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A falusi turizmus helyzete és ökonómiai 

értékelése zempléni településekben

SZABÓ BERNADETT

Kulcsszavak: falusi turizmus, ökofalvak, fenntarthatóság, Zemplén.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Zempléni települések helyzetét és falusi vendéglátóinak a tevékenységét 2002-

ben és 2010-ben végzett mélyinterjúk és kérdőíves felmérések keretében vizsgál-

tam, amely lehetőséget adott a változások figyelemmel kísérésére. A vizsgált telepü-

lések az utóbbi nyolc évben jelentősen fejlődtek a megvalósult infrastrukturális be-

ruházásoknak köszönhetően. A térség jelentős turisztikai potenciált rejt magában, 

melynek hasznosítása azonban szerény. A vendégforgalom alakulása nem tükrözi az 

országos tendenciát, mert a gazdasági válság hatására nem emelkedett, hanem 40%-

kal csökkent. A vendéglátók nincsenek tisztában a tevékenységgel kapcsolatban fel-

merülő költségekkel, nem ismerik a tevékenységüket érintő aktuális változásokat; a 

szállás mellett szegényes az étkeztetés és a programkínálat. 

Korábban a falusi turizmus gazdasági értékelésére alkalmas modellt dolgoztam 

ki Hortobágy menti településekre, melyet adaptáltam a zempléni településekre, s így 

számszerűsíthetővé tettem a térségben működő falusi vendéglátás költségeit, bevé-

teleit és jövedelmeit, valamint különböző beruházási koncepciók megtérülését. 

Feltártam, hogy a vizsgált zempléni településeken reális esély nyílik az ökofalvak 

koncepciójának megvalósítására, mely a falusi vendéglátással karöltve hozzájá-

rulhat a fenntartható gazdálkodás megalapozásához és a környezettudatosság 

terjesztéséhez.

BEVETEZÉS

A vidék gazdasági bázisának erősítése, 
diverzifikálása a mezőgazdaság fejlesz-
tésével önmagában nem elegendő, a helyi 
erőforrásokat hasznosító tevékenységek 
fejlesztése is szükséges. A több lábon állás 
megvalósítása, tájjellegű termékspecifi-
kumok előállítása, feldolgozása, értéke-
sítése, a mezőgazdaság és az idegenfor-
galom összekapcsolása a mezőgazdaság 
népességeltartó erejének a fokozódását se-
gíthetik. Megakadályozható továbbá a vi-
déki termelők – a mezőgazdaság gyenge 
jövedelemtermelő képessége miatti – el-
vándorlása a képződő munkahelyek és a 
kiegészítő jövedelemszerzés által (Antal et 

al., 2009). Ez utóbbi hozzájárulhat – köz-

vetve – érzékeny természeti területeken az 
extenzív gazdálkodás lehetőségének meg-
teremtéséhez és lehetőség nyílhat a falusi 
és vidéki életforma fenntartására és meg-
őrzésére is. 

A vidékfejlesztés funkciói közé tarto-
zik a természeti erőforrások, a környezet, 
a táj megőrzése (Nemessályi et al., 2004). 
A fenntartható vidékfejlesztés megőr-
zi, regenerálja és újrateremti a természeti 
erőforrásokat, számol azok terhelést viselő 
képességével, emeli a vidéki lakosság élet-
körülményeit, helyreállítja a vidék funk-
cióit, hozzájárul a társadalmi igények-
hez, továbbá rendelkezésre állnak azok az 
anyagi-gazdasági, pénzügyi és más forrá-
sok, melyek a mindennapi szükségletek és 
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a társadalmi, szociális, kulturális igények 
kielégítéséhez szükségesek. Az élhetőség 
az, amely meghatározza egy adott térség 
fenntarthatóságát (Csete – Láng, 2009). 
Csete M. (2009) alapján a legtöbb vidéki 
település a turizmus fejlesztésében lát le-
hetőséget, kiegészítő jövedelemszerzést, 
munkaalkalmat, településfejlesztést és 
élhetőségjavítást.

A falusi vendéglátás klasszikus értelem-
ben a mezőgazdaságból származó jövedel-
met egészíti ki, azonban magyar viszonyok 
között a két tevékenység általában alig 
kapcsolódik egymáshoz. Nem szorítko-
zik csak falvakra, hanem vidéki kisváro- 
sokban is működhet, melyek nem kiemelt 
gyógy- és üdülőkörzetek részeit alkotják. 
A tevékenység három szolgáltatás nyújtá-
sát foglalja magában: szállást, étkeztetést 
és programkínálatot; a vendég részéről 
pedig olcsó és aktív kikapcsolódást jelent, 
mely során a vendég a nyújtott szolgálta-
tások révén megismerheti az adott tájegy-
ség hagyományait, bekapcsolódhat helyi, 
tájjellegű munkákba, például szövésbe, 
kosárfonásba, szüretelésbe, disznótorba, 
vagy akár megismerkedhet a helyi jelleg-
zetes ízekkel is. Akkor sikeres igazán, ha a 
tevékenység mezőgazdasághoz kapcsoló-
dik, az abból származó jövedelmet egészí-
ti ki, és így a mezőgazdasági tevékenység 
a programkínálatot színesítheti. Olyan te-
rületeken lehet jelentős, ahol természetvé-
delmi megszorítások miatt intenzív mező-
gazdaság nem működhet, így a falusi ven-
déglátás hozzájárulhat a kevésbé intenzív 
és környezetbarát mezőgazdaság jövedel-
mének kiegészítéséhez, továbbá az előállí-
tott termékek közvetlenül hasznosíthatók 
a vendéglátásban.

A válság pozitívan érintette a falusi tu-
rizmust országos szinten, ami jellem-
ző tendencia más országokra is (Chaitip, 

2010). A FATOSZ (Falusi és Agroturizmus 

Országos Szövetsége, 2010) becslése alap-
ján 2009-ben mind a falusi vendéglátók 
száma, mind pedig a férőhelyek száma nőtt 
15-16%-kal, és 17%-kal több vendég érke-
zett, mint 2008-ban, hiszen az árérzékeny 

hazai turisták kisebb számban utaztak 
külföldre, mint korábban. Jelenleg a ven-
déglátók száma 8000 körüli. A 2010-ben 
bevezetett adómentesség eltörlése viszont 
visszavetheti a vendéglátók törekvéseit és 
vállalkozói kedvét.

A legutóbbi, falusi szálláshelyekre is vo-
natkozó jogi szabályozás (14) korlátozza a 
falusi szállásadásra alkalmas települések 
körét, kiszorítva a lehatárolásból olyan te-
lepüléseket, melyek környezete, hagyomá-
nya megfelelne a falusi vendéglátás köve-
telményeinek. A kormányrendelet már 
nem különbözteti meg a magánszállás-
adói (falusi és fizető-vendéglátó szállás-
adás) és a kereskedelmi szállásadást, mely 
alapján jogilag megszűnik a falusi vendég-
látás fogalma, helyette szálláshely-szol-
gáltatóként, vagy fizető-vendéglátóként 
tartják nyilván ezentúl a szállásadókat. 
A jogszabály nem teszi kötelezővé a szál-
láshelyek minősítését, az csak a minimá-
lis engedélyezési és üzemeltetési feltétele-
ket határozza meg, melyek az üzemeltetési 
engedély kiadásának feltételét jelentik. Így 
vendégházak minősítése esetén a most ki-
alakulóban lévő új védjegyrendszer alkal-
mazása sem lesz kötelező, de a minőségi 
vendégfogadás fejlődését vonhatja maga 
után.

A falusi vendégasztal-szolgáltatás újra 
arra sarkalhatja a kistermelőket és a gaz-
dálkodással foglalkozó falusi vendéglátó-
kat, hogy térségükre jellemző, hagyomá-
nyos eljárásokkal előállított mezőgazda-
sági termékeket állítsanak elő, melyeket 
közvetlenül tudnak a vendégek számá-
ra értékesíteni (15). A helyi specialitások-
ra alapozva feleleveníthetők az egykori, 
tradicionális gazdálkodási módok, egy-
kori mesterségek, melyek települési, vagy 
több települést érintő, akár kistérségi ren-
dezvények során bemutatásra kerülhetnek 
az odalátogató vendégeknek. Mindez ösz-
szefogásokra késztetheti a lakosokat, se-
gítheti a belső identitástudatuk kialaku-
lását, mely során újra felfedezhetik térsé-
gük értékeit.

Szabó: Falusi turizmus zempléni településekben 
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Célul tűztem ki falusi vendéglátók mű-
ködésének a feltárását, és a tevékenység 
eredményének a számszerűsítését, illet-
ve környezettudatos életforma kialakí-
tására való hajlandóságot zempléni tele-
püléseken. A térség természeti és ember 
alkotta értékek tárháza, melynek bemuta-
tása jól kapcsolható a falusi turizmushoz, 
mely egyre több ember számára nyújthat 
megélhetést.

A KUTATÁS MÓDSZEREI

A falusi vendéglátás adottságait a gyakor-
latban hét zempléni településen vizsgáltam: 
Bózsván, Füzéren, Füzérradványban, Holló-
házán, Mikóházán, Pálházán és Telkibányán. 
A vizsgált terület, a Hegyköz, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye északkeleti részén talál-
ható. A települések kiválasztását indokolta, 
hogy az ország falusi vendéglátóinak az egy-
negyede (27%) az Észak-magyarországi Ré-
gióban, míg a régió falusi vendéglátóinak 
fele (52%) Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben található (Dávid et al., 2007; FATOSZ, 

2010). A Zemplénhez tartozik a legtöbb tele-
pülés a megyét érintő öt üdülőkörzet közül, 
mely a térség turisztikai vonzerejéről árul-
kodik. A Zemplénben eltöltött vendégéjsza-
kák száma magánszálláshelyeken a megyei 
érték egyharmada, míg a Hegyköz telepü-
lésein realizált vendégéjszakaszám 32%-a 
a zempléni forgalomnak (Zemplén projekt, 

2009). Törekedtem arra, hogy eltérő adott-
ságú, de jelentősebb idegenforgalommal 
rendelkező településeket vonjak be a vizs-
gálatba, mely a hasonló természeti adott-
ságok mellett rámutathat a problémák oka-
ira és a fejlődési lehetőségekre is. Bózsva, 
Füzér, Füzérradvány, Hollóháza, Mikóháza 
és Pálháza magánszálláshelyeinek vendég-
forgalma több mint a felét teszi ki a Hegyköz 
18 településének (Zemplén projekt, 2009). 
Telkibánya választását az indokolta, hogy – 
bár már nem hegyközi település – a kis lé-
lekszám ellenére sikerült magas színvona-
lú turisztikai kínálatot és üdülőfalu jelleget 
kialakítani a községben. A települések hely-
zetét és a falusi vendéglátók tevékenységét 

2002-ben és 2010-ben végzett mélyinter-
júk és kérdőíves felmérések keretében mér-
tem fel. Mind a kétszer a felmérés kiterjedt 
a polgármesterek véleményének feltárásá-
ra, a lakosság elégedettségének vizsgálatára 
és a falusi vendéglátók működésének meg-
ismerésére. Jelen tanulmányban a 2010-
es felmérés eredményeire és a változásokra 
koncentrálok.

A polgármestereknek szánt mélyinterjú 
2010-ben összesen 26 kérdést tartalmazott. 
A célja a településekre vonatkozó legfonto-
sabb adatok begyűjtésén túl többek között 
a 2002-től történt legfontosabb változások 
megismerése volt. A mélyinterjúban kitér-
tem a lakosok számára, kor és végzettség 
szerinti megoszlására, a foglalkoztatási hely-
zetre, a település kapcsolatára a környező te-
lepülésekkel, a civil szervezetekre, turiszti-
kai fejlesztésekre, a falusi turizmust segítő/
gátló tényezőkre, támogatásokra, fejleszté-
sekre, az önkormányzat költségvetésére, a 
megoldandó feladatokra, az ökofaluvá válás 
esélyeire, a lakosság együttműködésére. 

A lakossági felmérésnél a mintába kerü-
lők a vizsgált települések összlakosságá-
nak 1%-át alkották, így 47 fő került a min-
tába. A minta kor, nem és végzettség szerin-
ti összetétele reprezentálja az összlakosság 
összetételét. A lakossági kérdőíves felmé-
résnek, mely 21 kérdésből állt, célja volt a 
jövedelemkiegészítés módjának, a megol-
dandó feladatok megismerésén túl a lakosság 
véleményének a feltárása a település helyze-
tével, jövőjével, egyes adottságaival kapcso-
latban, és feltárni a lakosság hajlandóságát 
a falusi turizmus végzésére, az együttműkö-
désre, összetartásra, valamint környezettu-
datos életforma kialakítására.

A falusi vendéglátók működését feltá-
ró felmérésbe 20 falusi vendéglátó került 
be, akik a hét településen működő összes 
vendéglátók 20%-át alkotják. A falusi ven-
déglátók kérdőíve 44 kérdést tartalmazott. 
A vendéglátóra vonatkozó általános kérdé-
sek után a szálláshely jellemzői, a tevékeny-
ség gazdasági adatai, az esetleges mezőgaz-
dasági tevékenység jellemzői, valamint az 
elmúlt hónapok – falusi turizmust érintő – 
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aktualitásai szerepeltek. A felmérés során a 
működés megismerése mellett arra is kon-
centráltam, hogy a tevékenység mennyiben 
kötődik mezőgazdasági tevékenységhez, a 
vendéglátók hajlandóak-e biogazdálkodás-
sal is foglalkozni, továbbá az ő esetükben is 
felmértem a környezettudatos életforma ki-
alakítása iránti hajlandóságot.

A felmérést 2010 júliusában és augusztu-
sában végeztem el saját magam, személye-
sen, hiszen éppen az volt a célom, hogy minél 
részletesebb betekintést nyerhessek a te-
lepüléseken élők helyzetébe, valamint első 
kézből kapjak információt a falusi vendéglá-
tók működéséről. Az eredményeket Micro-
soft Excel program segítségével értékeltem.

A zempléni falusi turizmus gazdasági ér-
tékelésére készített modellt, melyet koráb-
ban Hortobágy menti településekre dolgoz-
tam ki, adaptáltam a vizsgált zempléni te-
lepülésekre is, és elkészítettem a zempléni 
falusi vendéglátás gazdasági értékelését, 
mely során fejlesztési változatok hatását mo-

delleztem a jelenlegi helyzetre vonatkozóan. 
A modell alkalmas hétféle beruházási kon-
cepció, három szolgáltatástípus, illetve a te-
lepülésekre jellemző árak és vendégéjsza-
kák figyelembevételével a falusi vendéglátás 
költség-, bevétel- és jövedelemviszonyainak, 
és a különféle beruházási koncepciók meg-
térülésének a kimutatására. A modell a költ-
ségeket állandó és változó költségek szerint 
tartalmazza. A változó költségek számítá-
sánál az egy vendégéjszakára jutó ráfordí-
tások mennyiségét a Horváth (1992) által ja-
vasolt irányszámok és ezek tapasztalati úton 
történő korrekciója alapján számoltam. 
A beruházási koncepciók megtérülésének 
vizsgálatánál 15 éves működési időt felté-
teleztem és 7,25%-os kamatlábat vettem 
figyelembe. 

A FALUSI TURIZMUS HELYZETE 
A ZEMPLÉNBEN

A vizsgált települések elhelyezkedését az 
1. ábra mutatja.

1. ábra
A vizsgált zempléni települések elhelyezkedése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
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Személyes tapasztalataim, 2010-ben a 
polgármesterekkel végzett megismételt 
mélyinterjúk, a lakosság körében és a ven-
déglátókkal végzett kérdőíves felméré-
sek, továbbá a rendelkezésemre bocsátott 
anyagok és információk alapján a hegyközi 
települések falusi vendéglátása stagnáló, 
kicsit fejlődő 2002 óta, bár a válság okozta 
visszaesés most nem ezt tükrözi. A polgár-
mesterek továbbra is a turizmust tekintik 
fejlődési lehetőségnek. A vendégek között 
egyre nagyobb számban jelennek meg ke-
rékpáros turisták, két kerékpárút átadásá-
nak köszönhetően. 

A vizsgált települések hazánk leghátrá-
nyosabb helyzetű települései közé tartoz-
nak. Jellemző, hogy hasonló a társadal-
mi és gazdasági szerkezetük, bővelkednek 
természeti értékekben, épített örökségben, 
és máig is élő hagyományokkal rendelkez-
nek. Ezek megadják az alapot a települések 
összefogására, együttműködésére. Ered-
ményes lépések történtek a közelmúltban 
az öregedés, elnéptelenedés, munkanél-
küliség csökkentésére. Idegenforgalmi, 
infrastrukturális és intézményi fejleszté-
sek jöttek létre a települések közötti part-
nerségen alapuló együttműködés követ-
keztében, átstrukturálódás kezd kialakul-
ni az erdő- és mezőgazdasági termelés, a 
termékfeldolgozás és a falusi vendéglátás 
terén, melyek növelhetik a helyiek élet-
minőségét, javíthatják a foglalkoztatási 
helyzetet, és bővíthetik a jövedelemszer-
zési lehetőségek körét. A fejlesztésekben 
visszaköszön a természet- és környezet-
védelem, így a fenntartható térségfejlesz-
tés és az együttműködés összhangja. Ezek 
alapján bízhatunk abban, hogy a települé-
sekre még jellemző kedvezőtlen helyzet az 
összefogás és támogatás hatására lassan 
megszűnik, és élhető vidéki települések-
ként szép példáját fogják mutatni a népes-
ségmegtartásnak, a természeti, kulturális 
és társadalmi értékek megőrzésével. 

A Hegyköz településeinek országo-
san is meghatározó szerepe volt az erdő-

gazdálkodás fejlesztésében, és jelentős 
volt a házi faipar (Pap, 2002). Jelenleg a 
természetközeli, fenntartható erdőgaz-
dálkodás jellemzi a térséget. A mezőgaz-
daságot tekintve a gyümölcsösök telepí-
tése, a legeltető állattartás és gyepgazdál-
kodás, a biogazdálkodás és az előállított 
termékek helyben történő feldolgozása je-
lenthet perspektívát a mezőgazdaság ter-
mészeti értékeket is figyelembe vevő né-
pességmegtartó erejének növeléséhez, 
mely nagyon jól kapcsolható a falusi ven-
déglátáshoz, hiszen a mezőgazdasági tevé-
kenységek programként megjelenhetnek a 
vendéglátás szolgáltatásai között, a mező-
gazdasági termékek pedig közvetlenül ér-
tékesíthetők a vendégek számára, mely a 
helyi termékek piacbővülését is jelenti.

A helyi termékek piacra vitele növek-
vő jelentőségű. Pálházán, bár az állatte-
nyésztés csökkent a mezőgazdasági szö-
vetkezetek felszámolásával, az állatvá-
sárok tartása fontos maradt. A tej, a hús, 
a sajt, a pálinka, a pisztráng, a mézeska-
lács idegenforgalomban játszanak szere-
pet, melyek a helyieknek munkahelyet és 
megélhetést, a turistáknak pedig vonz-
erőt jelentenek (12). A dió, a málna, a sze-
der, a ribiszke, az alma, a kajszibarack, a 
szőlő a Hegyköz gyümölcsei. A gyümölcs-
termelés, a biotermékek arányának növe-
lése és a piacképes feldolgozás stratégiai 
súlyú lehet a térség helyi foglalkoztatásá-
ban és a vendégforgalom növekedésében. 
Kiváló lehetőségként kínálkozik a termék- 
és szolgáltatás-klaszter felállítása, mely a 
helyben előállított termékek „továbbvite-
lét” szolgálná, például Hollóházán a helyi 
szilva, málna lekvárként történő értékesí-
tése útján a helyi kézművesek által előállí-
tott edényben, vagy a községben működő 
fagylaltozóban a helyben termett gyümöl-
csöknek a felhasználása révén, vagy akár 
birsalmapálinka készítésével.

Valamennyi polgármester működő al-
ternatívát lát abban, hogy az adott telepü-
lés hosszabb távon ökofaluvá váljon. Ehhez 
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természetesen a szükséges tőkén túl a la-
kossági szemléletformálás is szükséges. 
Mindegyik település alkalmaz faapríték-
tüzelésű, faelgázosító kazánt, napkollek-
torokat; a környezettudatosságra való ne-
velést pedig már iskolás korban elkezdik.

A lakossági felmérésekből kiderült, hogy 
a megkérdezettek 63%-a pozitívan véle-
kedik a települése jövőjéről, míg 25%-uk, 
főleg füzérradványi és hollóházi lakosok, 
negatívan. Füzérradványban a közbizton-
ság hiánya, míg Hollóházán a község né-
pességeltartó erejének csökkenése okoz 
problémát a lakosság számára. A megol-
dandó feladatok közé minden településen 
első helyen a munkahelyteremtés került. 
A megkérdezett lakosság közel 40%-a ter-
vezi, hogy elkezd falusi vendéglátással fog-
lalkozni, különösen azok, akiknek a főfog-
lalkozása szolgáltatási szektorban találha-
tó. A települések vonzerejét rangsorolva 
az első helyen a természeti adottságok áll-
nak, melyet a népi hagyományok és ren-
dezvények, a művészeti, építészeti értékek 
követnek. 

A lakosság önmagát egy 1-től 5-ig terjedő 
skálán (5-ös a legjobb) 4-re minősítette az 
összetartást és együttműködést tekintve. 

A falusi vendéglátók között végzett fel-
mérés eredményei alapján a válaszadók 
többsége már 9-10 éve foglalkozik falusi 
turizmussal, azonban harmaduk nem vég-
zett falusi vendéglátó tanfolyamot. A meg-
kérdezettek 50%-a a helyi TDM (Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment) egyesület 
tagja, melynek keretében falusi vendéglá-
tó tanfolyamon vettek részt. A vendéglátók 
25%-a nem beszél idegen nyelven. A falusi 
vendéglátás elkezdésének oka elsősorban 
a kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség-
ben keresendő.

Átlagosan három szobát és nyolc férő-
helyet adnak ki a vendéglátók, akikhez az 
elmúlt évben 50 vendég érkezett, mely ér-
tékek jóval meghaladják az országos átla-
got, azonban a 2002-es felméréshez ké-
pest több mint 30%-kal kevesebb a ven-

dégszám. A külföldiek aránya elenyésző. 
A vendégek átlagos tartózkodási ideje a 
hét településre vonatkozóan nem éri el a 
három napot, mely alatta van az országos 
átlagnak megfelelő 3,5 napnak, és a 2002-
es értéknek. Az egy vendéglátóra jutó ven-
dégéjszakák száma 120, mely 20%-kal ma-
gasabb, mint az országos, azonban fele-
akkora, mint a 2002-ben realizált érték. 
A kapacitáskihasználás – csak a nyári sze-
zont figyelembe véve – 16%-os, mely or-
szágos átlag körüli, de alacsonyabb, mint a 
2002-ben tapasztalt kihasználás. A legala-
csonyabb érték Hollóházán, míg a legma-
gasabb Füzéren volt tapasztalható. 

A szálláshelyek döntően 3 napraforgós 
minősítésűek, azonban 15% esetében nem 
történt meg a minősítés. A szálláshely ára 
a vendéglátók 45%-ánál 2100 és 2500 Ft 
közötti. Négy napraforgós szálláshelyek 
esetén 3000-3500 Ft a jellemző ár, míg 
a meglévő kapacitások hasznosításakor 
1800-2000 Ft-ot kérnek a vendéglátók. 
Sajnálatos tény, hogy a vendéglátók 75%-a 
nem vállal étkeztetést, melynek oka az, 
hogy a legtöbb szálláshelyen jól felszerelt 
konyha áll a vendégek rendelkezésére, de 
a vendégeknek nincsen lehetőségük a csa-
ládnál megkóstolni a helyi, hagyományos 
ízeket. Akik vállalnak étkeztetést, azok-
nál a reggeli ára 500-600 Ft/fő, a vacsoráé 
900-1000 Ft/fő körüli. A megkérdezettek-
nek mindössze 30%-a biztosít programo-
kat a vendégeknek, mint például borkósto-
lást, horgászatot, vadászatot, lekvárfőzést 
vagy állatetetést. 

A tevékenység gazdasági adataira áttér-
ve elég kedvezőtlen a kép. A falusi vendég-
látók nincsenek tisztában azzal, hogy mi-
lyen állandóan felmerülő költségeik van-
nak, azt pedig pláne nem tudják, hogy a 
vendégfogadásnak milyen, a vendégforga-
lommal összefüggő változó költségei me-
rülnek fel, azok összefolynak a háztartási 
kiadásokkal.

Kedvező, hogy a vendéglátók 65%-a 
foglalkozik otthon mezőgazdasági te-
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vékenységgel: állattartással, zöldség- 
és gyümölcstermeléssel. Bár regisztrált 
biogazdálkodóként nem, de vegyszermen-
tesen gazdálkodik egyharmaduk. A me-
zőgazdasággal is foglalkozó vendéglátók 
44%-a hajlandó lenne a jövőben kontrol-
lált biogazdálkodással foglalkozni. 

Részletezve a tevékenységet érintő ak-
tuális kérdéseket, meglepő választ kap-
tam arra vonatkozóan, hogy hogyan válto-
zott a vendégforgalom a gazdasági válság 
hatására, bár a vendégforgalomra szá-
molt hatékonysági mutatók már tükrözték 
a helyzetet. Míg országos szinten 15% kö-
rüli forgalomnövekedés volt tapasztalha-
tó a falusi turizmusban, addig a Hegyköz 
településein a vendégforgalom jelentősen 
visszaesett, átlagosan 40%-kal. Jellemző 
tendencia, hogy főleg azok a vendégek ma-
radtak meg, akik üdülési csekkel tudnak 
fizetni. Sajnálatos tény, hogy a vendéglá-
tóknak szinte semmilyen információjuk 
nincs az adózást, a jogi hátteret és a minő-
sítést érintő változásokról, még akkor sem, 
ha falusi turizmussal kapcsolatos szerve-
zet tagjai. 

A megkérdezettek 90%-a nem alkal-
maz megújuló energiaforrásokat, azon-
ban 72%-ukban megvan a hajlandóság a 
környezettudatos életforma kialakítására. 
A vendéglátók szerint a falusi turizmust 
segítő adottságok közül (2. ábra) az első 
helyen a természeti adottságok állnak. 
A Zempléni Tájvédelmi Körzet az egyik 
legfontosabb a falusi turizmust megalapo-
zó feltételek közül, mely szabadon látogat-
ható a fokozottan védett területek kivéte-
lével. A következő a falusi életvitel, melyet 
a szálláshelyek megléte, népi hagyomá-
nyok, rendezvények és műemlékek, épí-
tészeti adottságok követnek. A műemlé-
kek, építészeti értékek adottak (füzéri vár, 
füzérradványi Károlyi-kastély és kastély-
park, mikóházi görög katolikus templom, 
füzéri református templom, római kato-
likus templom, a telkibányai kopjafás te-
mető és református templom, az Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum, a hollóházi 
Porcelánmúzeum stb.), azonban ezek fel-
újítására, az idegenforgalmi kínálat komp-
lex módon történő bemutatására még 
szükség van. A legkevesebb pontot a lakos-
ság képzettsége kapta.

2. ábra
A falusi turizmust segítő adottságok a falusi vendéglátók szemszögéből
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Forrás: saját felmérés, 2010
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A ZEMPLÉNI FALUSI TURIZMUS 
GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE

A felmérés eredményeiből kiderült, hogy 
a vendéglátók nem tudják meghatározni a 
tevékenység során felmerülő költségeiket, 
így arról sincs pontos információjuk, hogy 
mennyi jövedelem képződik a falusi ven-
déglátás során. Ugyanerre az eredményre 
jutottam a korábban, Hortobágy menti tele-
püléseken végzett felmérés során is. Akkor 
készítettem egy modellt a falusi turizmus 
ökonómiai vizsgálatára, melyet most adap-
táltam a vizsgált zempléni településekre (1. 
táblázat). Elkészítettem a zempléni falu-
si vendéglátás gazdasági értékelését, mely-
ben fejlesztési változatok hatását model-
leztem a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, 
számszerűsítve a tevékenység eredményét, 
amely a vendéglátók körében nem volt nyo-
mon követhető. (A modell részletesebb le-
írása a cikk módszertani részében találha-

tó.) Meghatároztam a térségben működő 
falusi vendéglátás költség-, bevétel- és jöve-
delemviszonyait, illetve elemeztem külön-
böző beruházási koncepciók megtérülését 
három szolgáltatástípus és hét beruházási 
koncepció esetén. 

A falusi turizmus tőkeszükséglete függ 
a leendő vendéglátás színvonalától és 
attól, hogy a rendelkezésre álló adottságo-
kat szeretnék-e hasznosítani, vagy szüksé-
ges-e felújítás, új házrész építése. Ez alap-
ján a tőkeszükséglet beruházási koncep-
ciótól függően tág határok között változik 
(70 000–4 000 000 Ft) a térségre jellem-
ző árak figyelembevételével. A modellben 
három szobával és nyolc férőhellyel számol-
tam. A meglévő vagy rendelkezésre álló ka-
pacitások hasznosítása azt jelenti, hogy nin-
csen pótlólagos beruházás, az üresen álló, 
eddig nem, vagy kevés alkalommal (tiszta-
szoba), illetve más célra használt helyisége-
ket állítják a falusi turizmus szolgálatába. 

1. táblázat
A falusi turizmus költség-, bevétel-, jövedelemviszonyainak és megtérülésének vizsgálatára 

alkalmas modell 

Megnevezés Input adat Output adat

Szolgáltatási 
típus

1. Szállás

Vendégéjszaka
Szállásár
Reggeliár
Vacsoraár

Állandó költség
Változó költség

Bevétel
Nettó jövedelem
Bruttó jövedelem
Költségarányos 
jövedelmezőség

Diszkontált megtérülési idő

Nettó jelenérték

2. Szállás+reggeli

3. Szállás+félpanzió

B
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1. Meglévő kapacitások hasznosítása

2. Szobafelújítás

3. Fürdőszoba-felújítás

4. Szoba- és fürdőszoba együttes 

felújítása

5. Szobaépítés

6. Fürdőszoba-építés

7. Szoba- és fürdőszoba együttes építése

Forrás: Bainé Szabó (2003), Szabó et al. (2009)

A 2. táblázat tartalmazza a modell 

input adatait beruházási koncepciótól 

függően, továbbá étkeztetésben a reg-

gelit 600, a vacsorát 1000 Ft/vendég-

éjszakában határoztam meg. Az input 

adatokat a 2010-ben a vendéglátók kö-

zött készített felmérés eredményeire 

alapoztam.
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2. táblázat
Input adatok a zempléni falusi turizmus modellezéséhez

Beruházási koncepció Vendégéjszaka Szállás (Ft/vendégéjszaka)

1-4. 150 1800

5-6. 200 2500

7. 250 3200

Forrás: saját felmérés, 2010

építési koncepciók esetén is, ahol a maga-
sabb szállásár és vendégéjszakaszám ered-
ményezi a növekedést (3. táblázat).

A falusi turizmusból származó jövede-
lem kalkulálásakor a bruttó jövedelmet 
mutattam ki, azaz a munkabért nem sze-
repeltettem a költségek között. Csak szál-
lás biztosításakor az egy vendégéjszakára 
vetített bruttó jövedelem 1075–2065 Ft, 
szállás és reggeli szolgáltatásakor 1375–
2365 Ft, szállás és félpanzió esetén 1975–
2965 Ft között alakul. A modell alapján a 
szoba és fürdőszoba együttes építése áll 
az első helyen, melyet a többi építési kon-
cepció követ. Étkeztetéssel másfélszeresé-
re, duplájára is nőhet az elérhető jövede-
lem. A megtérülési viszonyokat tekintve 
a nettó jelenérték-számítás eredményei-
nél az egyszerűsítés kedvéért nem írtam ki 
a Ft-értékeket, csak azt jelöltem, hogy ér-
demes-e megvalósítani az adott beruhá-
zást. Látható, hogy valamennyi beruházá-
si koncepció megtérül a tervezett 15 éves 
működési időn belül: a meglévő kapaci-
tások hasznosítása 0,2-0,4 év, a felújítási 
koncepciók 0,7-2,3 év, az építési koncepci-
ók 2,5-7,1 év alatt. 

A beruházási koncepciók megtérülé-
sének vizsgálata alapján biztosabb pénz-
forgalom realizálható és a megtérülési vi-
szonyok is kedvezőbben alakulnak, ha a 
szállás mellett megjelenik az étkezteté-
si lehetőség is. A beruházási koncepci-
ók rangsorolásában a meglévő kapacitá-
sok hasznosítása és a fürdőszoba felújítá-
sa áll a vezető helyen 15 éves működési időt 
feltételezve.

A falusi turizmus költség-, bevétel-, jö-
vedelem- és megtérülési viszonyai kedve-
zően alakulnak (3. táblázat). A falusi ven-
déglátás éves költségeinél csak a vendéglá-
tás érdekében felmerült költségek veendők 
figyelembe, elkülönítve a háztartás költsé-
geitől. Ezt a megkülönböztetést – tapasz-
talataim alapján – a falusi vendéglátók 
egyáltalán nem folytatják, a falusi turiz-
mussal kapcsolatos költségeik egybefoly-
nak a háztartás költségeivel. 

Az éves költségeket állandó és változó 
költségekre bontással vizsgáltam. Az ál-
landó költségek tartalmazzák a falusi tu-
rizmus érdekében felmerülő amortizáci-
ót, javítási költségeket, az évente fizeten-
dő tagsági díjat, a hirdetési költségeket és 
a vendégfogadásra kötött biztosítás költsé-
gét. Az építési beruházási koncepciók felé 
haladva a magasabb beruházási értékből 
fakadó magasabb amortizációs költség in-
dukálja az állandó költségek emelkedését. 
Változó költségek között tüntettem fel az 
élelmiszer-alapanyag, az áramszükséglet, 
a vízszükséglet költségét, mely a fürdőszo-
bai és a mosás-takarítás vízszükségletéből 
adódik, a szükséges mosó- és tisztítószerek 
költségét, felhasználva a Horváth (1992) 

által ajánlott fajlagos ráfordítási egysége-
ket. Csak szállás esetén az áramszükség-
let a legnagyobb költségtényező, míg az ét-
keztetés megjelenésével az élelmiszeralap-
anyag-költség válik meghatározóvá. 

A bevételek nagyságát a vendégek száma, 
az átlagos tartózkodási idő, azaz a vendég-
éjszakák száma, valamint a szálláshely és 
az étkeztetés ára határozza meg. Értelem-
szerűen a szolgáltatás bővülésével emelke-
dik a bevétel, és ugyanez mondható el az 
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3. táblázat
A zempléni falusi turizmus költség-, bevétel-, jövedelem- és megtérülési viszonyai

Szolgáltatás

Meglévő 

kapacitások 

hasznosítása

Felújítás Építés

szoba fürdőszoba
szoba és 

fürdőszoba
szoba fürdőszoba

szoba és 

fürdőszoba

Állandó költség (Ft/év)

Állandó költség 49 000 56 000 55 000 73 000 156 000 103 000 225 000

Változó költség (Ft/év)

Szállás  36 000 36 000 36 000 36 000 48 000 48 000 59 000

Szállás+reggeli 81 000 81 000 81 000 81 000 108 000 108 000 134 000

Szállás+félpanzió 141 000 141 000 141 000 141 000 188 000 188 000 234 000

Összes költség (Ft/év)

Szállás 85 000 92 000 91 000 109 000 204 000 151 000 284 000

Szállás+reggeli 130 000 137 000 136 000 154 000 264 000 211 000 359 000

Szállás+félpanzió 190 000 197 000 196 000 214 000 344 000 291 000 459 000

Bevétel (Ft/év)

Szállás 270 000 270 000 270 000 270 000 500 000 500 000 800 000

Szállás+reggeli 360 000 360 000 360 000 360 000 620 000 620 000 950 000

Szállás+félpanzió 510 000 510 000 510 000 510 000 820 000 820 000 1 200 000

Bruttó jövedelem (Ft/év)

Szállás 185 000 178 000 179 000 161 000 296 000 349 000 516 000

Szállás+reggeli 230 000 223 000 224 000 206 000 356 000 409 000 591 000

Szállás+félpanzió 320 000 313 000 314 000 296 000 476 000 529 000 741 000

Egy vendégéjszakára vetített bruttó jövedelem (Ft/év)

Szállás 1 235 1 185 1 185 1 075 1 480 1 745 2 065

Szállás+reggeli 1 535 1 485 1 495 1 375 1 780 2 045 2 365

Szállás+félpanzió 2 135 2 085 2 095 1 975 2 380 2 645 2 965

Nettó jelenérték

Szállás + + + + + + +

Szállás+reggeli + + + + + + +

Szállás+félpanzió + + + + + + +

Diszkontált megtérülési idő (év)

Szállás 0,4 1,4 1,2 2,3 7,1 3,6 6,2

Szállás+reggeli 0,3 1,2 1,0 1,8 6,2 3,2 5,6

Szállás+félpanzió 0,2 0,9 0,7 1,3 5,0 2,5 4,7

Forrás: saját számítás, 2010
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MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, 

JAVASLATOK BŐVEBBEN

Megállapítható, hogy bár a vizsgált te-
lepülések természeti és építészeti adott-
ságokban bővelkednek és jelentős tu-
risztikai potenciált rejtenek magukban, 
hasznosításuk szerény. Alacsony a kapa-
citáskihasználtság és az átlagos tartózko-
dási idő, mely a komplex programcsoma-
gok hiányára vezethető vissza. A vendéglá-
tók nincsenek tisztában a tevékenységgel 
kapcsolatban felmerülő költségekkel, nem 
ismerik a tevékenységüket érintő aktuális 
változásokat; a szállás mellett nem jellem-
ző az étkeztetés és a programkínálat sem. 

A vizsgált települések hazánk leghátrá-
nyosabb települései közé tartoznak. Az el-
múlt években idegenforgalmi, infrastruk-
turális és intézményi fejlesztések jöttek 
létre a települések közötti partnerségen 
alapuló együttműködések következtében, 
így a 2002-ben tapasztalt helyzethez ké-
pest a megoldandó feladatok köre leszű-

kült a munkahelyteremtésre.
Nőtt a magánszállásadók száma, mely 

a turizmus potenciális fejlődési lehető-
ségét rejti magában, de végigjárva a te-
lepüléseket megállapítható, hogy poten-
ciálisan jóval több ház alkalmas falusi 
turizmusra, amely jelentős számú mun-
kanélkülinek és nyugdíjasnak jelenthetne 
jövedelemkiegészítést. Emelkedett a szál-

láshelyek színvonala, sokkal kevesebb a 2 
napraforgós szálláshely a vendégfogadók 
saját forrásból és támogatásból történő fej-
lesztésének köszönhetően. A 3 napraforgós 
szálláshelyek dominálnak, és egyre több 4 
napraforgós, azaz összkomfortos szállás-
helyet kínálnak a vendéglátók. Javult a 

szervezettség is a helyi TDM-egyesületek 
koordinációs munkájának köszönhető-
en. A vendégforgalom mutatói (egy ven-
dégfogadóra jutó vendégek, vendégéjsza-
kák száma, az átlagos tartózkodási idő és 
a kapacitáskihasználás) azonban kedve-
zőtlenebb értéket mutatnak a 2002-es fel-

méréshez képest, melynek oka az, hogy az 
országos tendenciától eltérően a gazda-

sági válság átlagosan 40%-os forgalom-

visszaesést eredményezett a térség falusi 

vendéglátóinál. 
A korábbi helyzettel ellentétben a falu-

si vendéglátásnak a klasszikus formája 

kezd kialakulni, melyben a falusi turizmus 
és a mezőgazdasági tevékenység egymás 
kiegészítője, továbbá kiemelkedő szerepű 
a térség népi hagyományai, szokásai és a 
vidéki életforma fenntartása. Az étkezte-
tés és a programkínálat azonban tovább-
ra is szegényes, holott a falusi turizmus a 
szállásadással, étkeztetéssel és program-
kínálattal teljes.

Az idegenforgalmi kínálat bővült – bár 
ez az átlagos tartózkodási idő növekedésé-
ben még nem tükröződik –, mely a helyi 
TDM-egyesületek munkájában bízva, 
komplex programcsomagonként fog meg-
jelenni a vendégek számára. A települé-
seken szervezett komolyzenei koncertek, 
várjátékok, évente rendszeresen ismétlő-
dő hagyományőrző rendezvények jelentős 
vonzerőt jelenthetnek a vendégek számára. 
Szélesebb körűvé vált a reklámtevékeny-
ség is: az interneten történő reklámozás 
mellett lehetőség nyílik a TDM-tagságból 
fakadóan tourinform irodákban történő 
hirdetésekre, továbbá utazási kiállításo-
kon való részvételre is. 

A falusi vendéglátók szervezett működé-
se érdekében szükséges, hogy minden ven-
déglátónak legyen kapcsolata valamelyik 
falusi turizmussal foglalkozó szervezet-
tel, így javasolt a FATOSZ megyei szerve-
zetébe, a Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Egyesületébe történő be-
lépés, vagy a helyi TDM-egyesülethez való 
csatlakozás, mellyel lehetővé válna a ven-
dégfogadók érdekvédelme, rendszeres tá-
jékoztatása, szervezett vendégfogadás és 
a szálláshely minősítése. Szakirányú ide-
genforgalmi tanfolyam elvégzésével és ez-
által a gasztronómiai és a programkínálat 
bővítésével felismerhetővé válna a vidéki 
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életforma megőrzésének és bemutatásá-
nak jelentősége. 

A vendégfogadók számára a szolgáltatá-
suk bővítése is megoldást jelenthet az át-
lagos tartózkodási idő növelésére, azaz ha 

a szálláshely mellett speciális, tájjelle-

gű programot is kínálnak, mellyel az ér-
kező vendégek bekapcsolhatók a helyi szo-
kásokba, így megismerhetik azokat, a ven-
déglátókhoz nagyobb eséllyel térnek majd 
vissza, és emellett az átlagos tartózkodá-
si idő és a kapacitáskihasználtság is növe-
kedhet. Sok falusi vendéglátó kínálhatna 
programot a vendégek számára, akik pél-
dául bekapcsolódhatnának a vendéglátók-
nál egyre inkább megőrzött és jelenlévő ha-
gyományos paraszti gazdálkodásba, meg-
ismerhetnék a térség mezőgazdaságának 
és erdőgazdálkodásának hagyománya-
it, a térségre jellemző nemzetiségi – szlo-
vák, ruszin – tradíciókat, a falvak tükrözte 
néprajzi értékeket, betekintést nyerhetné-
nek a kismesterségeket és házi ipari tevé-
kenységeket tükröző életformába, példá-
ul szövésbe, kosárfonásba, tányérfestésbe. 
Telkibányán a helyi szokásokat tükröző 
programkínálattal – kenyérsütéssel, szö-
véssel, fafaragással – is várhatják a vendé-
geket. Pálházán helyi, tradicionális prog-
ramokat lehetne a vendégeknek nyújtani, 
mint például porcelánfestést, agyagfigu-
rák készítését, mézeskalácssütést és -dí-
szítést, valamint a vendégek táncházban 
megismerhetnék a helyi néptánc jelleg-
zetességeit. A falusi, vidéki életmód meg-
őrzésére szolgál Füzéren a tájház, mely a 
Hegyközre jellemző, hagyományos kispa-
raszti építkezést és lakáskultúrát tükrö-
zi vissza. A térség a kisipari és kézműves 
mesterségek terén nagy múlttal rendel-
kezik. Érdemes lenne a turizmushoz kap-
csoltan a kézműves ágazatok, például ko-
sárfonás, korongozás felkarolása, mely a 
kereskedelemhez kapcsolódó vállalkozók 
aktivitását is ösztönözheti az előállított 
tárgyak kézműves boltokban, vásárokon, 
rendezvényeken történő értékesítésével. 

Az átlagos tartózkodási időt növelheti, ha 

mindezek mellett megjelenik az étkeztetés 

is, mely során a vendégek megkóstolhatják 
a helyi, tájjellegű ételeket.

A falusi turizmusnak így nagy szerepe 
lehet a térség népi hagyományainak, szo-
kásainak megőrzésében és a vidéki élet-
forma fenntartásában. A falusi porta és 

ház felújítása, bővítése így lehetőleg helyi 

hagyományokon alapuljon, és tükrözze a 

hely varázsát, jellegzetességeit, elkerül-

vén azt a veszélyt, hogy a falvak fokoza-

tosan elveszítsék népi hagyományaikat, 

kulturális örökségeiket. Ez alapján a te-
lepülések megújításának a falusi arculat 
megőrzésével kell párosulni, egyszerű, a 
Hegyközre jellemző porták kialakításával. 
A falvak lakóiban, különösen az idősebb 
generációkban tudatosítani kellene, hogy 
a falusi életvitel és ismeretanyag – mely 
apáról fiúra, asszonyról leányra szállt – 
mekkora kincs az utókornak, és megőrzése 
és továbbadása fontos feladataink egyike. 

A kapacitáskihasználás teljesebbé téte-
le érdekében a vendéglátóknak törekedni-
ük kellene arra, hogy a nyári szezon mellett 
tavasszal és ősszel is fogadjanak vendége-
ket. A természeti adottságokra, a térség-
ben működő vadásztársaságokra és föld-
tulajdonosi közösségekre alapozva pedig 
a téli vendégfogadás is kiteljesíthető vadá-

szok fogadásával. 
A falusi vendéglátók egyáltalán nincse-

nek tisztában az adózásban, a jogszabályi 
háttérben és a minősítésben beállt válto-
zásokkal. Javaslom, hogy a helyi TDM-

egyesületek feladata terjedjen ki a falusi 

vendéglátók informálására is a tevékeny-

ségüket érintő aktuális változásokról, le-

hetőleg személyes találkozás keretében. 
A vendéglátókra, kortól függetlenül, nem 
jellemző az internet és e-mail használata.

Az önkormányzat a visszakapott ide-
genforgalmi adót pályázat keretében visz-
szajuttathatná a vendéglátóknak, azzal a 
feltétellel, hogy bizonyítottan visszafor-
gatják azt a turisztikai tevékenységük fej-
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lesztésébe. Ezt az összeget, bár nagysága 
nem jelentős visszabontva, akár önerőként 
is fel lehetne használni egyes pályázati for-
rások elnyeréséhez.

A programok kialakításánál figyelem-

be kell venni a keresleti oldalt is, illet-
ve annak bizonytalanságát; a vendégek 
szemléletváltására is szükség van, hogy 
ezek a programok fizetőképes kereslettel 
is találkozzanak. 

Feltártam, hogy ebben a térségben a 
meglévő kapacitások hasznosítása mellett 
érdemes beruházni a falusi turizmus ér-

dekében, mely magasabb szolgáltatási árat 
és egyre több vendéget, illetve vendégéj-
szakát jelenthet. Mindez tovább javíthatja 
a falusi turizmus jövedelmi és megtérülé-
si viszonyait.

Megállapítottam – amit a polgármeste-
rek véleménye is alátámasztott, továbbá fi-
gyelembe véve a lakosság és falusi vendég-
látók együttműködésre való hajlandóságát 
–, hogy a településeken reális esély van az 

ökofalvak koncepciójának a megvalósí-

tására, mely a falusi vendéglátással és az 

idegenforgalommal karöltve hozzájárul-

hat a globális szemléletre való neveléshez 

és a fenntartható fejlődés gyakorlati meg-

valósításához. Ezt segítené a mikóházi 

példa alapján egy szociális szövetkezet ki-
terjesztése a Hegyköz többi településére is, 
koncentrálva a tájtermelésre, a hagyomá-
nyos állat- és növényfajták hasznosításá-
ra, az önellátásra való berendezkedésre, 
melyben a falusi turizmus hírvivő és szem-
léletváltó szerepet is játszhatna az odaér-
kező városi vendégek felé.

Egy ökofalu vagy ökotérség létrehozása 
a Zemplénben, különösen a Hegyköz tele-
pülésein, erősítené a vidékfejlesztés hár-

mas funkcióját: gazdasági szempontból 
lehetőséget teremtene a helyi termékek 
értékesítésére a helyi piacok bővítésével; 
társadalmi szempontból életszínvonal-
növelést vonna maga után a jövedelem-
termelés következtében; ökológiai-kör-
nyezeti szempontból pedig a természeti 
elemek fenntartható védelmének gyakor-
lati példáját reprezentálná – mindezzel le-
hetőséget adva a térség válságból való kilá-
balásának és fejlődésének.

További kutatásaimban a zempléni fa-
lusi vendéglátás és a környezettudatos-
ság kapcsolatát kívánom vizsgálni, a ter-
mészeti értékeket egyre inkább tisztelet-
ben tartó fenntartható fejlődés gyakorlati 
megvalósításának tükrében.
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