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Járvány és válság a turizmusban

Forrás: https://ksh.hu/s/helyzetkep-2021/#/kiadvany/turizmus-vendeglatas/egyes-turisztikai-mutatok-valtozasa



A válság hatásainak mérséklése

• Komplex fejlesztési tervek és stratégiák

• Turizmushoz kapcsolódó díjak és címek megpályázása

• Összefogás, szolidaritás

• Utazási motiváció fenntartása

• Európa Gasztronómiai Régiója Cím-mel kapcsolatos felfogások
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A lekérdezésben részt vevő cégek vendéglátáshoz 
és turizmushoz kapcsolódó tevékenységei

A cégek

vendéglátáshoz (n=177) turizmushoz (n=198)

kapcsolódó tevékenységei (%)

Melegkonyhás vendéglátóhely 34,50 Vendéglátás 29,29

Rendezvényszervezés 31,60 Szálláshely-szolgáltatás 28,28

Kávézó 25,40 Rendezvényszervezés 28,79

Catering szolgáltatás 22,00 PR, marketing tevékenység 18,69

Szálláshely szolgáltatáshoz 

kapcsolódó vendéglátás

22,00 Attrakció üzemeltetés 14,65

PR, marketing tevékenység 16,90 Utazási irodai szolgáltatás 10,61

Büfé 16,40 Pályázati tanácsadás 9,09

Ételkiszállítás 11,90 Önkormányzat turizmussal kapcsolatos 

fejlesztése

9,09

Pályázati tanácsadás, szakértés 7,90 Idegenvezetés 9,09

Söröző, borozó, kocsma, presszó 2,90 Turisztikai attrakció fejlesztés 5,05

Ital nagykereskedés 0,60 TDM menedzsment feladatok 5,05

Borkóstolás 0,60 Személyszállítás 3,54
Forrás: Horeczki-Gonda, 2022



A kérdőívet kitöltő cégek alapításának ideje a 
turizmusban és a vendéglátásban
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Hogyan vélekedik erről a kezdeményezésről az 
érintett szektor?

Turizmusban Vendéglátásban

dolgozók

Tud-e arról, hogy van egy civil kezdeményezés, amely szeretné elérni, hogy

2024-ben Baranya és Pécs legyen Európa Gasztronómiai Régiója?
64,0% 50,5%

Ön szerint méltó lenne-e Baranya megye erre a címre? 92,0% 89,8%

Véleménye szerint egy ilyen cím és az arra történő felkészülés révén

Baranya és Pécs bekerülhet a turizmus szempontjából elsődleges

turisztikai fogadóterületek közé Magyarországon?

74,9% 76,4%

Véleménye szerint egy ilyen egy- illetve több éves programra kell-e

közpénzt áldozni?
90,9% 82,7%

Véleménye szerint egy ilyen átfogó program létrehozható csupán civil és

vállalkozói összefogásból?
24,6% 26,1%

Véleménye szerint 3 év felkészülés elegendő-e, hogy a megye

gasztronómiája felkészüljön a sikeres szereplésre, gasztronómiai értékeink

bemutatására?

87,9% 82,4%



Különböző szervezetek anyagi hozzájárulásának 
szükségessége

A preferenciák hasonlóak a két 

szektor dolgozói között, egyedül 

a kisvállalkozások és a civil 

szervezek anyagi 

hozzájárulásának mértékében 

nem értenek egyet, a 

turizmusban dolgozók inkább 

terhelnék a kisvállalkozásokat a 

cím költségeivel, míg a 

vendéglátásban dolgozók, 

inkább a civil szervezeteket –

lévén maguk is többségében 

kisvállalkozók.

Turizmusban Vendéglátásban

dolgozók*

Magyar Turisztikai Ügynökség 93,8% 90,5%

Baranya Megyei Önkormányzat 92,0% 90,8%

Pécs Város Önkormányzata 91,3% 84,7%

Nagyvállalkozások 88,4% 82,7%

Agrárminisztérium 80,1% 75,0%

Kisvállalkozások 64,1% 48,7%

Civil szervezetek 60,5% 52,6%

Állampolgárok 39,0% 31,3%



A cím elnyerésének lehetséges hatásai
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Lendületet adna a baranyai vendéglátás fejlődésének

Jelentős pozitív hatást gyakorolna a térség turizmusára

Pozitívan hatna az élelmiszer alapanyagok gyártására

Felértékelné gasztronómiai örökségünket

Nemzetközi láthatóságot biztosítana az új turisztikai térségnek

Elősegítené, hogy a helyi gasztronómiai rendezvények megújuljanak

és minőségükben fejlődjenek

Erősítené az összefogást és az együttműködési hajlandóságok a

megyében a különböző szektorok és szereplők között

Felértékelné az egészséges életmód, egészséges táplálkozás iránti

igényt

A kevésbé ismert területek értékei is reflektorfénybe kerülnének a

megyében

Segítené a nemzedékek közötti összefogást és tudásátadást

Jelentősen fejlődne Baranya megye vendéglátása

Nem tudja/nem akar válaszolni Egyáltalán nem Inkább nem Inkább igen Teljes mértékben

1. Vendéglátás 

fejlődése

2. Gasztronómiai 

rendezvények 

megújulása

3. Térség turizmusára 

pozitív hatást 

gyakorolna

4. Baranya kincseinek 

megismerése/megis

mertetése



Miért nem kell ez neked Baranya?

• Nem sikerült a pályázathoz szükséges szektorok közötti összefogást 
megvalósítani. 

• A kezdettben lelkes kereskedelmi és iparkamara és az általa gesztorált 
gasztronómiai klaszter látványosan szembe fordult a törekvéssel, ezzel 
figyelmen kívül hagyták a helyi vállalkozások és más szakmai szereplők 
kutatásunkban feltárt és bizonyított támogató véleményét, és a 
pályázattal kapcsolatos rendkívül pozitív hozzáállását.

• Ezzel alapot adtak az elbizonytalanodó politikusoknak is a 
kihátráláshoz.

• Így a cím elnyerésére irányuló törekvés 2022 tavaszán zátonyra futott. 


