
Alsómocsoláddal együtt értendő), Szalatnak, Köblény, Kisvaszar, Kárász.
A legkevésbé zavart élővilágú területek az olyan tájakon maradtak fenn leginkább, ahol a
környezeti feltételek miatt monokultúrás, nagy területre alapozott mezőgazdasági
termelés, bánya vagy ipartevékenység nem volt folytatható. Ennélfogva – ahogy azt az
előző fejezetben is látjuk – magas a munkanélküliségi arány, a lakosság és az
önkormányzatok bevétele alacsony. Ezek a problémák nem ritkán további gondok okai
(pl. település elöregedése a fiatalok elvándorlása miatt). A természeti-táji, gazdasági és
társadalmi viszonyok tehát összefüggenek.
A Natúrpark-név sok tekintetben kapcsolt az ökoturizmus fogalmához. A törvény
szövegének fogalommeghatározása alapján a – természeti és kultúrtörténeti – értékek
védelme

mellett

a

natúrpark

feladata

az

aktív

kikapcsolódás

biztosítása,

a

természetvédelmi oktatás, tudatformálás is. Az ökoturizmus a helyi értékek bemutatásához
(turizmus) szükséges infrastruktúra kiépítésével és működtetésével pozitív gazdasági és
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társadalmi változásokat indíthat el: települési-kistérségi szinten munkahelyet és gazdasági
potenciált – tőkét – teremt. A jellegzetes és különleges természeti és kulturális értékek
sarokkövei a natúrparknak és az ökoturizmus működésének egyaránt. A turisztika
elemeinek (infrastruktúra, programok, szakembergárda stb.) kialakításakor olyan
hosszútávú koncepciót kell szem előtt tartani, amely biztosítja az ökológiai rendszerek
lehető legkisebb zavarását, ezáltal a turizmus fenntartható voltát. A környék
településeinek arculatán számos közös jegyet vehetünk észre. Építészeti kultúrája, jellege
a XVIII. sz. közepéig gyakorlatilag homogén. Innen származik a településszerkezet, a
telkek beépítésének módja és a gazdasági és lakóépületek ma még látható formája. Eddig
az épületek főképp fából (gerendavázas szerkezettel) készülnek, csak a később kezdenek
el vályogot használni az építkezésre 1772-es királyi rendelet értelmében. A XVIII. és
XIX. századi lakóházak füstelvezetés nélküli, két-három osztatú épületek, gyakran
gazdasági funkcióik (pince, kamra, istálló) is voltak. Később megjelenik a tégla
építőanyag, a kovácsoltvas kerítések, gipsz vagy kerámia homlokzati díszítőelemek. A
XIX.-XX. század fordulóján polgárias jellegű épültek is megjelennek. (TIHANYI Cs.
2004). Külön szólni érdemes a térségnek oly jellemző képet adó pajtákról. Ezek sokszor a
lakóház anyagánál jobb minőségű alapanyagból (nyerstégla) készültek. A falakon
szegmens és kosáríves nyílások, az ajtókon és ablakokon téglakeretezés, az oromzatokon
pedig lépcsőzetes kialakítás figyelhető meg. A párkányzatok, mint falsíkból kiugró
díszítősorok jelentkeznek (Csikóstőttős Helyi értékvédelmi katasztere 2003). A Natúrpark
mind a hét települése az újkőkor óta lakott, ennek köszönhetően bővelkedik régészeti
lelőhelyekben, melyek védettség alatt állnak. Ezek a területek ma döntően megművelt
földterületek. Az olyan területeken, ahol több, változatosan ható klimatikus tényező
egyszerre van jelen, illetve földrajzi helyzete összeköttetést kínál a környező tájak
élővilága számára, rendszerint nagy biodiverzitás jellemző. A Kárpát-medence biológiai
változatossága, az itt élő fajok száma is hasonló okokból nagy. Magyarország éghajlatára
atlantikus jellegű valamint szárazföldies hatások jellemzőek a Dunántúlon illetve
Tiszántúlon, alpin klímajelleg tapasztalható az Alpokalján, a Soproni, a Kőszegi -és az
Északi középhegységben. A Dél-Dunántúlon, a Mecsekben és a Villányi hegységben
szubmediterrán hatás észlelhető. A különféle klímahatásoknak köszönhetően különböző
kiterjedésű, változatos élőhelyek alakulnak ki, melyeken egymástól sokszor nagyon eltérő
igényű fajok találják meg életfeltételeiket. Hazánkban (illetve a Kárpát-medencében) két
nagy mérsékeltövi növényzeti zóna találkozik: a mérsékelt övi lomberdőzónájának
lombhullató erdő öve és a füves puszta-zóna erdősztyeppőve (Hortbágyi T. és Simon T.
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2000). E klímazonális területeken kívül, a helyi talaj, mikroklimatikus vagy egyéb
tényezők hatására edafikus, intrazonális vegetációjú területek is megtalálhatók, tovább
növelve a különböző állatok és növények által benépesíthető élőhelyeket.
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Hazajáró Hétvége
Az ökoturisztika és a falusi vendégfogadás szervesen egymásba kapcsolódik. A LEADER
HACS-ok 2009. feladataként szerepelt a "Hazajáró - A falusi turizmus hétvégéje" című
programban való segítség nyújtás. Az ÚMVP Irányító Hatóság a Magyar Turizmus Zrtvel és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével együttműködve szervezi meg a
Hazajáró Hétvégét *2009. június 12-14.* között, amely jellegében hasonlít az MT Rt.
/Torkos Csütörtök /néven ismert kezdeményezéséhez, illetve visszamutat a LEADER
Központ 2007. szeptemberi akciójára. Cél a falusi, vidéki turizmus és a magyar termékek
középpontba állítása, illetve a térségek minél több szálláshellyel, programmal,
szolgáltatással történő megjelentetése, hogy ezek komplex csomaggá összeállva minél
teljesebben képezzék le az adott LEADER-térség turisztikai kínálatát. A regisztrált vidéki
szálláshelyadók és a legszélesebben értelemben vett turisztikai szolgáltatók (helyi
termékek,

borospincék,

csárdák,

kézműves

foglalkozások,

gyerekprogramok,

túraútvonalak, helytörténeti gyűjtemények stb.) /legalább/ 20% kedvezménnyel kell
kínálniuk szolgáltatásaikat az akciós hosszú hétvégén (a kedvezmény felső küszöbe nincs
meghatározva). Különösen kedvező alkalom arra, hogy az akciócsoportok tevékenyen
fellépjenek helyben azért, hogy a HVS-ekben tervezett, térségspecifikus és tájjellegű
komplex turisztikai kínálat megvalósulhasson. A lehetőség azért is vonzó lehet a térségi
szolgáltatók számára, mert az ÚMVP IH és partnerei májustól nagyszabású
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kommunikációs kampánnyal segítik az eseményt. A Hazajáró hétvége c. program nem új
keletű, hagyományai vannak korábbi évekről, az első programot a FATOSZ
kezdeményezte 2006 év folyamán, „Nyitott Porták” címmel, majd a felhíváshoz a
következő évben csatlakozott a Magyar Turizmus Zrt. 2008 évben a megmozdulást
kiegészítette a Leader+ program.

Az ökoturisztikai célkitűzések megvalósításának feltételei, a környezetbarát vendégfogadói
hálózat felépítése
A programba bekapcsolódott és az ökoturisztikai hálózatokhoz kapcsolódó falusi
vendégfogadók számára is fontos, hogy jelezzék felkészültségüket. Ezt, a vendégeket a
minőségi kínálatok felé orientáló, a vendégfogadóknak pedig marketing előnyöket jelentő
rendszert neveztük el „környezetbarát vendégfogadók” rendszerének.
A rendszer, vagy hálózat fő elemei:


Minősítési rendszer, amely tartalmazza mindazon kritériumokat, amelyek
teljesítésével a falusi vendégfogadók részesei lehetnek a régió ökoturisztikai
hálózatának, környezetbarát vendégfogadóvá válhatnak.



A kritériumok magas minőségi mércét határoznak meg, amely csak
fejlesztések révén érhető el a már ma is működő falusi vendégfogadók
számára. A szükséges fejlesztések, beruházások végrehajtásához pályázati
rendszerben nyerhetnek támogatásokat.



A környezetbarát vendégfogadó minősítést elnyertek piaci pozícióik javítására
marketing és PR támogatást kapnak.



A minősítettek támogatást kapnak a régió ökoturisztikai hálózataihoz való
kapcsolódáshoz is.

Minősítési rendszer
A minősítési rendszer célja kettős:
1. szavatolja a minőségi szálláshely és ellátási szolgáltatásokat, valamint
programokat a régióba érkező, a természeti értékek iránt érdeklődő vendégek
számára;
2. átfogó kritériumrendszer felállításával világos jövőképet, fejlesztési orientációt
adni a régió ökoturizmushoz kapcsolódó vendégfogadói számára.
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A minősítési rendszer éppen ezért fejlesztő jellegű, olyan a piaci trendek által kijelölt
fejlesztéseket preferál, amellyel különleges minőségű, és éppen ezért egyedi, keresett
szolgáltatásokat hozhatnak létre, amelyek iránt a kereslet hosszú távon biztosítható.
A minősítési rendszer három szintű. Az első szintje az alapfeltételeket tartalmazza. Ezek a
belépőt jelentik a programba, teljesítésükkel a szolgáltató pályázhat a környezetbarát
vendégfogadó minősítés megszerzéséhez szükséges fejlesztések támogatására. A minősítés
második szintjén lévő kritériumok világosan meghatározzák a vendégfogadó szolgáltatás
fejlesztésének irányait. A harmadik szinten olyan plusz teljesítményeket értékel a rendszer,
amelyek teljesítése különleges vonzerővel rendelkező szolgáltatások létrejöttét eredményezi.
Ezek nem várhatók el minden környezetbarát vendégfogadó címre áhítozótól, de
megjelenésük erősíti a régió ökoturisztikai kínálatának színvonalát.
A minősítési rendszernek csak egyik – bár kiemelt jelentőségű – elemét jelentik a feltételek és
kritériumok, ezeket a beszerkesztett táblázat tartalmazza. Fontos kérdés az is, hogy a rendszer
hogyan működik, miként teljesíthetik a vendégfogadók a benne megfogalmazott elvárásokat?
A programba való bekapcsolódás első lépéseként teljesíteni kell az alapfeltételeket.
Környezetbarát vendégfogadó minősítést az a gazda nyerhet, aki teljesíti a táblázat második
oszlopában szereplő kritériumokat.
A minősítés megszerzésének módja a következő lesz:
1. A minősítést kérő bejelenti igényét a régió ökoturizmus fejlesztési
programját menedzselő konzorciumnál.
2. A konzorcium többféle szakterületről kér fel specialistákat a minősítési
bizottságban való közreműködésre.
3. A minősítő bizottság helyszíni felmérő látogatást tesz a vendégfogadónál. Itt
megvizsgálja, hogy:
a. teljesülnek-e a minősítés alapfeltételei?
b. Megvizsgálja minősítési szempontonként (1-6-ig) és egyenként 0-5
pont között értékeli a kritériumok teljesülését.
c. Megvizsgálja,

hogy

a

vendégfogadó

rendelkezik-e

plusz

szolgáltatásokkal, ezeket külön pontszámokkal jutalmazza.
4. A bizottság a felmérő látogatásról jegyzőkönyvet készít, amelyben összegzi
a kapott pontszámokat. Minősítés akkor nyerhető el, ha:
a. a vendégfogadó megfelel az alapfeltételeknek;
b. a teljesítendő kritériumok valamennyi minősítési szempontjánál
kapott pontszámot;
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c. a pontszámok elérik a maximálisan megszerezhető (6x5=30p) 50%át, azaz 15 pontot.
A kritériumoknál megszerzett minimálisan 15 pont ideiglenes, két éven belül megújítandó
minősítést jelent. A rendelkezésre álló két éven belül a felmérő látogatáskor tapasztalt
hiányosságokat a gazdának pótolnia kell, az ideiglenes minősítés nem hosszabbítható meg!
Az a jelentkező, aki legalább a megszerezhető pontszám 2/3 részét megkapta, tehát 20 pontot
szerzett, annak a minősítő bizottság ún. végleges minősítést ítél oda. A plusz szolgáltatásokért
külön pontokat ítélhet meg a bizottság, ám ezek a pontszámok csak a 15 pont feletti kritérium
értékelés után vonhatók össze, a végső eredménynél.
A környezetbarát vendégfogadók minősítési szempontjai és kritériumai
Minősítési
szempontok
1. Környezet

Alapfeltételek
(belépési szint)


a régió országos
védettségű
természetvédelm
i
területei
közelében fekvő
településen
vendégfogadó

Teljesítendő kritériumok
(a környezetbarát vendégfogadó
minősítés megszerzéséhez)






2. A szálláshely
és felszereltsége



FATOSZ
által
minősített,
3,
vagy
4
napraforgós
szálláshely






3.
Információadás,
felkészültség





4. Helyi
termékek,
kézműves
termékek






rendezett, virágos vendégfogadó
porta
felszerelt pihenőkert és játszóudvar
áll a vendégek rendelkezésére
energia és víztakarékos eszközök,
technológiák használata
komposztálást végez, hulladékát
szelektív módon gyűjti
csak környezetbarát tisztítószereket
alkalmaz
természetes és környezetkímélő
anyagok használata a szálláshely
kialakításánál, felújításánál
antiallergén textilanyagokat használ
a
szálláshely
tájjellegű
és
hagyományőrző kialakítású
hagyományőrző tárgyakkal díszíti a
szálláshelyet, ezeket vendégeinek be
is mutatja
bekapcsolódik a régiós ökoturisztikai
információs és marketing rendszerbe
ismeri és a vendégeinek be tudja
mutatni a környező védett területek
értékeit
információs
anyagokkal
(kiadványok, térképek) rendelkezik a
környező ökoturisztikai kínálatokról
(túraajánlatok,
bemutatóhelyek,
tanösvények)
ismeri
a
régió
biotermékeit,
imázstermékeit,
ezeket
tudja
vendégeinek is ajánlani
ismer helyi termék-előállítókat, őket
vendégeinek is tudja ajánlani
rendelkezik fűszerkerttel
felkészült étkezési szolgáltatások
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Külön értékelt,
plusz
szolgáltatások
















bekapcsolódik
településszépíté
si, virágosítási
akciókba
megújuló
energiaforrások
at használ
környezetbarát
fűtési rendszert
használ
házi
gyűjteménnyel
rendelkezik
a
paraszti kultúra
emlékeiből
a szálláshelyet
mozgáskorlátoz
ottak fogadására
is felkészítette
felkészült
idegen nyelven
is
információadásr
a

biotermelést
folytat
kézműves
bemutatóhelyet
működtet, saját
termékeit árulja
helyi







5. Programok,
aktivitások




6. Partnerség





hivatalosan
bejegyezett,
működő
vendégfogadó
helyi,
vagy
megyei
szervezeten
keresztül tagja a
FATOSZ-nak





nyújtására
felkészült kímélő, diabetikus ételek
készítésére
ismeri a tájjellegű ételeket, ilyet kínál
vendégeinek is
ismeri
a
település
kézműves
mestereit, vendégeinek tud ajánlani
ilyen programot
kölcsönöz kerékpárokat vendégeinek
ismeri
a
körzet
kerékpáros
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani
vendégeinek
tud
lovasprogramot
ajánlani
vendégeinek
ismeri a település és a környék
kulturális
hagyományait,
rendezvényeit, tud ilyen programot
ajánlani vendégeinek
ismeri a régió víziturizmus ajánlatait
együttműködik a település és a régió
környezetbarát
vendégfogadói
hálózatával
együttműködik a régió ökoturisztikai
szervezetrendszerével

termékeket állít
elő és ad el





lovas
programok
adására
is
felkészült
felkészült
hagyományos
zenét,
vagy
táncot
tartalmazó
program
bemutatására

3.9 Kulturális turizmus
A térség hagyományaira és építészeti emlékeire alapítva lehetőség nyílik a kulturális turizmus
tárgyi és szellemi feltételeinek fejlesztésére. Ez magában foglalja, mind a rendezvények
szervezésének, lebonyolításának támogatását, mind pedig a kulturális turizmus tárgyi
feltételeinek rekonstrukcióját, fejlesztését.
Fejlesztési lehetőségek:


rendezvények támogatása (hagyományőrző táborok Kárászon, a magyaregregyi búcsú,
a Szentkút meglátogatása, Hosszúhetényben a püspükszentlászlói búcsú, Mázai
Fúvószenekar által adott koncertek és a hosszúhetényi hagyományőrző táncegyüttes
fellépései, komlói Pöndöly hagyományőrző csoport, hosszúhetényi tánccsoport
fellépései, stb.);
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a kulturális turizmus tárgyi feltételeinek fejlesztése (beleértve a rendezvények
megtartásához szükséges eszközök (pl.: amortizálódott hangszerek, ruhák, egyéb
kellékek) cseréjét, fejlesztését.



2010-ben megnyíló bikali Reneszánsz Élménybirtok



Szent Márton kulturális útvonalának bővítése (Hosszúhetény).



Az Árpád kori templomra építve kulturális rendezvények tartása (Mánfa).



Programok, rendezvények tartása turista csalogató céllal Hegyháti-Szüreti Fesztivál,
Pünkösd Fesztivál, Rétes Fesztivál (Mágocs).



Falunapok, Szüreti Fesztivál, gyerek táboroztatás meghonosítása (Gödre).

A Magyar Turizmus Zrt. minden évben valamelyik turizmus fajtát jelöli meg az évre
vonatkozó fő turisztikai irányvonalnak. 2009 a kulturális turizmus éve. 2010 a rendezvények
éve lesz, mely szervesen kapcsolódik a kultúrához.
A térségben kiemelt szerepet kapnak a magas színvonalú rendezvények, amit a Leader
program is tükröz, valamint megjelenik a Mecsek-Völgység-Hegyhát akciócsoport Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában.
Reneszánsz Élménybirtok
A térségben a fő prioritást kultúra terén a 2010-ben megnyíló Reneszánsz Élménybirtok
kapja.
Bikalon épül a Puchner Kastélyszálló**** legújabb beruházása, a Reneszánsz Élménybirtok,
mely Magyarországon egyedülálló interaktív középkori tematikus park. Az Élménybirtok 7,5
ha-on fekszik, területén megtalálható falu, óváros, főtér, reneszánsz palota, madaras színpad,
lovas színpad.
Az Élménybirtok 2010 tavaszán nyitja meg kapuit. Márciustól októberig folyamatosan
működik a hét hat napján. A téli időszakban hétvégenként tovább működik. Az Élménybirtok
interaktív szórakozást biztosít három generáció számára.
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Az Élménybirtok helyszínei és fejlesztési programjai:

1. Falu:
-

Falusi csárda: bográcsos, nyílt kemencés sültek, pecsenyék, nyársak készítése, lekvár
főzés, savanyítás, aszalás stb.

-

3 kézműves műhely:
a., Fazekas műhelye: korhű ruhában és környezetben fazekas termékek
gyártása és értékesítése. Bemutatózás: agyagozás, korongozás, festés, írókázás.
b., Kosárfonó műhelye: korhű ruhában és környezetben vessző termékek
gyártása és értékesítése, kiállítása. Bemutatózás: vesszőből fonás, vessző
megmunkálása, fonási technikák bemutatása, termék elkészítése.
c., Kovács műhelye: korhű ruhában és környezetben vas termékek, dísztárgyak
gyártása

és

értékesítése.

Bemutatózás:

vas

megmunkálása

(fújtatós

kemencében), termék elkészítése, ló patkolása.
-

Állatsimogató: Különböző tájházi állatok, állatállományok megtekintése és simogatása
Malom: Kívül működő vízimalom, malomkerékkel. A ház melletti vízgyűjtőből
kiindulva a falun végig folyik egy kis patak.

-

Madaras színpad: 450 fős lelátóval. Írói forgatókönyv szerinti madaras előadás (30-45
perces).

2. Óváros:
-

7 kézműves műhely:
d., Kőfaragó műhelye: korhű ruhában és környezetben szobrász termékek
készítése és értékesítése. Bemutatózás: szobrok, szoborképek készítése.
e., Pékmester műhelye: korhű ruhában és környezetben rusztikus pékáru sütése
és értékesítése (kenyér, kalács, perec és más finom apróságok stb.).
Bemutatózás: perec formázás, kalács fonás stb., kóstoltatás.
f., Édesség-kereskedés: korhű ruhában és környezetben mézeskalácsos,
marcipános

finomságok

értékesítése,

méz

kóstoltatás,

gyertyaöntés.

Bemutatózás: méhész szakma és szakmához tartozó eszközök bemutatása,
mézeskalács díszítés, gyertyaöntés.
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g., Szabómester műhelye: korhű ruhában és környezetben korhű viseletek és
kiegészítők, lakástextília (párnák, függönyök, táskák, szőnyegek stb.), babák,
játékok, gyöngyfűzött ékszerek készítése és értékesítése. Bemutatózás: szövés,
rokka, rátét varrás, hímzés, figurakötés, gyöngyfűzés.
h., Fafaragó műhelye: korhű ruhában és környezetben faragott fa termékek és
bőrműves termékek (ékszer, saru stb.) készítése és értékesítése. Bemutatózás:
díszfaragások, bőrékszerek elkészítése, kovácsmester műhelyében nyílt tűznél
bőrsaru égetés.
i., Ötvös műhelye: korhű ruhában és környezetben fém, zománc termékek
készítése és értékesítése. Bemutatózás: zománc festés.
j., Üvegfújó műhelye: jelenleg az üvegfújó műhelyében reneszánsz fém (drót)
ékszer készítés és értékesítés, ólomkatona festés.
-

Városi fogadó: két szinten, fatüzelésű kemencében kenyérlángos készül.

Az Élménybirtok falu és óvárosi részén lehetőséget szeretnénk biztosítani azon
kézműveseknek, akik a régi korok, hagyományőrző szakmák, foglalkozások mesterségét űzik,
bemutatkozásra, összefogásra és további együttműködésre. A kézművesek bemutatóznak,
bevonják a vendéget a szakmájuk rejtelmeibe, felnőtteknek és gyerekeknek bemutatják,
népszerűsítik és esetleg oktatják a szakmájukat.
3. Apródképző:
-

3-18 (20) éves gyerekeknek négy korcsoportra bontva.

-

hagyományőrző kézműves foglalkozások (nemezelés, batikolás, szalma-, csuhéfonás
stb.)

-

színjátszás, bábszínház, táncház, rendkívüli órák

-

hétpróbás apródképzés

-

külső helyszínekhez látogatás (az élménybirtokon belül: kézművesek, állatsimogató,
madaras színpad, falusi csárda, lovagi küzdőtér, katonai tábor)

4. Katonai (lovagi) tábor:
Korhű környezetben felépített tábor lovagi sátrakkal, fegyverekkel, küzdőterekkel és korhű
ruhában a mindennapi életet bemutató lovagokkal.
-

harci játékok, vetélkedők

-

katonai küzdelmek
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-

harci bemutatók

-

íjászbemutató

5. Főtér:
Városháza, kaszinó, jósda, kereskedők háza, élő piac, középkori templom és kerengő.
6. Reneszánsz palota és 400 fős lovagterem:
Szálláshely, palota étterem három szinten, török fürdő.
7. Lovagi küzdőtér:
1500 fős lelátóval. Írói forgatókönyv szerinti lovas előadás (45-60 perces) lovas ügyességi,
kaszkadőr, párbaj jelenetekkel.

EKF (a program Pécs és vonzáskörzetét öleli fel
Jelentős szereppel bír a szintén 2010-ben lebonyolítandó EKF (Európa Kulturális Fővárosa)
program, mely területi közelsége miatt fejt ki jelentős hatást a térség kulturális életére.
Pécs környéke jelenleg is a régió felé irányuló vendégforgalom egyik meghatározó gócpontja:
Pécs, valamint a Villány-Siklós-Harkány térség a Balaton után a második meghatározó
turisztikai célpont a régióban. A két terület noha egy magterületnek is felfogható,
karakterisztikus megjelenésük a jövőben várhatóan még jobban fog erősödni (Pécs
tekintetében a kultúra és MICE, Villány-Siklós-Harkány pedig inkább a gyógyturizmus,
valamint a bor-és gasztronómia területén). Emiatt a két magterületet külön kezeljük, de fontos
hangsúlyozni, hogy a két terület szorosan összefügg, és a fejlesztéseknek is figyelembe kell
vennie kölcsönhatásukat.

Pécs kiemelkedő kulturális központ, mediterrán hangulatával

kuriózumot képez a hazai nagyvárosok között. Komoly erőssége még a várost övező
változatos természeti környezet, az Orfűi-tó komplex turisztikai termékkínálata, és számos, a
népi kultúrát őrző település és épített örökség, valamint a Villányi borvidék és Harkány
közelsége. Pécsett az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében az elkövetkező
tervezési időszakban komoly fejlesztések valósulnak meg, több nagyprojekt keretében
(többek között a Zenei és Konferenciaközpont, a Zsolnay Kulturális Negyed, A „Nagy
Kiállítótér” projektek, melyek turisztikai vonzerőként is szolgálnak majd). Az EKF 2010
program keretében a város előreláthatólag 36 milliárd forint fejlesztési támogatást kap a
tervezett beruházásokra állami forrásokból, valamint ezen felül további 3,6 milliárd forint
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működési támogatást. Pécs, mint régióközpont fejlesztését célozza továbbá a „Pécs, az
Életminőség Pólusa” program. A pólus program az ország régióközpontjainak versenyképessé
tételét szolgálja, ezzel mérsékelve a gazdaság főváros-koncentráltságát, valamint húzóerőt
teremtve az egyes régiók fejlődésének. 2007 és 2013 között, az NFT második szakaszában –
uniós forrásokat felhasználva – a tervek szerint mintegy 100 milliárd forint támogatás kerül
felosztásra a régiók között. Pécs versenyképességi pólus-stratégiája három ágazat – az
egészségipar, a környezetipar és a kulturális ipar – fejlesztésére épül. A pólus-stratégia életbe
lépése az idegenforgalom nagyarányú fejlődését is előidézi, mindenekelőtt az egészség-, az
örökség-, a kulturális és gasztronómiai turizmus tekintetében. A terület jövőképében Pécs
jelentősége, mint kulturálisközpont jelentős mértékben növekszik a 2010-es EKF
programsorozat, valamint a Pólus program kapcsán, és a nemzetközi turizmusban betöltött
szerepe is nő a Pécs-Pogány Repülőtéren meginduló nemzetközi légi forgalomnak, valamint a
város ismertségének, imázsának erősödése következtében. Pécs regionális központtá válásával
a város turisztikai potenciálja is nagymértékben megnő, többek között a hivatásturizmus
területén. A város az infrastrukturális fejlesztések révén kétségtelenül bekapcsolódik az
ország MICE turizmusába, elsősorban a kulturális típusú MICE tekintetében. Pécs
tekintetében az említett programok mellett a fő fejlesztési irány a már meglévő imázs
erősítése, valamint a környék kiegészítő programlehetőségeinek a városi turizmushoz
kapcsolásával komplex turisztika programcsomagok kialakítása.
Európa Park
2007-ben fogalmazódott meg egy új „turisztikai attrakciót”, szintén alsómocsoládi
kezdeményezéssel, mely túl azon, hogy nem mindennapi, olyan távlati fejlesztési
lehetőségeket hordoz magában mely a legapróbb települést is érdekessé teheti, gyermeknek,
felnőttnek, magyarnak és nem magyarnak egyaránt.
Megszületett az „Európa - Park” gondolata, mely azt jelenti, hogy településeink, mint egy-egy
Európai Uniós tagállam „megjelenítői” a közösen meghatározott elvek, rendszerek szerint
jelenítik meg az egyes települések által felvállalt országot. (2-3. sz. térkép)
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2. sz. térkép

3. sz. térkép
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3.10 Rekreációs létesítmények fejlesztése
Puchner Kastélyszálló***
A bikali Puchner Kastélyszálló wellness szolgáltatásaival nemcsak a térségben, hanem
országosan is relevanciával bír. Wellness szolgáltatási jelenleg komplettek, ezt fejleszteni
nem tervezik az innováció a wellnesshez kacsoldó szolgáltatásokat jelenti, (lásd Reneszánsz
Élménybirtok). A kastélyszállóban az alábbi wellness és egyéb szolgáltatásokat vehetik
igénybe a látogatók: infrakabin, szolárium, wellness kezelések (indiai- aroma-csokoládés
masszás, lótusz kezelés) kozmetikai kezelések, francia és marokkói fürdő, pezsgő fürdő,
gőzfürdő, finn szauna, ellenáramos medence, mélymerülő medence, relax szoba, fitnesz
terem.
Sikonda Wellness Hotel*** és Fürdő
A Sikondai Gyógyfürdőt üzemeltető Sikonda Kft.2004 évben nyitotta meg a termálfürdőt és
wellness központot, egy 76 férőhelyes termál szállóval, szaunával, élményfürdővel,
gyermekmedencével, fedett termálfürdővel, valamint természetgyógyászati részleggel. Jelen
pillanatban az üzemeltető kft felszámolás alatt áll, azonban a komplexum üzemel.
Komlón városi uszoda működik, mely a helyi iskolák tantervében fontos szerepet kapott. A
gyerekek rendszeresen úszásoktatásban részesülnek, valamint a komlóiak számára jelent
kikapcsolódási lehetőséget. Idegenforgalmi vonzereje nem számottevő.
Magyarhertelendi Termálfürdő
Magyarhertelend 1958-ban tört felszínre a 350 m mélyről feltörő gyógyvíz. Jelenleg 4 db
medence szolgálja ki a fürdőzők igényeit. Az egészségmegőrzés céljából fürdőző vendégeket
termálmedencék,

a

sportolni

vágyókat

úszómedence

várja.

A

kisebbek

részére

gyermekmedencét is építettek. Európai Uniós beruházás keretében a 2 szintes, 381 m2
vízfelszínnel 4 medencetípus és számos új szolgáltatás várja az üdülni vágyókat: szauna park,
masszázs, étterem, a teljes körűen akadálymentesített intézmény, egész évben alkalmas a
vendégek fogadására.
Egyéb rekreációs létesítmények
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A térségben két db hideg vizes strandfürdő található Magyaregregyen és Szászváron.
Pozitívumként kell megemlíteni a fürdők természetes környezetben való elhelyezkedését, ami
vonzerőként jelentkezhet, azonban az ehhez szükséges marketing tevékenység hiányzik. A
fürdők inkább a helyi igényeket szolgálják ki, azonban az itt megforduló vendégek is
alkalomszerűen igénybe veszik.
Kárász községben ROP 1.1.1- Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi-patakig c.
projekt keretében fürdő tavat hoztak létre, mely a kivitelezés hiányai miatt nem üzemel.
Szükséges lenne további rekreációs beruházások, programok megvalósítása, melyekhez a
természeti

környezet

adott,

azonban

financiális

problémák

miatt

ezek

jelenleg

kivitelezhetetlenek.
ROC* Mágocs
A projekt céljai:
„Kikapcsolódás, feltöltődés és rekreáció” minden korosztály részére, évszaktól függetlenül.
Alapvető célunk, hogy a vendégek biztonságos, magas szintű ellátása maximális szabadsággal
és komfortérzettel párosuljon. Célunk továbbá, hogy megfelelő programokkal és elhelyezéssel
ösztönözzük vendégeinket a dinamikus közösségi élet kialakítására. (Művészeti programok:
énekkar, kamarazenélés, koncert, irodalmi- és színjátszó kör, felolvasó estek, kézműves
foglalkozások, kiállítások. Csoportterápiás fiziológiai- és pszichológiai erősítés. Ökomenikus
istentiszteletek)
A rekreációs centrum feladata:
Termálvízre alapuló, egészségturisztikai komplex termékcsomag kialakítása, kiegészítő
termékek hozzákapcsolásával, mint tematikus spa központ (gyógyászat, egészség, wellness,
szépség). Ezen belül:
- A turisztikai potenciál erősítése a régióban.
- Minőségi kereskedelmi szálláshely létrehozása
- Karakterisztikus vendéglátóhelyek létrehozása
- Komplex egészségügyi és gyógyászati központ kialakítása
- Multifunkcionális sport- és wellness központ megteremtése
- Lelki megújulás feltételeinek biztosítása
A nemzetközi és hazai piaci trendekhez való alkalmazkodás: az 1990-es évek második felétől
a hagyományos értelmezésű gyógy- és termálturizmus új tartalommal töltődött fel. Bekerültek
a köztudatba a wellness, fitness szavak, különleges terápiák (hang, fény, talasso, aroma stb.)
és különleges kúrák váltak divatossá. Mind a külföldi, mind a belföldi vendégek a szokásos
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szórakoztatás mellett már nagyobb hangsúlyt adnak mindazon, amúgy drágán megvásárolható
szolgáltatásoknak,

amelyek

hozzájárulnak

szépségük,

fittségük,

testi-lelki-szellemi

megújulásukhoz
A projekt helyszíne:
Baranya megyei Mágocs Nagyközség északi részén elhelyezkedő 120 hektáros terület. A
területen gyógyhatású termálvíz található, valamint megfelelő infrastruktúrával és
topológiával rendelkezik a rekreációs centrum megépítéséhez. A tervek szerint a helyszínen
mintegy 250 darab, egyenként négy önálló apartmanból és egy közös térből álló épületet,
valamint kiszolgáló létesítményeket helyezünk el. A férőhelyek száma így várhatóan 20002250 fő körül alakul.
A helyszínen ellátásként igénybe vehető:
Általános orvosi ellátások
Speciális orvosi ellátások (kompl. balneológia, fizikoterápia, reumatológia,

-

fogászat, szemészet, plasztikai sebészet, röntgen, labor, CT, PET CT?)
Kulturális intézményrendszer
Étterem és kávézó
Szabad vallásgyakorlási lehetőség
Termál- és hideg vizes medencék (fedett és nyitott)
Sportpályák és kiszolgáló létesítményei
Szervezett kirándulások
Közösségi programok
Lovaglási lehetőség
Természetes tó szolgáltatásai (horgászat, csónakázás, vízisportok)


Hobbikert, hobbifarm



Elektromos járművek (belső használatra)
Helikopter leszállópálya
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3.11 Koordinált rendezvénysorozat tervezés
A rendezvényekkel kapcsolatosan két probléma merül fel, kevés a magas színvonalú
kulturális rendezvények, valamint probléma, a meglévő rendezvények a koordinálás hiánya
miatt azonos időpontban kerülnek megrendezésre. Ezeknek a rendezvényeknek a vendégköre
szinte ugyanaz, így van, aki mind a két, vagy esetleg három egy időpontban tartott
rendezvényre elmenne. Így a jelenleg tartott rendezvények látogató száma alacsony.
A Keleti-Mecsek Egyesület már a 90’-es évek közepétől látta, hogy a rendezvényeket
koordinálni kell, így az pár település (melyek akkoriban a Keleti-Mecsek Egyesülethez
tartoztak) a Keleti-Mecsek Nyár rendezvény sorozatba beleillesztve, koordináltan jelentek
meg a térségben. Az évente megjelenő Keleti-Mecsek katalógus egy betétlapja tartalmazta a
térség rendezvényeit. Azonban, ahogy növekedett az egyesület tag önkormányzatainak a
száma, az egyesület ezt a koordináló tevékenységet már nem tudta felvállalni.
A Leader+ program lehetőséget adott rendezvények szervezésére, mivel a térség három
korábbi Leader akciócsoportja hangsúlyt helyezett a helyi rendezvények tartására. Azonban
ezek a rendezvények akciócsoportokon belül sem kerültek koordinálásra. A program
keretében megrendezésre kerülő rendezvények nagy része, nem volt minőségi szintű
rendezvény, azonban ezek nagy tömegeket vonzott, mivel a korábbi években a rendezvények
száma erősen megcsappant, financiális okok miatt. Jelentősebb fesztiválok voltak: Hegyháti
Fesztivál Alsómocsoládon, Mázán a Diófesztivál, Magyaregregyen a Falusi Ízek Fesztiválja,
Kárászon a Gombafesztivál, Magyarszéken a Széki Napok. Jelentősége a programnak, hogy a
rendezvények meg tudtak honosodni a térségben és sikerült rendezvény sorozattá
formálódniuk, valamint a minőségi irányban elmozdulniuk.
2008 évben a Komlói Közösségek Háza Közkincs pályázaton támogatást nyert a kistérség
program ajánlójának elkészítésére, valamint a pályázat részét képezte egy közös arculati
elemekkel ellátott plakát, melyre minden egyes település az aktuális programját
kiplakátolhatta. 2009-ben szinté elkészülhetett a kistérségi műsorfüzet, annyi kiegészítéssel,
hogy az alakulóban lévő TDM-hez kapcsolhatóan, a komlóiak a Sásdi kistérség programjait is
a füzetbe vették, így a két kistérség 2009 évi programjai közösen jelentek meg. A koordinálás
valamilyen szinten megtörtént, mivel a Közösségek Háza egy főt főállásban alkalmaz a
Komlói kistérség programjainak a koordinálására, ill. ez a személy a Sásdi kistérség
rendezvény szervezésében is részt vállal.
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A Mecsek-Völgység-Hegyhát akciócsoport vezetősége nagy hangsúlyt fektet a magas
színvonalú rendezvényekre, ezért a jelenlegi Leader program a turisztikai vonzerővel bíró,
magas színvonalú rendezvényeket fogja támogatni. Már a tervezés, a HVS kidolgozása során
az egyesület nagy gondot fordított a felmerült problémára, orvosolni a kevés számú, ill. nem
minőségi rendezvények pótlására. Az UMVP program keretében lehetőség nyílt falunapok
megpályázására, mellyel a térség számos települése élt, ezek a rendezvények általában nem a
minőségi színvonalat képviselik.
Azonban a térség pozitív kezdeményezései között említendő meg, hogy a Komlói Közösségek
Háza színvonalas, minőségi rendezvényeket szerveztek, melyre példa a Sikondán
megrendezésre kerülő Május elseje, ill. Pünkösdi fesztivál.
Utoljára essen szó olyan rendezvényekről, melyek több éve, akár több évtizede kerülnek
lebonyolításra, nagy látogatottságot vonzva. A Komlói Napok, mely a volt Bányásznap
öröksége, Mecsek Rally, Jakab-hegyi Foklór Fesztivál, Széki Napok, Talicska Olimpia,
Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok (mely az idén 13. alkalommal kerül megrendezésre).
A jövőben megalakuló TDM szervezet fontos feladata a rendezvények szervezése, generálása
mellett, a programok időbeni koordinálása. Ehhez felhasznál majd egy négy órában
foglalkoztatott munkatársat, aki a Komló Közösségek Háza által megkezdett munkát folytatja,
mely szerint a két kistérség rendezvényeit generálja és koordinálja.
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3.12 A térség marketing és promóciós eszközeinek fejlesztése
A piaci pozíciók megerősítése, piaci jelenlét biztosítása nyomtatott promóciós anyagok révén,
a közönség kapcsolatok (PR) erősítése révén, interaktív internetes jelenlét kialakítása révén.
Feltétlenül szükséges a településekről közölt képi információk folyamatos megújítása,
különösen igaz ez a képeslapokra.
A települések testvér települési kapcsolatait intenzíven fel kell használni a falusi
vendégfogadásban elért sikerek propagálására, a kínálat bemutatására.
A testvér települési kapcsolatok a vendégfogadással kapcsolatos ismeretek szervezett
átadásának, tapasztalatcseréknek is színterei lehetnek.
Védjegyezett helyi termékek rendszerének kialakítása
Helyi adottságokra, tradíciókra, ismeretekre épülő védjegyezett helyi termékek (élelmiszerek,
használati és dísztárgyak) kitalálása, előállításának és értékesítésének beindítása és
menedzselése. A kézművesek termékei közösen kialakított védjeggyel ellátva a térségi
marketing eredményes hordozói lehetnek, ezen termékek együttes megjelenése is
szorgalmazható. A helyben előállított élelmiszerekkel – méz, bor, gabona őrlemény, erdei
termék – tovább bővíthető, komplettírozható ez a kör. E termékek helyben fogyasztva és
ajándék cikként is a térség hírének terjesztését szolgálják.

Marketing feladatok


a települések egységes megjelenítését biztosító formai elemek (üdvözlő, útbaigazító
táblák, utcai szeméttároló, játszótér, virágláda) tervezése, kivitelezése, ezen formai elemek
megjelenítése a képi kommunikációban és az interneten;



a térséget kifelé képviselő védjegy és elnyerését megalapozó minősítési rendszer
kimunkálása;



nyomtatott üzenethordozók (képeslapok, brosúrák, települési kiadványok stb.) folyamatos
karbantartása, a jelenlegi kínálat megújítása;



a sajtókapcsolatok élénkítése, felelős kijelölése, a turizmus szempontjainak prioritása;



a külkapcsolatok offenzív felhasználása a térség turisztikai kínálatának megismertetésére.
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A két kistérség marketing feladatait az elkövetkezendő időkben a helyi TDM szervezet
vállalja fel. Az alulról jövő kezdeményezések szellemében a legkisebb közigazgatási
egységek,a kistérségek és a települési önkormányzatok létrehoznak desztinációmenedzsment
szervezetet. Ennek meghatározó indoka a kistérség, településturisztikai vonzereje, turisztikai
eredményei, továbbá a turizmusra a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni kívánó önkormányzat
turisztikai elkötelezettsége. A helyi szervezet részt vesz a térségi, ill. a régiós szintű
desztináció munkában, azonban kisebb területi egység képviselőjeként lehetősége van az
egészen specifikus vonzerők menedzselésére is. Az önkormányzatok idegenforgalmi
adóbevételeinek

turizmusba

való

visszaforgatását

új

vagy

meglévő

jogszabályok

változtatásával szükséges megoldani. A létrejövő regionális turisztikai szervezetek mellett
kistérségi, helyi szinten, közös termék stb. mentén további desztináció menedzsment
szervezetek

alakulhatnak

(saját

kezdeményezésükre),

amelyek

tagjai

a

regionális

szervezetnek. A helyi desztináció menedzsment szervezet (hdmsz) – amely lehet települési
vagy kistérségi – a helyi lakosság, az önkormányzatok és a turisztikai szolgáltatók szoros
együttműködésével a helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztését és promócióját végzi. A
hdmsz-ek felállításának és működtetésének csak azokban a kistérségekben és településeken
van létjogosultsága, amelyek kellő turisztikai potenciállal rendelkeznek. A hdmsz-ek
működése kizárólag alulról jövő kezdeményezésekkel (szervezetépítés és finanszírozás)
valósulhat meg, az együttműködésen keresztül azonban lehetséges és szükséges a termékek
közös kialakítása és értékesítése. A helyi desztináció menedzsment szervezetek javasolt
feladatai:
• Termékfejlesztés
A desztináció önálló, más desztinációval össze nem hasonlítható kínálati profiljának
kialakítása érdekében termékfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása, az NTS nemzeti
szintű prioritásaihoz is igazodva. Kiemelt fontosságú az innovatív szemlélet elterjesztése
(nem csupán a különböző infrastrukturális megoldásokban, hanem az attrakciók, a marketing
és az értékesítés területén is) és a piaci rések kihasználására való törekvés. Az egységes
kínálat és komplex fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges törekedni az összefogáson
alapuló tervezésre és megvalósításra.
• Helyi szintű turisztikai promóció
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Ki kell alakítani az egységes, csak az adott térségre jellemző arculatot, és együttműködve a
regionális szervezetekkel be kell illeszkedni a régió marketingstratégiájába. Promóció terén
egyértelműen belföldre kell koncentrálnia. Feladata az információszolgáltatás és értékesítés az
országban működő

desztináció menedzsment szervezetek egységes informatikai bázisán

alapulva. A vevőkiszolgálás minőségének javítása (egyúttal a működés anyagi feltételeinek
könnyítése) érdekében szálláshely és egyéb szolgáltatások értékesítése. Ehhez kapcsolódóan
szükséges visszajelzések gyűjtése, a fogyasztói elégedettség mérése.
• A turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás
A térségben működő mikro-, kis-, valamint a kezdő turisztikai vállalkozások számára
üzletviteli segítség nyújtása a „best practice” azonosításán, promócióján és annak
megvalósításán, valamint az innováció elősegítésén keresztül annak érdekében, hogy a
megfelelő információ birtokában azok sikeres üzleti teljesítményt tudjanak nyújtani. Ehhez
kapcsolódóan pályázati tanácsadással, térítéses és kedvezményes információ szolgáltatással
kell segíteni a vállalkozásokat a stabil piaci működés elősegítése érdekében.

Turisztikai Desztináció Menedzsment
A térségben is felmerült az igény a helyi TDM szervezet megalakulására. A fő márkát a
Puchner Kastélyszálló 2010-ben megnyíló Reneszánsz Élménybirtoka képviseli, ehhez
kapcsolódnak az

egyéb turisztikai

attrakciók.

A két

kistérség 46 településéből

(önkormányzatok) 31 jelezte csatlakozási szándékát a helyi TDM szervezethez. Azonban a
nagyszámú településhez csak 6 db idegenforgalommal foglalkozó vállalkozás, civil szervezet
jelezte csatlakozási szándékát. A bíráló bizottság véleménye alapján a település szám
csökkentése, ill. a vállalkozók nagyobb számú bevonása szükséges. Mivel a vállalkozók
számát nagy mértékben növelni nem lehetett, ezért kénytelen volt az alakulóban lévő helyi
TDM szervezet az önkormányzatok számát csökkenteni. Olyan stratégiát alakított ki, melyben
csak olyan önkormányzat léphet be a szervezetbe, mely valamilyen idegenforgalmi
produkciót (vállalkozást, civil szervezetet) hoz magával, vállalva mind az önkormányzatra, ill.
a produktumra vonatkozó befizetési kötelezettséget. Így a pályázat 12 településsel (Komló,
Bikal,

Mánfa,

Egyházaskozár,

Tormás,

Szászvár,

Hosszúhetény,

Alsómocsolád,

Magyaregregy, Kárász, Mecseknádasd, Váralja), 7 vállalkozással (Hella 91 Kft, Sikonda Kft.,
Prowincia TMT Kft, G & G Panzió és Étterem, Szuppi Bt., Mecseki Erdészeti Zrt, Wekler
Családi Pincészet) és 5 civil szervezettel (Keleti-Mecsek Egyesület, Hosszúhetényi Falusi
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Turizmus és Vendégvárók Egyesülete, Alsómocsoládi Közösségfejelsztő és Szolgáltató Kft.
Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi Turizmus Egyesület, Ginkgo-Med) kerül beadásra 2009 év
augusztusa folyamán. A megalakulás után lehetőség nyílik egyéb önkormányzatok,
vállalkozások és civil szervezetek további csatlakozására. Fontos megemlíteni, hogy a helyi
TDM szervezet átnyúlik a két kistérség határán, a Bonyhádi, ill. a Pécsváradi kistérség
területére egy-egy települést érintve. A szervezet a Keleti-Mecsek Egyesület fenntartásában
álló Kárászi Tourinform Irodára épül, azonban a megalakulás után a Tourinform Iroda
székhelye a Reneszánsz Élménybirtokon lesz, mind a front-office, mind pedig a menedzsment
munkájának helyt adó back-office iroda is itt kerül kialakításra. Három Tourinfo Pont alakul,
Mecseknádasd, Kárász, Komló-Sikonda székhellyel. A szervezet neve Hegyhát-Mecsek TDM
szervezet lesz. A legfőbb marketing feladat a TDM szervezet számára közös arculat és
megjelenés kialakítása, katalógusok készítése, web oldal készítése, fenntartása, touch infok
kialakítása, a három Tourinfo Ponton, valamint az Élménybirtokon 1 db informátor 3000
kialakítása, és az online foglalási rendszer kialakítása, mely térségi szinten kerül kialakításra,
a pécsi és az orfűi TDM szervezettel közösen.
Ha a fent leírtak megvalósulnak, akkor a térség megfelelően ismertté válik. Számíthatunk az
idegenforgalom felélénkülésére, a térségbe látogatók száma növekszik, az idegenfogalomból
származó árbevétel emelkedik, mely pozitív hatással lesz az itt lévő vállalkozásokra, valamint
az itt élők életszínvonalának emelkedésére.
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