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1. Bevezetés 

 

„ Utazni nem könnyű mesterség, mesterségnek sem mesterség, hanem inkább művészet. S mint 

minden művészetet, az utazás művészetét is tanulni kell” 

(Magatartási kódex, 1930) 

Dolgozatom témájának az utazási irodák piaci helyzetének, lehetőségeinek elemzését 

választottam. Téma választásom oka, az aktualitás mellett az, hogy ezen szervezetek a 

turizmus egyik mozgatórugójaként működnek. Napjainkban, egyre többen teszik fel a 

kérdést, hogy az internet gyors elterjedése végett, szükség van-e utazásszervező és 

utazásközvetítő cégekre, valamint ezek tevékenységeikre. Felkeltette érdeklődésem az a 

téma, hogy egyes cégek miért mennek csődbe, más cégek pedig hogyan tudják feltornázni 

magukat a piramis csúcsára. Több kérdés fogalmazódott meg bennem ezzel a témával 

kapcsolatban, hiszen én is résztvevője vagyok a fogyasztói társadalomnak, így én is 

nyomon követem a turisztikai keresletet és kínálatot.  

Dolgozatom célja, hogy elemezzem az utazási irodák piaci helyzetét, lehetőségeit, 

stratégiai válaszait, marketingkommunikációs támogatásának feladatait. 

Szeretnék írni a turizmus általános rendszeréről, tisztázni szeretném a turizmushoz, ezen 

belül az utazási irodákhoz kapcsolódó fogalmi kérdéseket is. Kutatásom célja, hogy az 

utazási irodák tevékenységét mélyebben bemutassam, és az esetleges felmerülő kérdésekre 

választ kapjak.  

Kutatásomat nem csak az interneten és a könyvtárban, hanem személyes tapasztalat 

alapján, szakmai gyakorlat keretében végzem.  

Szekunder kutatásom végett kerestem fel különböző könyveket, könyvtárakat valamint az 

internet segítségét vettem igénybe.  

Szakdolgozatomban a következő hipotézist állítom: 

H1: Az utazási irodák folyamatosan vesztenek piaci pozíciójukból 
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2. A turizmus piaca és a hozzá kapcsolódó fogalmi kérdések 

1. ábra: Turizmus rendszere 

  (Forrás: Lengyel,2004,103.o.) 

A kereslet és a kínálat, a termék és a turista összekapcsolását az utazásszervező és 

közvetítő szektor biztosítja, ebből megállapítható, hogy a turizmus a kereslet és a kínálat 

találkozása. 

A következőkben szeretném bemutatni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a 

kereslet változását. Mivel dolgozatomban az utazásszervezők a központi elem, az ő 

szemszögükből próbálom bemutatni a turizmus rendszerének elemeit. 

2.1. A keresletet befolyásoló tényezők várható alakulása 

 

Társadalmi és demográfiai szempontból várhatóan emelkedni fog a szabadidő, 

megemelkedik a nyugdíjasok száma, amely az utazási irodákra kedvező hatással lesz, 

hiszen rengeteg idős szervezi utazását irodán keresztül. A fiatalok is jobban 

bekapcsolódnak a turizmusba, amely szintén lendíthet az irodák piacán. A buszos 

kirándulásokat legtöbben fiatalabb korosztály veszi igénybe. Tudtam meg Hajdú 

Marianntól. A legnépszerűbb cél állomások pedig Görögország és Bulgária. Az 

emberekben felerősödik a menekülési vágy, ennek kiváltó okai lehetnek a munkahelyi 

stressz, párkapcsolati problémák vagy bármilyen magánéleti probléma. Ilyenkor az 

emberek többsége szeretne valahova elutazni, hogy elszakadjon a megszokott helyéről. 
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Ezek nem feltétlenül távoli desztinációk, de a városlátogatások autóbusszal remek 

lehetőséget nyújtanak az agy kikapcsolására. Az iskolázottság emelkedésnek köszönhetően 

az utazások száma még tovább emelkedik. Azoknak a száma is emelkedik, akik új területet 

szeretnének felfedezni, kalandvágyból utaznak, a kalandot keresik.  

Manapság az emberek többsége nagyvárosokban él. Ennek következtében erősödik a 

városiasodás taszító hatása, amely az utazások számát megnöveli. Ahogy nő az 

iskolázottság, ezzel együtt növekszik a műemlék környezet látogatása is.  

Gazdasági hatásnak tekinthető az életszínvonal javulása, ezzel párhuzamosan az emberek a 

szabad felhasználású jövedelmükből többet költenek utazásra. Azt is állíthatjuk, hogy mára 

már divat lett az utazás. A technikai mobilitásnak köszönhetően a távolságok könnyedén 

áthidalhatók, azaz rövid időn belül hatalmas távolságokat tudunk megtenni.  

Az ajánlattevők tekintetében a pici viszonyok erősödnek, a potenciális turisták magatartása 

javul, ez azért előny, mert a problémás utas megtartása nagyobb erőfeszítést igényel. 

Erősödik a marketingszemlélet, a vállalatok megpróbálnak bevetni mindent, hogy új 

utasokat csábítsanak vállalatukhoz valamint, hogy törzs utasaikat megtartsák. 

A turisztikai kínálat alakulását befolyásoló tényezők többsége azonos a keresletet 

befolyásoló tényezőkkel, így ezt külön nem szeretném részletezni. Viszont a kínálat 

elemeit érintő várható fejlődéséről szeretnék néhány gondolatot írni. Ezek közül is a 

közlekedési eszközök, a szálláshelykínálat és az utazási irodák területén várható 

változásokat emelném ki. 

A közlekedési eszközök, a szálláshelykínálat és az utazási irodák összességében a verseny 

fokozódása várható. Egyre aktívabb szereplőivé válnak a folyamatnak a turizmus 

multinacionális üzleti vállalkozásai.  

A közlekedési eszköz kínálatát a további technikai korszerűsödés a magasabb 

komfortfokozatú, nagy távolságokat gyorsabban áthidaló szupermodern közlekedési 

eszközök elterjedése fogja jellemezni.  

A légi közlekedésben a verseny ezen belül is az árverseny fokozódik. Több légiforgalmi 

társaság versenyképtelenné válhat. A menetrendszerinti és a bérelt járatok közötti 

elhatárolás oldódik. Számos, alacsony díjtétellel dolgozó légitársaság jelenik meg. Ebben 

az évben 2015-ben már Magyarországra is telepítettek Pegasus Airlines járatokat, amelyek 
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kifejezetten Budapest-Törökország útvonalon közlekednek. Így a Wizzairnek fel kell venni 

a versenyt a jegyárak tekintetében.  A verseny fokozódása miatt a légtér zsúfoltabbá válik, 

ami hatással van a légszennyezésre.  

A vasúti közlekedés a második helyet foglalja el a maga 150-350km/órás sebességével. A 

vasúti közlekedés olcsóbb, mint a repülővel való utazás, azonban drágább és 

kényelmesebb, mint az autóbusszal történő utazás. 

Az autóbusz közlekedésben is várhatóak változások. Például új vállalkozások jönnek létre. 

A kínálat bővülését a magas komfortfokozatú autóbuszok tömeges elterjedése fogja 

jelenteni. Mint már említettem, rengeteg utazási iroda szervez autóbuszos kirándulásokat, 

hiszen ezek általában olcsóbbak, mint a vonattal vagy repülővel való utazás.  

A szálláshelykínálatot tekintve Európában nem a kínálatbővítésre, hanem a minőség 

emelésére koncentrálódik. A szállodaláncok tekintetében az egyéni stílusra és imázsra 

törekvő szállodák száma emelkedik. Az apart szállásrendszerek tömegesen elterjednek. 

Tovább erősödik az iparban a munka és tőkeáramlás. A szállodán belül az elektronikus 

információs és kommunikációs rendszer, konferenciatermek, sportolási és 

fitneszlehetőségek, animátorok, funkcióképesebb szállodai szobák és egyéb szolgáltatások 

rendszere jellemző. 

Az utazási irodáknál az utazásszervezők és közvetítők esetében a tevékenység és 

gazdálkodás ésszerűsítése a piacképesség érdekében. Erősödik a szomszédos országokba 

való piackiterjesztés, valamint az egységes európai Általános Utazási Feltételek 

érvényesítése. Az ajánlatdömping erősödik, az utazási irodák speciális ajánlatokra való 

szakosodás is. Kapacitás nyilvántartó és megrendelési rendszerek használata. 

(Tasnádi,2006) 

2.2. A turizmus fejlődését gátló tényezők 

 

Nézzük meg, melyek azok a tényezők amelyek a turizmus fejlődését gátolják, ezek a 

tényezők az utazási irodákra is kihatással lehetnek, amelyeket a későbbiekben példákkal 

fogok megjeleníteni.  

- politikai nyugtalanság  

- gazdasági bizonytalanság 
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- munkabérek emelkedése a közlekedési szektorban 

- reáljövedelmek csökkenése, stagnálása 

- biztonság hiánya (Tasnádi,2006) 

 

2.3. A turisták tipologizálása 

 

A következőkben szeretnék beszélni a turista fogalmáról. Nem alkalmaznám az eddigi 

ismereteimben szereplő definíciót és táblázatot. Próbáltam más szemmel tekinteni a turista 

definícióra és mélyebben vizsgálni ennek a szónak a fogalmát és tartalmát. 

1974-ben Plog, az egyik cikkében kutatja a turisták igényeit, nagy hangsúlyt fektetve a 

desztináció kiválasztásának okára. Létrehozott egy skálát, amelyen elhelyezte a turistákat 

egyéni személyiségjegyeik alapján. A skála szélein helyezte el a pszichocentrikus és az 

allocentrikus kifejezést. A két szembeállított típus közti különbség, a kalandvágy és a 

rugalmasság mértékében határozható meg. A pszichocentrikus turista „magába forduló, és 

nem kalandvágyó”, a kényelmes helyeket igényli utazási során, míg az allocentrikus utazó 

„magabiztos, társaságkedvelő, aki szeretne új dolgokat látni és tapasztalni, felfedezni a 

világot”. (Plog,2001,13.o) Így megállapíthatjuk, hogy a turista típusának a 

pszichocentrikus, míg az utazó tulajdonságának az  allocentrikus turista fogalmazható meg.  

 

Ezeknek a jellemeknek az összehasonlítását a következő ábra mutatja. 

A pszichocentrikus és allocentrikus jellemek összevetése 

          1. táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Puczkó-Rátz,2002,28o) 

 

Pszichocentrikus Allocentrikus 

-          megszokott, ismerős úticélok kevésbé látogatott területek felkeresése 

a célállomáson történő megszokott 

helyek felkeresése 

új élmények megélése 

szórakozást, napsütést keresik magas aktivitási szint, felfedezésre való törekvés 

az autóval való közlekedés preferálása a repülővel való közlekedést preferálja 

jól kiépített turisztikai szolgáltatásokat 

keres 

idegen kultúrák megismerése, helyi emberekkel 

való kapcsolat kialakítást kedveli 

családias légkör nem ragaszkodik modern szálláshelyhez 

előre megtervezett programok, 

szolgáltatások teljes körű igénybevétele 

szervezés rugalmas, sok szabadidőt tartalmaz 
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Ehhez kapcsolódóan megemlíthetjük a midcentrikusokat akik Plog szerint egyik 

szélsőséghez sem tartoznak. Az számít midcentrikusnak aki középtájt helyezhető el.  

 

A következő ábra ezek eloszlását szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A pszichocentrikus és allocentrikus utazók, illetve köztük lévő átmenet megoszlása 

    (Forrás: Plog,2001,16.o) 

     

Most nézzünk egy másik fajta megközelítést a tipologizálásra. A következőkben a Cohen 

féle tipologizálást szeretném kifejteni. 

Cohen a típusokat az utazás céljai alapján is definiálja. Cohen is skálát alkalmaz a típusok 

besorolásához, a karakterek hasonló jellemvonásokat képviselnek. Erik Cohen négy 

turistatípust nevez meg, amelyeket a táblázatban foglaltam össze. 

 

Cohen féle turistatipologizálás 

2. táblázat  

 

(Forrás: Cohen, 2004, 38-48. o) 

Szervezett tömegturista helyiekkel kialakított kapcsolat jellege és 

időtartama minimális 

Egyéni tömegturista 

 

kényelmes környezet, szervez egyéni 

programokat 

Felfedező helyiekkel való ismerkedés igénye, 

biztonságérzet igénye 

Vándor utazási idő hosszú, kapcsolat a helyiekkel, 

kalandvágy 
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2.3.1. Turista típusok vérmérséklet szerint 

 

A szangvinikus utas eleven, érdeklődő, lobbanékony, bőbeszédű, kedélyes. Aktív tagja az 

utas csoportnak, de érzelmei gyakran elragadják. Meggondolatlanul vállalkozik, kapkod, 

próbára téve az idegenforgalmi ügyintéző idejét és türelmét. 

A kolerikus utas érdekember, szűkszavú, kritizáló, önfejű, erőszakosságra hajlamos, 

követelőző, hangoskodó, gyakran elégedetlen. Ha együttműködik, erős támasza lehet a 

csoportnak.  

A melankolikus utas jellemzői, hogy csendes, hallgatag, visszahúzódó, bizonytalan. 

Tanácsokat, útbaigazításokat, bátorítást igényel, amelyeket szívesen fogad. 

A flegmatikus utasunk kényelemszerető, csendes, nyugodt, kerüli az erőfeszítéseket. 

Rábízza magát az idegenforgalomra, elvárja, hogy helyette gondolkodjanak és 

cselekedjenek. Alkalmas az együttműködésre, de nem kezdeményez. Inkább az érzékszervi 

örömforrásokat keresi a turizmusban. (Király, 2001) 

Ezek azért fontosak számunkra, mert az utazásszervezéssel foglalkozó vállalatok, ezeknek 

megfelelően tervezik, alakítják ki kínálatait. Tehát, fontos ismernünk a különböző típusú 

turistákat, ahhoz, hogy ennek megfelelően tudjanak a vállalatok igényeiknek megfelelni. 

Természetesen akadnak a vendégkörben nehezen kezelhető turisták is, akiket a megfelelő 

módon könnyen kezelhetővé tehetünk. 

2.4. Fogalmi kérdések 

 

Nagyon fontos, hogy tisztázzunk néhány fogalmi kérdést, így a következőkben az utazás 

szervezőkhöz és a turizmus piacához kapcsolódó definíciókat szeretném röviden 

bemutatni. Mivel a dolgozatom lényege nem az, hogy száraz definíciókat ismertessek, 

próbáltam a lehető legfontosabb és leglényegesebb fogalmakat kiemelni. 

 

2.4.1. Versenyképesség a turizmusban 

 

Mint minden iparágban, a turizmusban is éles verseny alakult ki a vállalatok között, annak 

érdekében, hogy minél szélesebb körben, szélesebb választékkal elégítsék ki leendő 

partnereik igényeit. 
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Mivel a vonzó turisztikai kínálat a turizmus rendszerének működéséhez nem elegendő 

szeretnék néhány további szükséges tényezőt ismertetni: 

- a küldő piacok keresletének magas színvonalú ismerete 

- a fogadóhely kínálatának nagysága, színvonala, szerkezete és ezek alapján kialakított 

turisztikai szolgáltatásai 

- a kínálat vonzerőtényezőinek ismertsége az egyes célpiacokon 

- a kínálat megközelíthetősége és elérhetősége (Tasnádi,2002, 67-68.o) 

Ezek kapcsolatát összefoglalva a következő ábrán láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A turizmus versenyképességének tényezői 

(Forrás: Tasnádi, 2002,66.o) 

 

4. ábra: A turizmus versenyképességének tényezői 

(Forrás: Tasnádi, 2002,66.o) 

 

A küldő piac és a fogadó piac teendői eltérnek egymástól, mindkettőnek más a feladata így 

differenciált munkamegosztást kell létrehozni. A küldő piacnak nagyobb figyelmet kell 

szentelniük a fogadó piacoknál felmerülő problémák megoldására.(Tasnádi,2002,68.o.)  

 

2.4.2. Az utazást befolyásoló döntések, és ezek változása 

 

Mi alapján dönt a turista?  

A turistát befolyásolja döntésében a turizmus fajtája, annak eldöntése, hogy milyen 

utazáson szeretne részt venni. Mikor szeretne utazni és mennyi időre, mikor kap a 

munkahelyén szabadságot, mikor tudják a családdal vagy barátokkal összeegyeztetni az 

időpontot. Milyen úti célt nézett ki vagy néztek ki, és ennek szervezését kire bízzák rá. 

 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

idézett szöveget 

vagy egy érdekes 

kérdés 

összefoglalását. A 

szövegdoboz a 

dokumentum 

tetszőleges 

pontján 

elhelyezhető, és 

formázását a 

Szövegdoboz-

eszközök lapon 

adhatja meg.] 

Ismertség 

- információ 

- kommunikáció 

Fogadóhely turisztikai 

kínálatának 

- vonzereje 

- szolgáltatásai 
Fogadóhely 

megközelíthetősége 

- közlekedési kapcsolat 

- távközlési kapcsolat 

A küldő hely potenciális 

turistáknak 

- szükséglete,indítéka 

- kereslete 
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Mennyi az a pénzösszeg, amelyet az utazásra tud költeni? Milyen közlekedési eszközt, 

milyen szálláshelyet szeretne igénybe venni? Valamint, milyen programok várják a 

kiválasztott desztinációban? ( Tasnádi,2002) 

Várható változások a turisták döntési magatartásában 

Előtérbe kerül a gyors, spontán, közvetlenül az utazás előtti döntés, ezt nagyon jóé 

példázza a last minute utak népszerűsége. Megnövekedik a téli utazások jelentősége, és a 

heti 6-7 napos utazásokat felváltják a 8-10 3-4 napos turnusok. A tengerhez való utazás 

továbbra is közkedvelt turista célpont, a fogadó országok kínálata igyekszik alkalmazkodni 

a kereslethez. Növekedik az egyénileg utazók száma, ami az irodákra negatíb hatással van, 

hiszen így kiesnek a szervező szerepből, helyét átveszik az internetes oldalak. Péládul 

www.booking.com, www.szallas.hu vagy a repülőtársaságok honlapjai, ahol 

megvásárolhatjuk repülőjegyünket. Népszerűsödik az úgy nevezett „do it yourself” 

tevékenység aránya, amely szintén azt jelenti, hogy utazásainkat egyénileg szervezzük. A 

hangsúly a célcsoport turizmusra helyezkedik. Mivel manapság már viszonylag olcsón 

hozzá tudunk jutni repülőjegyekhez, a személygépkocsi használata csökken, bár még így is 

nagy szerepe van az igénybevett közlekedési eszköz tekintetében. A programok 

tekintetében fokozódik az aktív időtöltés, és az egyedi szolgáltatások igénybevétele. 

 

 

2.5. Az utazásközvetítőhöz és utazásszervezőhöz kapcsolódó fogalmak 

 

A fogalmi kérdések alatt meg kell említenünk az utazásközvetítők és az utazásszervezők 

definícióját is.   

 

Utazásszervezés 

Az utazásszervezés magába foglalja azt a tevékenységet, melynek során az utazási 

vállalkozó az utas igényeinek megfelelően végzi a szervező tevékenységet.(Bokor,2006) 

Utazásszervező fogalma alatt azt értjük aki: 

- saját szervezésű, vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldre, 

belföldről külföldre utazási szerződés alapján közvetlenül vagy közvetítő segítségével 

értékesít, 

- külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi, 

http://www.booking.com/
http://www.szallas.hu/
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- külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat 

értékesít vagy külföldről külföldre történő utazást szervez, 

- külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, 

- a rendezvényszervező, aki utazási csomagnak minősülő szolgáltatást értékesít 

üzletszerűen (Bokor, 2006,53.o) 

Utazásközvetítés 

„Az utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező 

megbízottjaként, illetve a külföldi utazásszervező bizományosaként köti meg.” 

(Bokor,2006, 54.o) 

Utazásközvetítő csak az a szervezet lehet, amely az utazási szerződést, az utazásszervező 

képviseletében, nevében köti meg. Ha a szerződést saját maga nevében köti meg, az már 

utazásszervezőnek minősül. (Bokor, 2006) 

Fogyasztók lehetnek cégek vagy magánutasok is. A saját értékesítés történhet közvetlen 

vagy közvetett módon. A közvetlen módon történő, a kereskedelem bekapcsolása nélkül 

történik, míg a közvetett a vállalat saját foglalási és utazási irodáin keresztül történik.   

Az utazásszervezők versenyhelyzete: 

Egy ágazaton belül a versenyt a külső verseny és a belső versenyben lehet meghatározni. A 

külső verseny, az új versenytársak (jelen esetben új szolgáltatók), okozta veszélyek 

jelentik, az ezek miatt kialakult versenynyomás, az értékesítés versenykényszer határozza 

meg. A belső verseny, az utazásszervezők egymás közötti konkurenciája jelenti a versenyt.  

Az utazásközvetítők versenyhelyzete: 

A belső verseny ebben az esetben az jelenti, hogy az utazásközvetítő vállalatok száma 

emelkedik. Az újonnan létrehozott irodák érvényesülési ereje viszont gyenge, hiszen még 

nincs kialakított vendégköre, ahhoz hogy sikeres irodává válhasson, szüksége van 

megfelelő stratégiára és kommunikációra.  
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3. Az irodák létrehozása és működése, hozzá kapcsolódó fogalmak 

 

Az utazások közvetítői és az utaztatás fontos piaci szereplőjévé váltak. A nemzetközi 

utazások 75%-át, a belföldi utazások 50%-át utazási ügynökségek szervezik. 

Az utazási ügynökségnek gondoskodnia kell a megfelelő információadás és tanácsadásról, 

az úti cél helyeiről, a helyi és a nemzetközi közlekedésről, a szálláshelyről, az utazási 

szervezetekről, hogy esetleges probléma esetén kihez tud fordulni, valamint az utazással 

kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolásáról. E mellett feladata, az útiterv elkészítése, az 

utas számára a helyfoglalás, költségkalkulálás, a voucher kiadása, tájékoztató kiadványok 

kiadása az utazással kapcsolatos minden információval, az értékesítés, az ügyféllel való 

kapcsolattartás, valamint az esetlegesen felmerülő problémák, reklamációk kezelése, egyes 

esetekben ezek kompenzálása. (Tasnádi,2002,180-181.o.) 

 

Ebben a fejezetben szeretném röviden bemutatni, hogyan alakultak ki a ma is piacon lévő 

utazásszervezők, utazási irodák.  

Ahhoz, hogy ma valaki utazási irodát nyisson, rengeteg szabályt be kell tartania, és nagyon 

sok kritériumnak kell, hogy megfeleljen. 

 

Kezdjük az utazási iroda fogalmának bemutatásával. 

Olyan utazásszervező vállalkozás, amely az árualapját maga állítja össze, maga rendeli 

meg, saját maga és partner utazási ügynökségei útján hirdeti meg, saját nevében, saját 

utazási szerződésével értékesíti. Az utazási iroda jelentheti az utazási vállalkozást magát is, 

ahol az értékesítő tevékenységet folytatják. Belföldi és külföldi utazások szervezése, 

értékesítése, közvetítése. Végezhet saját, ügynöki, és szolgáltató irodai tevékenységet. 

(Molnár,2008) 

Vagy másképpen: 

Az utazási irodák, olyan vállalatok, amelyek különböző turisztikai szolgáltatók termékeit 

és szolgáltatásait közvetítik jutalékért, valamint saját maguk is szerveznek utakat egyéni 

utazóknak és csoportoknak is.  

 

Hogyan alapítsunk irodát? A következőkben röviden ismertetem, mennyi szabályba 

ütközik az, aki utazásszervező vállalatot szeretne alapítani. A rengeteg szabályozás miatt, 

jól meg kell gondolni a vállalat létrehozását.  
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Mivel a vállalkozási szabadság elve érvényesül, így nincs akadálya, hogy egy egyesület 

vagy alapítvány foglalkozzon utazásszervező és/vagy utazásközvetítő tevékenységgel, 

amennyiben az, az alaptevékenységhez kapcsolódik és az alapító okiratban szerepel. 

Alapkövetelmény viszont, hogy a tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet belföldi 

székhelyű legyen.  

Külföldi vállalkozó esetén csak a belföldiekre vonatkozó feltételek mellett működhet. A 

tevékenységet folyamatos rendszerességgel végezni kell, ami azt jelenti, hogy aki szervez 

egy utazást az nem minősül utazásszervezőnek. A céget ezután be kell jegyezni a 

cégbíróságon. A tevékenység indításának feltétele, hogy a vállalatot a GM nyilvántartásba 

vegye. Az egyesületet nem a cégbíróságon kell bejegyezni, hanem a rendes bíróságon. Aki 

egyéni vállalkozóként alapít céget, annak is kell a cégbejegyzés, mint egyéni cég. A GM 

nyilvántartásba csak akkor kerül a cég, amikor az egyéb bíróságok és a cégbejegyzés 

megtörtént, és erről igazolást is tudunk adni. A vonatkozó jogszabály csak ilyen esetben 

engedélyezi az utazásszervező-és közvetítő tevékenységet. Ezek után, szükségünk van 

nyilvántartásba vételi számra. A biztonság és a fogyasztóvédelem erősítése, valamint az 

illegális tevékenység felderítésének hatékonyabbá tétele érdekében a kormányrendelet 

előírja, hogy a vállalkozó köteles a nyilvántartásba vételi számát az üzleti kapcsolatában 

folyamatosan használja, az ügyfelet tájékoztatni, az utazással kapcsolatban közreadott 

tájékoztatatóban szerepeltetni, valamint az irodahelyiségben köteles kifüggeszteni 

A nyilvántartásba vétel, vagy ennek változtatása 10.000 Ft-ba kerül + adatszolgáltatás 

2200 Ft. (Bokor, 2000) 

Az utazási irodával szemben történő technikai követelmény 

Az utazási iroda olyan üzlet, amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű 

használathoz igazodik. Kizárólag a tevékenység gyakorlására szolgál és az arra szolgáló 

önálló telefonvonallal rendelkezik.(Bokor,2000,57.o.) 

 

Szükség van az iroda megnyitásához vagyoni biztosítékra is, amelyek lehetnek: 

- bankgarancia 

- biztosítóval kötött  

- hitelintézetnél lekötött, elkülönített, zárolt pénzösszeg a meghatározott célokra 

A biztosíték mértéke függ: 

A Magyarországon történt értékesítésből származó nettó árbevétel 12%-a, de legalább 

négymillió forint, vagy a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább 
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húszmillió forint belföldről külföldre történő kiutazás esetén, ha menetrend szerinti járatot 

vesz igénybe, illetve a szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át 

meghaladják.  Belföldről belföldre utaztatás esetén a tervezett értékesítési nettó árbevétel 

3%-a, de legalább ötszázezer forint. (Bokor,2006) 

Az utazási vállalkozás elnevezése: 

Az utazási vállalkozásnak a cég alapvető tevékenységét kell tükröznie. Tehát vagy 

utazásszervező, vagy utazást közvetítő tevékenységét végzi, vagy esetleg mindkettőt. 

Figyelembe kell venni az ehhez kapcsolódó szabályokat, valamint azt, hogy olyan nevet 

adjunk vállalatunknak amely még nem lett bejegyezve ezen névvel a cégbíróságon. 

Néhány névadással betartandó szabály: 

- csak magyar vagy meghonosodott idegen szavak 

- idegen szó esetében a szónak magyar nyelvű azonos értelme nincs 

- magyar helyesírás szabályai 

- többnyelvű elnevezés esetén, értelemszerűen kell egyeznie a magyar nyelvű elnevezéssel, 

és meg kell felelni az idegen nyelvű helyesírási szabályoknak is 

- fordítás hitelesíteni kell (Bokor,2000,59.o.) 

 

3.1. Az ügynökségek típusai: 

 

A következőkben az utazási ügynökségeket telephely és üzlettípus szerinti csoportosítását 

szeretném bemutatni. 

A városközpontú ügynökségek a nagyobb városok bevásárló központokban vagy annak 

közelében helyezkednek el, az ilyen üzletek a bevásárlóktól várják a vásárlást. A bérleti díj 

ezeknél az üzleteknél igen magasak, így magas forgalmat vagy bevételt kell elérni ahhoz, 

hogy nyereségesen működjön.  

Vannak a külvárosi irodák, akik a helyi lakosság kiszolgálói. Elhelyezkedésüket tekintve a 

fontosabb bevásárló helyek közelébe találhatóak meg. Az alacsonyabb költségek miatt, a 

nagy forgalom elérése mellékes.  

A területi vagy megyei utazási irodák rendszerint nagyobb méretűek, mint a külvárosi 

irodák. A helyi lakosok és üzleti vállalkozások alkalmazottainak igényeit elégítik ki. 

Felmérések szerint az üzleti célú és nyaralási utazások keveredése nyereségesebbé teszi a 

vállalkozást.  
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Az üzletházi irodák elsősorban az üzleti turizmus résztvevőinek igényeit szeretnék 

kielégíteni, de foglalkoznak a vállalkozások alkalmazottainak személyes nyaralásával is. A 

direkt marketinggel érik el a legnagyobb üzleti hatékonyságot. Ennél a csoportnál az 

irodabérleti költségek magasabbak, így nagy a kihívás, hogy nyereségesen 

működjön.(Bokor,2000) 

 

3.2. Az utazásszervezők csoportosítása: 

 

A szolgáltatási profil alapján történő csoportosítás: 

A tömegpiaci utazásszervezők a kiutaztatásra specializálódtak, a célhelyeiket a 

tömegpiacra koncentrálják. Esetlegesen saját légitársasággal is rendelkeznek. 

A specializált utazásszervezők specializálódhatnak egy országra vagy egy bizonyos 

szálláshelytípusra, vagy egy bizonyos szállítási módra, vagy a különleges igényeket 

igénylő vendégek kielégítésére. A miskolci Világlátó utazási iroda roppant jó példa a 

specializálódásra, hiszen a fő profiljuk Spanyolország, kempingben való szállással és 

buszos kijutással. 

A hazai belföldi utazásszervezők azok akik, igyekeznek motiválni a helyi lakosokat, hogy 

hazai utazásokat is szervezzenek, mivel Magyarországon is rengeteg látni való van, és 

nagyon sok értékes turisztikai látványossággal rendelkezik. 

Léteznek a beutaztató-incoming-utazásszervezők ők a legkevésbé ismert szereplők. 

Alapvető szolgáltatásokat nyújtanak tengerentúlról érkező turistáknak, utazási 

ügynökségek vagy közlekedési vállalkozások megbízásából. Tehát ők kifejezetten 

messziről nyújtják szolgáltatásaikat, külföldieknek szerveznek beutazást. 

A konferencia-és kongresszusszervezők a szállodák megtöltésében és 

kapacitáskihasználásában fontosak. A konferenciák előtt és után szervezett kirándulások 

szervezése, így a fogadó országnak ezekkel bevételeket biztosítanak. A 

konferenciaturizmus az üdülési és az üzleti turizmus definíciója között helyezhető el. 

Speciális felkészültséget igényelnek, mint például a multi-audio-vizuális prezentációs 

technikák, szinkrontolmács, összességében az incentive utazások szórakoztatását biztosítja. 

(Tasnádi,2006) 

 

Az értékesítési helyek alapján történő csoportosítás: 

- szolgáltatásaikat „idegen”közvetítő utazási irodákon keresztül értékesítik 
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- szolgáltatásaikat részben „idegen” közvetítő utazási irodákon keresztül értékesítik 

- szolgáltatásaikat saját irodájukban értékesítik 

- szolgáltatásaikat saját irodájukban végzik, saját szolgáltatásaik mellet „idegen” 

szolgáltatást is értékesít 

A legtöbb utazási iroda Magyarországon a negyedik csoportba tartozik.  

Miért válasszunk utazásunk megszervezéséhez utazási irodát? 

Az utazási tanácsadók rendelkeznek megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal, hogy 

tudják, mire van szükségünk. Hozzá kell tennem, hogy a legtöbb utazási irodában a 

szervezők csak úgy értékesíthetnek egy-egy utazást, ahol már saját maguk is jártak, és 

személyes tapasztalattal tudják alátámasztani a prospektusban leírt információkat. Mivel a 

céljuk az, hogy velük szervezzük utazásainkat, és, hogy a jövőben is visszatérjünk 

hozzájuk, így megtesznek mindent a bizalom kiépítésében. Bármilyen negatív tapasztalat 

esetén van hova mennünk, reklamálni, esetleges pénzvisszatérítésre is van esélyünk. 

Kényelmes szolgáltatás, hiszen az irodában mindent elintéznek, nekünk már csak igénybe 

kell venni a szolgáltatást. 

Miért döntsünk az egyénileg szervezett utazás mellett? 

Az egyénileg szervezett út, általában olcsóbb, hiszen megspóroljuk az árrést. All in clusive 

esetében nem ajánlott az egyénileg szervezés, mert drágább, mint az irodával. Az internet 

segítségével otthonról mi magunk is könnyen lefoglalhatjuk szállásunkat, vagy repülő 

és/vagy autóbuszjegyünket. A fakultatív programok költséghatékonyabbak.  

 

 

Vegyünk példának egy Római városlátogatást (tájékoztatás jellegű) 

4 nap/3éjszaka, 4*-os szállodában, büféreggelivel,2015.07.23-26, , 1főre 

IBUSZ utazási irodával: 

Szállás: 89.990 Ft 

Szolgáltatás: (egy ágyas felár): 24.900 Ft 

Adók és egyéb díjak: 36.900 Ft 

Foglalási díj: 1.500Ft 

Útlemondás biztosítása: 2276 Ft 

Összesen: 155.476 Ft 

Egyénileg: 

Repülőjegy: 34.548 Ft 

Szállás: 68. 346 Ft 

Transzferbusz: 1000Ft 

Összesen: 103.894 Ft 
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4. TDM szervezetek 

A következő ábrán láthatjuk a TDM elhelyezkedését és szerepét a turizmus piacán belül.  

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A turizmus piaca 

     (Forrás: Kardos, 2011.20.o alapján) 

 

Az ábra felső vonala a kereslet és kínálat első elemeit, a motivációt és a vonzerőt köti 

össze, e kapcsolat jelenti a turizmus piac fő mozgatórugóját. A kétirányú nyíl a 

motivációnak megfelelő vonzerő, illetve a vonzerővel serkentett utazási motiváció szerinti 

értelmezést jelzi. Az ábra utolsó sorában az egyirányú nyíllal jelölt turista utazása arra utal, 

hogy a kereslet és kínálat kapcsolata a turistának a fogadóterületre való utazásával valósul 

meg, de ehhez a kereslet és kínálati elemek megléte szükséges. (Kardos,2011, 20.o) 

 

Miért fontos a TDM szervezetekről beszélni? A TDM szervezetek szervezett 

együttműködésen és önkéntes tevékenységen alapulnak. Az utazási irodákat leszoríthatják 

piaci pozíciójukról, így fontos szempontja a dolgozatomnak. Szeretném röviden bemutatni 

a fontosabb elemeit. 

 

4.1. A TDM szervezetek jellemzői 

 

A turizmusban legközvetlenebbül érintett szereplők összefogásával alapozható meg ez a 

rendszer. A szereplők képviselete és érdekei alapján további szintek létrejötte alapozható 

meg. Kizárólag több partner összefogásával hozható létre a rendszer. Az önálló 

cselekvőképességet, a szervezetek számára a különböző 

gazdasági/politikai/környezeti/pénzügyi környezetet biztosítani kell, amely a 

cselekvőképességet lehetővé teszi. Kizárólag megfelelő szintű szakértelem jelenléte 

mellett működőképes a rendszer. 

Turisztikai kereslet 

Motiváció 

Szabadidő 

Szabad rendelkezésű jövedelem   

          

                                           Turista

   

Közvetítő szektor 

 

Utazásközvetítők 

TDM szervezetek 

 

utazása 

 

u 

U 

Turisztikai kínálat 

Vonzerő 

Közlekedés, egyéb infrastruktúra 

Turisztikai szolgáltatások 

Higiénia, biztonság, 

vendégszeretet 

Szervezeti rendszer 
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4.2. A TDM rendszer kiépítésének céljai: 

 

Komplex rendszerbe helyezni a turisztikai termékek piacra vitelével kapcsolatos 

erőfeszítéseket. A szervezeti szintek egymással való szoros együttműködésében a 

kutatástól a termékfejlesztéstől a pályázati rendszeren át a monitoringig a különféle 

feladatok kerüljenek egy kézbe. A döntéseket az érintettekhez minél közelebb kell hozni 

arra a szintre, ahol a problémákat a legjobban ismerik és kezelik. A turisztikai 

szolgáltatókat fokozottabban kell bevonni, a turizmusban érdekeltek együttműködése a 

turizmuspolitikai alakítása érdekében. Hosszabb távú célok szemléletmódjának követése 

szükséges. Támogatni kell, a helyi kezdeményezéseket, biztosítani a helyi 

vállalkozásoknak a döntéshozatalban való részvételét. Meg kell teremteni az összhangot a 

helyi, régiós és országos fejlesztések és marketingkommunikáció területén. Biztosítani 

kell, a helyi és térségi TDM szervezetek működtetését a nemzeti TDM kialakítása végett. 

4.3. A TDM szervezet főbb feladatai: 

 

- Termékfejlesztés 

- Turisztikai információs rendszer működtetése 

- Marketing kommunikáció 

- Oktatás, képzés 

- Monitoring 

A szervezet előnyei: 

- versenytársak helyett, együttműködőek lesznek a piacon 

- előtérbe kerülnek a helyben készült termékek 

- marketing költségek megosztása 

- a desztináció piaci részesedése növekszik 

- kiszámíthatóbb működési környezet 

- döntéshozatalban való hatékonyabb részvétel 

- érdekérvényesítő képesség javul 

- fokozottabb felelősség a közvetlen környezet iránt 

(gszm jegyzet,2013) 

Ma Magyarországon 91 regisztrált TDM szervezet működik.  
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Míg a TDM rendszer az együttműködésen alapszik, addig az utazási irodák piacán folyik a 

verseny. Az utazásszervezők piaci pozícióját egyértelműen veszélyeztetik a TDM 

szervezetek. Ahogy már korábban említettem Magyarországon a regisztrált helyi TDM-ek 

száma mára már 91. Ezeket a szervezeteket egyesületi hozzájárulásokból, központi 

támogatásokból, adományokból, pályázatokból tartják fent. Nincsenek olyan kötött 

szabályozások, mint az irodák létrehozásánál.  

 

 

 

 

Tourinform TDM szervezet 

versenysemlegesség        tagjaiért dolgozik   

MT. Zrt.-nek felel        közös érdekek 

egyéni egzisztencia        részvétel a döntéshozásban 

szakmai érdekképviselet       egységes arculat 

„katalógusgyűjtés” 

 

 

 

 

6. ábra: Tourinform Vs. TDM 

(Forrás: Hanusz 2011) 

 

Ezzel az ábrával szerettem volna szemléltetni a fontosabb eltérő elemeket a Tourinform 

iroda és a TDM szervezetek között.  
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5. Az utazásszervezők „ellenségeinek” létrejötte, hatása a 

tevékenységre 

Kutatásom fő célja, hogy megvizsgáljam az utazási irodák piaci helyzetének alakulását. 

Ezen alfejezetben szeretném megvizsgálni, milyen okokból veszíthetnek pozíciójukból az 

utazásszervező vállalatok. 

Az utazásszervező vállalkozás alapítása nagy haszonnal járhat, viszont számolnunk kell az 

esetleges felmerülő kockázatokkal. Számos vállalkozás megy csődbe Európában. 

Általános okai lehetnek: 

- Ezek a fajta vállalkozások túl gyorsan növekednek, ezek finanszírozása nagy hitelfelvételt 

igényelnek, és hiányzik a vállalkozás irányításának magasabb szintű tapasztalata 

- Erős a verseny, amely lenyomja az árakat, nem megfelelő a profitnagyságuk 

- Külső problémák hatnak a vállalkozás működésére (Holloway,1994) 

A következőkben ezeket szeretném kifejteni.  

Szeretnék internetes példát is megemlíteni, amely szintén egy kiváltó oka lehet a magasabb 

pozíció elvesztésének. 

A technológiai változásoknak köszönhetően mára már egyénileg is meg tudjuk szervezni 

utazásainkat, amelyek segítségére szolgálnak az alábbi oldalak, amelyeket szeretnék 

bővebben kifejteni.  

A világhálón léteznek olyan weboldalak, ahová egy regisztrációval könnyen tagokká 

válhatunk, így nem csak igénybe tudjuk venni ezen szolgáltatásokat, hanem akár 

szolgáltatást is tudunk ajánlani.  

5.1. Hospitality Exchange Network 

 

A Hospitality Exchange Network amely egy angol kifejezés és egyben egy népszerű 

weboldal, melynek funkciója az adok-kapok szolgáltatás. A későbbiekben ennek keretén 

belül szeretnék kitérni a Couchsurfing elnevezésű interneten elérhető szolgáltatásra. 

Hogyan is működik ez a rendszer? 
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Elsődleges funkciója az utazók szálláskeresése. A folyamat lényege nagyon egyszerű. Az 

utazó felkeresi a cél desztinációban regisztrált tagokat, akik adatlapjukon szerepeltetik, 

hogy szívesen vendégül látják a másik tagot. Rövid levelezés után, a két fél egyezteti a 

részleteket, és ez után már nem kell aggódni, hogy melyik hotelben vagy hostelben töltsük 

az éjszakát. 

A Hospitality Exchange Network lényege az önkéntes segítségnyújtás, amelynek keretében 

a szállásadó nem vár el napi díjat, helyette a turisták különféle módszerekkel „hálálják” 

meg a szállást. A mozgalom előnye, hogy a turista nem csak turista szemmel látja és 

ismerheti meg a az adott területet vagy várost. Egy helyi lakosnál senki nem tudja jobban 

bemutatni, megismertetni a helyi szokásokat, a helyi kultúrát. E mellett nagy előnye, hogy 

a látogató nem csak a „kötelező” nevezetességeket ismeri meg. Az utazás szervezés ezen 

módját azoknak ajánlják, akik szeretnék alacsonyabb költségből megszervezni utazásaikat, 

a kalandot keresik, és igazából szeretnék megismerni, kapcsolatokat építeni és felfedezni a 

cél területet.  

5.2. A Couchsurfing vagyis a Kanapészörf 

 

A Couchsurfing teljesen ezen az ideológián működik, ezért ezt a továbbiakban nem 

részletezném, de fontos megemlíteni, hiszen ez is egy olyan hatás, amely visszaveti az 

irodák piaci helyzetét. 

5.3. Az Airbnb megjelenése és hatása 

 

Az Airbnb-t nevezthetjük “sharing economy”-nak, azaz a közösségi megosztáson alapuló 

gazdaságnak.( www.statravelhungary.wordpress.com) 

2008-ban jött létre egy olyan internetes oldal, ahol pár kattintással, könnyen regisztrált 

tagokká válhatunk. A tagok lehetnek azok, akik kiadják lakásaikat, vagy azok, akik 

vesznek ki lakásokat. Nagyon egyszerű a történet. Elutazol hosszabb időre, vagy van egy 

szabad kiadó lakásod. Nem kell mást tenni, csak csinálni pár fényképet, feltölteni az 

airbnb.com oldalára és várni a jelentkező bérlőket. Esetleg ha te keresel kiadó lakást abba a 

desztinációba ahová utazol, nincs más teendő, be kell írni a cél állomás nevét, az utazásod 

időpontját, és hogy hányan szeretnétek utazni.  A következő képen a kezdőoldalát 

láthatjuk. A szálláshely-szolgáltatás fejezetben szeretnék bővebben írni róla. 

http://www.statravelhungary.wordpress.com/
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7. ábra : Az Airbnb kezdőlapja 

(Forrás: www.airnbnb.com) 

 

5.4. Negatív környezetei hatások  

5.4.1. Gazdasági hatások 

A másik ok, amelyet szeretnék dolgozatomban megemlíteni, hogy a negatív környezeti 

hatások hogyan befolyásolják a piaci pozíciót. Az előbbiekben az interneten elterjedt 

közösségi oldalakon történő szolgáltatás igénybevételével foglalkoztam. A következőkben 

a turizmust, ezen belül is az utazási irodákat érintő környezeti hatásokat szeretném 

megvizsgálni.  

Idén (2015) márciusában robbant ki a Quaestor botrány, amelyet turisztikai szempontból 

fogok elemezni. Vajon, hogyan hatott a pénzügyi botrány a Quaestor utazás szervező 

részlegére? Befolyásolja-e az utazni vágyókat a választásban, az, hogy ugyanúgy a 

Quaestor nevét viseli az utazással is foglalkozó vállalat. A következőkben erre keresem a 

választ.  

Ebben a fejezetben a Quaestor botrányt szeretném az interneten megjelent hírportálok 

cikkeinek elemzésével bemutatni. 

Kezdeném egy rövid cég ismertetővel, csakhogy tisztázzuk mi is az a Quaestor, és hogy 

kiről beszélünk.  

A cég 1990-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a rendszerváltás idején részt vegyen a 

magyar tőkepiac kialakításában. Eleinte pénzügyi tanácsadóként működött, majd további 

szolgáltatásokkal bővítették vállalatukat. 1993-ra már értékpapír kereskedelemmel és 
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befektetési alapkezeléssel is foglalkozott. Ami számunka fontos, hogy 1995-ben 

szolgáltatásai között már megtalálhattuk az idegenforgalmi tevékenységet. Ezután 

csatlakozott az ingatlanfejlesztés piacához, és 2002-re már a telekommunikációs piacra is 

belépett. 2007-ben a nyári tömegturizmusra hegyezte ki magát a Quaestor Holiday Kft. 

megalakításával. 2009-ben elnyerték a Superbrands díjat, ami a legjobb fogyasztói márka 

díját képviseli. Nyugdíjszolgáltatót indított 2011 –ben, míg 2013-ban Moszkvában nyitott 

Magyar Kereskedőházat, majd csatlakozott a Frankfurti értéktőzsdéhez.  

Az előzőekben leírt rövid cégismertetésben láthatjuk, a Quaestor csoport sikeres 

pályafutását. 2015 márciusában azonban egy pénzügyi botrány megrengette a sikerét az 

idegenforgalmi tevékenységének. A következő cikkek elemzésében, az összefüggéseket, a 

kifejtett hatásait szeretném bemutatni. 

Összefoglalva a történéseket. A Quaestor 150 milliárd forintnyi fiktív kötvényt bocsátott 

ki, ami azt jelenti, hogy ezek mögött a kötvények mögött nem volt fedezet. A történet 

innen kezdődik.  

2015 márciusában robbant ki a Quaestor botrány, amelyről minden hírportál értesítést 

adott. A számomra fontos része az eseményeknek, hogy ez hogyan befolyásolja az 

utazásszervező tevékenységét az irodának. Mivel dolgozatom fő kutatása, hogy 

alátámasszam vagy megcáfoljam a tézisemben állított hipotézist, ezért fontosnak tartottam, 

hogy elemezzem ezt a gazdasági hatást. 

A turizmus.com 2015. március 10-én megjelenő cikkében, még állítja, hogy a Quaestort 

érintő csőd nem lesz kihatással az utazási irodára. Március 26-án azonban egy újabb cikk 

jelent meg az intézménnyel kapcsolatosan melyben a Quaestor közleménye a következők 

voltak: 

„Sajnálatos módon a QUAESTOR Csoportot érintő híradások és események kedvezőtlen 

hatással voltak a QuaesTour Utazási Irodára is. Így, az elmúlt napok eseményei miatt, több 

lehetőséget is megvizsgálva arra jutottunk, hogy a működésünk a jelenlegi formában nem 

folytatható, az ügyletek lezárásának folyamata 2015. március 24-től elkezdődött. Ennek 

ellenére fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy cégünk továbbra sem kíván az utazási 

területen csődöt jelenteni, minden utasunk foglalása biztonságban van.” 

(www.turizmus.com) 
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A cikket alátámasztja a Quaestour honlapján szereplő információ, amelyet, egy képpel 

szeretnék illusztrálni. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A Quaestour honlapja 

(Forrás: www.quaestour.hu) 

Tehát az eddigi utazásokat lebonyolítja a cég, de további foglalásokat nem fogad, írta a 

turizmus.com. Ezek a történések nem csak az iroda ügyfeleit érintették, újabb cikkben 

olvashatunk róla, hogy az iroda felmondott a dolgozók túlnyomó többségének. 

A turizmus online április 13-ai publikációjában beszámol arról, hogy a QuaesTour utazási 

iroda beszünteti tevékenységét. A közlemény alapján több mint 50 dolgozót bocsátottak el, 

voltak olyan utazásszervezők, akik éppen külföldön tartózkodtak csoportjaikkal, akiket 

Végh Balázs elmondása szerint tájékoztattak a történtekről. A külföldről hazaérkező 

szervezők az utazás végeztével elveszítik munkahelyüket. Bajna Gábor tájékoztatása 

szerint több mint 20 foglalkoztatott kapott állást a Cartournál.  

Lehet-e ennek a botránynak pozitív hatása? A következő cikk választ ad kérdésemre. 

Mivel a dolgozók többsége kapott munkát a Cartournál, így a munkavállalók törzs utasai 

továbbra is szeretnék utazásaikat a már megbízott féllel intézni.  

„Bajna Gábor beszámolt arról is, hogy a Cartour forgalma nem csak azért indul most 

látványos bővülésnek (az ügyvezető mintegy 800 millió forintos növekedést prognosztizál 

már erre az évre), mert a volt QuaesTour dolgozókkal átjönnek hozzájuk a személyükhöz 

továbbra is ragaszkodó törzsutasok, hanem azért is, mert a nagy tour operátorok is 

megkeresik őket, felajánlva kapacitásaikat, amelyeket a cég eddig nem tudott kezelni. 
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A Cartour nem csak új piachoz jut az új munkatársak révén, hanem technológia váltást is 

végrehajt. Az új kollégák ugyanis olyan szaktudás birtokában is vannak, amely, eddig 

hiányzott a Cartournál.” (www.turizmus.com) 

Tehát összefoglalva a cikket, a Cartournak „előnyt” jelent a Quaestor botrány, hiszen nem 

csak szakmailag kiemelkedő munkatársakkal bővülnek, hanem az utasok száma is megnő, 

ezzel együtt a szervezett utak száma, ami a profit növekedést okozza a vállalatnak. Ebben a 

helyzetben nem csak az iroda jár jól. Jól járnak az utasok, hiszen megmarad a saját 

túraszervezője, aki már ismeri az utas igényeit,e mellett a volt Quaestor dolgozói is, hiszen 

a brókerbotrány ellenére nem marad munkanélküli.  

Ennek alátámasztására szolgál a következő cikk: 

„Véletlen, de talán szerencsés egybeesés, hogy a Cartour a hónapokkal ezelőtt elhatározott 

létszámbővítése miatt éppen ezekben a napokban kezdett tárgyalásba tapasztalt 

szakemberekkel. 

A jelenleg valamivel kevesebb, mint 40 embert foglalkoztató Cartour 40-50 százalékos 

létszámbővítést tervez az egészen közeli jövőben” (www.turizmus.com) 

Összefoglalva ezt az alfejezetet, elmondhatjuk, hogy egyes szempontból vannak előnyei a 

történteknek, gondolok itt a Cartour utazási iroda fellendülésére. A másik szempont a 

fogyasztó szemszögéből nézve, a bizalom megrendülését okozhatja az ilyen és ehhez 

hasonló esemény, melynek következtében vagy elpártol az utazásszervezőjétől, vagy 

követi őt és egy másik irodánál veszi igénybe a szolgáltatásokat. Marketing szempontjából, 

negatív hatása van a történteknek, hiszen ha valaki meghallja azt a nevet, hogy Quaestor, 

nem biztos, hogy az fog először eszébe jutni, hogy milyen exkluzív utazásokat szervez, 

hanem a névből egyből a csalásra a botrányra következtet, mely akárhogy is nézve a 

Quaestornak egy hatalmas negatív reklám. A márkahűség lényege az, hogy megbízunk az 

általunk preferált szolgáltatásban vagy termékben, így minden esetben ragaszkodunk a 

megszokotthoz. Negatív reklám hatására az emberekben negatív vélemény alakul ki, ennek 

következtében váltanak. A továbbiakban már nem fogom ezt a témát boncolni, de a 

közeljövőben szeretném megvizsgálni az ügyfél szemszögéből látva a 2015 márciusában 

történteket. 
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5.4.2. Politikai hatások 

A gazdasági hatások mellett az irodák piaci helyzetét ronthatja a politikai helyzet miatt 

kialakult rossz körülmények. Gondolok itt a Tunéziában és Egyiptomban folyó háborúkra, 

ellenségeskedésekre, amelyek ez által kevésbé lesznek szívesen látogatott turista 

célpontok. A következő cikkekből kiderül, hogyan, milyen irányban befolyásolja a 

szervezet tevékenységét, az egyébként közkedvelt turista paradicsomban zajló események. 

2011-ben még ezt a publikációt hozta le a hvg.hu: 

„Míg Tunézia már a nem javasolt, valamint fokozott biztonsági kockázatot rejtő utazási 

célországok és térségek között szerepel, addig Egyiptom a II. fokozott biztonsági 

kockázatot rejtő további országok és térségek körébe tartozik. Egyiptomban is zavargások 

valamint tömeges megmozdulások robbantak a Mubarak vezette államapparátus 

eltávolítására. A főleg a nagyvárosokra koncentrálódó események már halálos áldozatokat 

is követeltek.” (www.hvg.hu) 

A 2011-es évben az ide utazók száma csökkent, de Zám Tibor elmondása alapján, ezek a 

merényleteknek minimális hatása volt a turizmusra. 

Most nézzük a 2015-ös adatokat: 

A privatbankar.com honlapjának leírása szerint, Egyiptom ismét biztonságos, és rengeteg 

magyar szervezi, szervezteti ide utazását. A honlap szerint Egyiptom az 5. helyet foglalja 

el a Top 6, 2015-ös utazások listáján. „Tavaly (2014-ben) a labilis belpolitikai 

körülmények miatt Egyiptom csak a 8. helyen állt a rangsorban, az idénre azonban ismét 

visszatért a korábban mindig is elfoglalt helyére. Az idén ötször annyi magyar utazik majd 

Egyiptomba a nyáron, mint egy évvel korábban. Egyiptom igazi egzotikus úti cél, az egyik 

legszebb tengerparttal, ami itthonról öt óra repülési időn belül elérhető, Nem is csoda, hogy 

az élmezőnyben Egyiptom esetében a legmagasabb az egy főre eső ár. Egyiptomban 

túlnyomó részben 5*-os, all inclusive ellátású szállodákra volt igény a januári időszakban.” 

(www.privatbankar.com) 

A következő ábrán a www.privatbankar.com szerinti Top 6 ranglistát láthatjuk. 

 

 

 

http://hirszerzo.hu/kulfold/20110128_egyiptom_tuntetes_internet
http://hirszerzo.hu/kulfold/20110128_egyiptom_tuntetes_internet
http://www.privatbankar.com/
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TOP 6 célország 

              3. táblázat 

1.helyezett Görögország 

2. helyezett Törökország 

3. helyezett Bulgária 

4. helyezett Tunézia 

5. helyezett Egyiptom 

 6. helyezett Horvátország 
(Forrás: www.privatbankar.com) 

A World Trade Center elleni terrortámadás 

2001-ben történt katasztrófa, amelynek a turizmusban is észrevehető következményei 

voltak Ennek következtében a légi közlekedés visszaesett, csökkent a járatok száma, 

társaságok mentek csődbe például a Swissair légitársaság. Megnövekedett a 

munkanélküliség a munkaerő-elbocsátások miatt. Az üzleti turizmus mérséklődött, a 

forgalom visszaesett. A szállodákban bevezették a rövidített munkaidőt, mivel főként a 

négy, öt csillagos szállodákban a kapacitáskihasználtság csökkent, így az utazási irodák 

bevétele is csökkent. Erősödött a belföldi turizmus, a bizonytalanság miatt az emberek nem 

mertek távolabbi helyekre utazni, az utazás eszközként főként a vasutat vették igénybe.  
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6. Az utazási irodák tevékenységei a piaci helyzet megtartásában, 

javításában 
 

Ebben a fejezetben azokat az intézkedéseket szeretném bemutatni, amelyekkel az utazást 

szervező irodák rukkolnak elő, annak érdekében, hogy piaci helyzetüket megtartsák, vagy 

esetlegesen javítsák. 

6.1.Last minute utak 

 

Első példaként említeném meg a last minute utakat, amelyek kiemelkedően népszerűek az 

utazni vágyók számára.  

Első körben, szeretném tisztázni a last minute szó fogalmát. Vagyis magyarra lefordítva 

annyit tesz, mint nyaralni az utolsó pillanatban. Ezeknek az utaknak a fő ismérve, hogy 

kevés van belőle, és jó áron kínálják. A last minute ajánlat viszont lényegében a veszteség 

realizálását jelenti. (TravelBlog) A last minute annyit tesz, mint az utolsó pillanatban 

értékesíteni az el nem kelt utazásokat, amely esetben az utazási iroda a veszteség 

elkerülése végett kedvezményesen kínálja csomagjait. Az indulás előtt 3-4 héten belül ezt 

az utazás fajtát értékesíteni, és csak úgy ha ez az út már korábban egy magasabb áron is 

hirdetve volt. A magyar irodák honlapjain rengeteg ilyen ajánlattal találkozhatunk, ám 

érdemes megnézni, hogy a Last Minutenek hirdetett út tényleg az e. 

6.2. Utazási kiállítások 

 

A turizmusonline.hu cikke röviden összefoglalja mi a lényege ezeknek a kiállításoknak.  

„A Turizmus Világnap idei központi témája a turizmus és a közösségépítés kapcsolata. Az 

Utazás kiállítás célja eredendően is az, hogy közösséget építsen szakmai körben és a 

nagyközönség körében egyaránt. A turizmusban tevékenykedő cégek, régiók és városok, 

tehát minden potenciális kiállító számára a Turizmus Világnapján 25% kedvezményt 

biztosítanak helydíj listaáraikból. Akik élnek a kedvezményes jelentkezés lehetőségével, az 

előjelentkezési kedvezménynél is 10%-kal olcsóbb áron foglalhatnak helyet Magyarország 

legnagyobb turisztikai seregszemléjén.” (www.turizmusonline.hu) 

Ezeken a rendezvényeken az utazással szervező vállalatok bemutatkozhatnak a 

közönségnek, népszerűsíthetik vállalataikat, valamint kapcsolatokat alakíthatnak ki a 
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fogyasztóval és versenytársakkal. A tavalyi évben 2014-ben Miskolcon részt vettem az 

utazási kiállításon, mint az egyik Miskolci iroda alkalmazottja. Így, nem csak, mint utazás 

után érdeklődő személy élhettem a meg a kiállítást, hanem az értékesíteni vágyó iroda 

oldaláról, ami által betekintést nyerhettem az utazás értékesítés világába. A többi irodai 

alkalmazott elmondása szerint a komoly érdeklődők száma az előző évekhez képest 

csökkent. Az érdeklődők között megfordultak családok, párok, fiatalok és a senior 

korosztály.  

A kiállítást a szervezők különböző programokkal színesítik, hogy az ingyenes koncertek 

hallatára még több látogatót csalogassanak el a kiállításra. A következő képen, a 2015-ös 

Miskolci kiállítás plakátját láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Utazási kiállítás plakátja, Miskolc 

(Forrás: www.utazaskiallitas.hu) 
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6.3. Marketing eszközök használata  

 

„A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, mely a vállalt marketing-

rendszerébe illeszkedik, célja egy termék, illetve szolgáltatás- a márka-, vállalat, illetve 

intézmény megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzés, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével”(Fazekas-

Harsányi,2004) 

Ahhoz, hogy vállalatunk termékeit és szolgáltatásait népszerűsítsük, annak érdekében, 

hogy ez által bevételünket növelhessük, szükségünk van marketingkommunikációs 

eszközök használatára. Amelyek a következők lehetnek: 

- reklám: nyomtatott sajtó (napilapok, hetilapok, magazinok, szaklapok stb.), szabadtéri és 

beltéri eszközök (plakátok, reklámtáblák, molinók, járműreklám stb.), rádió, televízió, 

internet, mozi 

- direkt marketing (telefonmarketing, nyomatott vagy elektronikus direkt mail, SMS stb.) 

- vásárlásösztönzés (tájékoztató kiadványok, oktatások, termékminták, nyereményjátékok, 

kedvezményes vagy ingyenes szállítási lehetőség stb.) 

- eseményszervezés 

- vásárok, kiállítások 

- személyes eladás 

- marketing public relations (újságcikkek, sajtónyilatkozatok) 

- kiadványok, nyomtatványok (beszámolók, szórólapok, hírlevelek, prospektusok 

stb.)(www.nonprofit.hu)   

 

6.4. Az internet, mint eszköz használata 

 

Köztudott, hogy az internet elterjedése hatalmas előnyt jelenthet az irodák számára a 

kommunikáció és az értékesítés szempontjából. Az előny mellett, hátrányok is 

megjelennek, hiszen ez a leggyorsabb formája a kommunikációnak. Vegyük példának a 

http://www.nonprofit.hu/
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különböző botrányokat, katasztrófákat. A társadalom azon része, akik aktívan használják 

az internetet, pár órával a történések után, már olvashatják a hírportálok publikációit az 

eseményekről. Negatív hír esetén, azonnal veszt valamennyit a vállalat az imázsából. 

Például aki arra gondolt, hogy idei nyaralását a Quaestor céggel szervezteti, a hír hallatára, 

megtorpan, és átpártol egy másik irodához. Aki már törzs utasa volt a cégnek, az felveszi a 

kapcsolatot a személyes szervezőjével és pontosabb, bővebb információt kér. Hasonló a 

helyzet a repülőtársaságok esetében is, például az idén 2015-ben lezuhant Germanwings 

társaság botránya után, feltehetően kevesebb jegyet értékesít majd a Lufthansa 

leányvállalata, kiindulva a WTC utáni eseményekből. Természetesen a negatív hatások 

mellett, meg kell említenünk a pozitív hatásait is. Mint már írtam, ez a leggyorsabb 

kommunikációs csatorna, és ezzel az eszközzel tudják a társadalom magasabb százalékát 

elérni. A legtöbb utazási irodának a saját weblapja mellett, facebook oldala, vagy 

instagram oldala is van, amellyel népszerűsítik vállalatukat. Élményeinket, 

tapasztalatainkat ezen oldalak segítségével könnyen megoszthatjuk. Ezek mellett képeket, 

videókat is tudunk feltölteni, amely pozitív visszajelzést ad az irodáknak és a potenciális 

utazóknak. Pozitív feedback mellett negatív véleményt is tudunk megosztani, amely a 

vállalat számára fontos, hiszen a személyes vélemények alapján, tudnak javítani a 

terméken vagy szolgáltatáson.  A Facebook ma a legnépszerűbb közösségi portál több mint 

egy milliárd felhasználóval, így nem csoda, hogy a vállalatok ezen keresztül is, próbálnak 

minél több embert elérni.  

A felhasználók számának életkor szerinti megoszlása 

               4. táblázat 

Életkor Felhasználók száma 

13-18 660 000 

18-25 1 060 000 

25-35 1 140 000 

35-45 980 000 

45-55 500 000 

55-65 480 000 

65+ 170 000 

(Forrás: Magyaország Facebook analitikája, www.socialdaily.com, 2014 adatai alapján) 

 

http://www.socialdaily.com/
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6.5. Megfelelő stratégia alkalmazása 

 

Mivel minden vállalat saját stratégiát dolgoz ki, így az alapvető kérdéseken felül, a 

legfontosabb feladat a saját stratégiánkkal megelőzni a versenytársakét. A saját vállalatunk 

helyzetelemzését ki kell bővítenünk a verseny – és versenytársak elemzésével, valamint 

számításba kell vennünk a konkurencia ellenstratégiáját is, amire tartalékstratégiával 

tudunk reagálni, így kivédhetjük a versenytársunk váratlan lépéseit.  

Az utazásszervezők piacán megfordulhat a fejünkben az a kérdés, hogy a vállalatoknak a 

kitűzött cél a növekedés vagy a fennmaradás. Mivel, ez a piac telítve van, így nem kizárt, 

hogy a vállalatok többsége a fennmaradást választja stratégiai célnak. Ezt bizonyítja az is, 

hogy a Világlátó utazási iroda, a GreenTravel vagy a Grand Tours, partnerkapcsolatban 

állnak más ugyanezt a tevékenységet végző társasággal, és egymás utazásaikat is 

reklámozzák és igyekeznek eladni. Magyarország gazdasági helyzetét tekintve, különösen 

Kelet-Magyarországot tekintve a jövedelem és a szabadidő nem arányos egymással. Az 

emberek egyre többet dolgoznak, ugyanannyi vagy kevesebb pénzért, ami azt 

eredményezi, hogy csökken az utazásra fordítható szabadidő. Tapasztalataim alapján, a 

vásárlók többsége az alapján választja ki az utazási desztinációt és ennek idejét, amikor 

ennek a legkedvezőbb az ára.(Zeller,1988,126.o) 

6.5.1. Megfelelő ár kialakítása 

Az árnak a turizmusban is meghatározó szerepe van, hiszen ez az egyik tényező, amely 

szerint az utas meghozza döntését. Ezért fontos az ár megfelelő meghatározása egy vállalat 

számára.  Az ár legfontosabb gazdaságpolitikai funkció a következők: 

- az egyensúlyteremtés eszköze 

- termelői és fogyasztói döntéseket orientál 

- ráfordítások, eredmények számbavétele 

- a nemzeti jövedelem elosztása és újraelosztása 

A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére a szolgáltatások ráfordításai, a 

potenciális turisták költési készsége, a szolgáltatások világpiaci, nemzetközi valamint a 

versenytársak árai, a turizmus speciális adottságai és a kereslet-kínálat arányának tényezői 

hatnak. A gazdaságosság és a jövedelmezőség miatt elemzik az ár-és ráfordítást valamint 

az árstruktúrát.(Tasnádi,2006) 
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Minden vállalat számára fontos, hogy a termékei és szolgáltatásai árát helyesen állapítsa 

meg, hiszen ezeknek meg kell felelniük a piaci elvárásoknak, fedezetet kell, nyújtson a 

költségekre és a nyereségre. Az árak szezonnak megfelelően változnak, tükrözik a kereslet 

és a kínálat viszonyát. A piacvezető vállalat meghatározza az árakat, amelyeket a 

vállalkozások a versenytársakhoz mérten tovább áraznak.(Tasnádi,2006) 

Az utazás ára tükrözi a közlekedési költségeket beleértve a helyi közlekedést is, a 

szállásköltségeket, a kezelési költségeket, a repülőtéri illetéket, a forgalmi adót, a 

borravalókat, a beszerzési ár-emelkedést fedező összeget, és ezeken felül 30% árrést. 

(Tasnádi, 2006, 175.o.) 

Egyes esetekben szükség lehet az árak csökkentésére a többletkapacitások elérése 

érdekében. Ezáltal az utazási irodák pótlólagos bevételek növekedésére törekszik. Amely 

lehet autókölcsönzés, biztosítási szerződések kötése, kirándulások szervezése a 

célállomáson. 

6.5.2. Az euró bevezetése  

 

Magyarországon megosztó kérdés az euró bevezetése, valaki mellette, valaki pedig ellene 

érvel. A turizmus szempontjából előnyt jelentene az euró bevezetése, hiszen az utazónak 

nem kellene valutát váltania, így megtakarítja a váltásnál keletkező költséget és nem 

veszteget időt a bankban vagy a váltóban, van vásárlóereje, könnyen összehasonlíthatóvá 

teszi a termék vagy szolgáltatás árait. 

6.5.3. Értékesítés, és értékesítés ösztönzés 

 

Az utazási irodák két féle módszerrel értékesítenek. Vagy közvetítő utazási ügynökség 

segítségével vagy közvetlenül a közönség körében értékesítik szolgáltatásaikat. Az esetek 

többségében a közvetett értékesítést választják. A közvetlen értékesítési módszer lényege, 

hogy ezzel a szervező megspórolja az utazási ügynökség jutalékát, emellett az utasnak is 

megtakarítják a pénzét.(Tasnádi,2006) 

Az értékesítés ösztönzésre használt eszközök: 

- ingyenes katalógusok, prospektusok 

- szóróanyagok 

- postai úton való rendszeres tájékoztatás 
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- DM 

- akciók, kuponok, árengedmények 

- POS-POP eszközök 

- visszatérítés 

- hűségprogramok, törzs utas kedvezmény  

- árukapcsolás 

- nyereményjáték, sorsolás 

- reklámok  

(Dankó,2008) 

6.7.  Széchenyi Pihenőkártya hatása az idegenforgalomra 

 

6.7.1. Széchenyi Pihenőkártya 

 

2011-ben került bevezetésre, béren kívüli juttatás keretein belül a Széchenyi Pihenőkártya, 

amely a hazai lakosok utazásainak gyarapodására ösztönzi ezt a szektort. A továbbiakban 

csak SZÉP kártyának fogom rövidíteni. A Szép kártyának egyszerre gazdaságfejlesztő, 

munkahelyteremtő, egészségmegőrző és társadalmi szemléletformáló szerepe van.  A 

kártya meglétével növekedik az utazások száma belföldön.  

6.8. A közlekedéssel való együttműködés 

 

Fontos elemét képezi a turizmusban a közlekedés szolgáltatásai. Ezek nélkül a 

tömegturizmus lebonyolítása elképzelhetetlen lenne. A legtöbb közlekedési rendszer 

rendkívül tőke intenzív, amely az állam bevonását vonja maga után. A turizmus ennek a 

szektornak a „haszonélvezője”, a beruházásokat nem ők valósítják meg. A közlekedési 

rendszerek megtervezése során figyelembe kell venni a szállítandó áru mennyiségét, a 

személyszállításnál az utasok számát, az útvonalat, az úti célt, a szállítási módok közötti 

versenyt, és az eszközök közötti választási lehetőséget.(Tasnádi,2006) 

A potenciális utasok, az üzleti illetve magánjellegű céljaikat figyelembe véve választanak a 

különböző szállítás lehetőségei közül.  
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Legfontosabb döntési tényezők: 

- költségek 

- árak 

- gyorsaság 

- kényelem 

- utazási idő 

- indulási és érkezési időpont 

Ezek alapján szeretném bemutatni a választható szállítási eszközöket, kiemelve a légi 

valamint az autóbuszos közlekedést. (Tasnádi,2006) 

6.8.1. Repülőgép társaságok szerepe  

 

A légiforgalmi vállalatok a nemzetközi légi közlekedés területén korlátozott kínálati 

monopolhelyzetben vannak. Áraikat nem önállóan határozzák meg, kivéve a különjárati és 

charter árakat, hanem az International Air Transport Association tarifát 

alkalmazzák.(Tasnádi,2006,138.o)  

A legdinamikusabban fejlődő közlekedési ág, melynek előnye, hogy a nagy távolságok 

áthidalása ma már könnyen megoldott. Gyors, kényelmes, alkalmas a tömeges utazásokra, 

valamint az akadálymentes közlekedésre. Az előnyök mellett, hátrányok is jellemzik, 

hiszen hatalmas létesítményekre van szükségünk a légiközlekedés üzemeltetésére, 

növekedik a zaj-és levegőszennyezés mértéke. A „fapados” légitársaságok a jövőben a 

forgalom mindegy 1/3 át bonyolítják majd le. Magas termelékenység, gépei naponta 14 – 

20 órát üzemelnek, váltott személyzettel. 

A foglalás, jegyvásárlás, jegykiállítás, fizetés elektronikus úton működik, ezzel élőmunkát 

takarítanak meg. Áraik időben változnak, átszállással nem kínálnak jegyet a „fapados” 

légitársaságok. 

A repülőjegyek 70 % - át az utazási irodák értékesítik (Vista, Carlos Wagonlit, Ibusz). 

Teljes magyarországi repülőjegy eladás kb. 80 milliárd forint (Lufthansa, BA, KLM, Air 

France).     

Ma Magyarországon 16 fapados légitársaság van jelen, ezek közül a legnépszerűbb a 

Ryanair, az Easyjet valamit a WizzAir. Ha utazási irodával utazunk, az ár tartalmazza a 
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repülő utat, valamint az ehhez tartozó egyéb költségeket. Ha egyénileg utazunk, akkor 

érdemes előbb kutatást végezni, hiszen a fapados repülős utaknál akadnak rejtett költségek, 

és sokszor nem olcsóbbak, mint, a nem fapados repülőgépek (Lufthansa, British Airways) 

nem elfelejtve azt, hogy a magasabb osztályú gépeken ételt és italt is szolgálnak fel a 

repülő út alatt. 

Nézzük meg miért is olcsóbb fapados géppel utazni, íme, néhány pont, amely szemlélteti 

az árkialakítást: 

- Nem szolgálnak fel ételt és italt, lehetőséget viszont adnak, hogy díjfizetés fejében tudunk 

élelmiszert vásárolni. 

- Csak turista osztálya van 

- Internetes foglalás, és utas felvétel, online check-in esetében a helyszínen nem kell 

fizetnünk regisztrációs díjat. 

- Adminisztratív költségeket minimalizálják 

- Szigorú csomag súlylimit 

- Szórakoztató eszközöket nem biztosítanak (zene, film) 

- Az indulási idő vagy nagyon korai, vagy nagyon késői időpontra esik 

A repülőgépek szerepe nagyon fontos az utazásszervezésben, hiszen ennek segítségével, 

lerövidíthetjük az utazási időt. Leginkább ez az a tulajdonsága, ami miatt az utazni vágyók 

a repülőgépes opciót választják, a mellett, hogy sokkal kényelmesebb, mint az autóbusz. 

Hozzá kell tenni, hogy nem minden esetben drágább a repülős út, hiszen egy last-minute 

útnál pontosan a fennmaradó üléseket adják el.  

Számos repülőgép társaság van a piacon Európában, de Magyarországon is válogathatunk 

bőven a lehetőségek közül.(www.nagyutazas.hu;www.wikitravel.org; www.fapados.lap.hu 

www.utazunk.com ) 

6.8.2. Autóbuszok szerepe 

 

Az európai közlekedési bevételek 15%-át az autóbuszos közlekedés termeli. Az ezzel 

foglalkozó vállalatok többsége magán kézben van, így az áraikat a fix költségek és a 

http://www.nagyutazas.hu;www.wikitravel.org/
http://www.fapados.lap.hu/
http://www.utazunk.com/
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változó költségek alapján alakítják ki. A piacon megjelentek a szupermodern, magas 

komfortfokozatú autóbuszok, amelyek hatására a piaci pozíciójuk stabilizálódott, 

imázspozicíójuk pedig javult.  

A hazai közlekedési hálózat az 1800-as években alakult ki. Korábban a vasúthálózat nyert 

kiemelkedő helyet a személyszállításban és ez volt a legnépszerűbb utazási eszköz. A mai 

meglévő hálózat elöregedett, új hálózati elemek építésére alig kerül sor. A hálózat alacsony 

minősége és mennyisége, a megváltozott gazdaságnak, közlekedési szokásoknak egyre 

nehezebben tud eleget tenni.  

A közlekedési hálózat centrális, sugaras rendszer a jellemző, aminek hátránya, hogy a 

centrumban sűrű, a peremeken ritka a hálózat, ami nehezíti a szomszédokhoz való eljutást, 

kapcsolódást. Hiányoznak a transzverzális vonalak.   

Nagyon fontos megemlítenünk az autóbuszok és az irodák közötti kapcsolatot. 

Elmondható, hogy szinte minden utazási iroda szervez autóbuszos kirándulásokat. Vannak 

kifejezetten olyan irodák, melyeknek fő profiljuk a busszal való utazás. Ilyen iroda 

példáula Grandtours. Az iroda legfőképpen Görögországba szervez buszos nyaralásokat, 

de megtalálható a repertoárban a buszos körutazás is. Vannak, akik kifejezetten keresik a 

buszos kirándulásokat és vannak olyanok, akik messziről elkerülik, és inkább a repülős 

opciót választják. Az okok pedig nagyon egyszerűek. Míg a repülő gyors, és kényelmes, 

addig a busz kényelmetlen és nagyon hosszú időt vesz igénybe. A busz előnye közé 

tartozik, hogy nincs szigorúan meghatározott poggyász limit, így több csomagot vihetünk 

magunkkal, mint a repülőn. Ennek az előnye pedig az, hogy apartmanos utazás esetén 

vihetünk magunkkal tartós élelmiszert, amellyel csökkenthetjük a nyaralás budgetjét.  

6.8.3. A buszos határátkelések száma 

 

A következő táblázat a buszos határátkelések számát mutatja Magyarországon. Ezzel a 

táblával szeretném szemléltetni, hogy a nyári időszakban magasabb az adatok száma, a 

buszos nyaralásoknak köszönhetően.  
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A buszos határátkelések száma 

                             5. táblázat 

 

 

 

 

 

 

  

(Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 hónap/év 2013 2014 

április 10334 11996 

május 12942 14001 

június 13051 15567 

2. negyedév  36327 41564 

július 16512 15514 

augusztus 16669 20555 

szeptember 15374 15504 

3. negyedév 48555 51573 
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7. A turisták elszállásolása 
 

Az utazók egyéni ízlésük és a segédanyagok (prospektusok, internet) segítségével 

választják ki szálláshelyüket. A turizmus részét képezi a szálláshely-szolgáltatás.  

A következő ábra segítségével láthatjuk a szálláshely-szolgáltatás rendszerét. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: A szálláshely-szolgáltatás rendszere 

(Forrás: Tasnádi,2006,153.o.) 
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Ezek alapján választhat a turista a különböző szálláshelyek közül. Szeretném kiemelni a 

szállodát, mint szálláshelyet, hiszen az utazási irodák többsége szállodákban szállásolja el 

utasait. Ezek közül is a három, négy és ötcsillagos szállodák élveznek prioritást. 

Az előzőekben már röviden bemutattam az Airbnb hatását az irodák ellenségei fejezetben. 

Ebben a fejezetben szeretném bővebben kifejteni a szálláshely-szolgáltatás szemszögéből. 

Rengeteg cikk jelent meg erről az oldalról, egyesek ajánlják, mások pedig teljesen ellenzik 

az oldal szolgáltatásait. Itt most azt szeretném megvizsgálni, hogy milyen hatással van a 

szálláshely-szolgáltatásokra az airbnb által nyújtott szolgáltatások. 

2013-ben jelent meg erről egy cikk, hogy Magyarországon is egyre népszerűbb az 

Airbnb.com használata. 2014-ben egy cikk a divatosság mellett felhívja a figyelmünket a 

veszélyekre is. Ezeket a cikkeket olvashatjuk a következőkben. 

2013. (delta hetilap) 

„Magyarországon is terjeszkedik az AirbnbAz Airbnb olyan közösségi piactér, ahol a 

felhasználók nemcsak kiadhatják saját lakásukat, hanem számtalan különleges szálláshely - 

például kastélyok, vitorlások, lombházak, igluk - között is válogathatnak szerte a világon 

különböző árkategóriákban. Az Airbnb-n több mint 300 ezer szálláshely böngészhető 192 

ország több mint 35 ezer városában. Az oldal magyarul is elérhető. A 2008-ban alapított 

vállalat weboldalán eddig több mint négy millióan foglaltak szállást, közülük három 

millióan tavaly. "A jelenlegi nehéz gazdasági környezetben kihasználatlan tereik 

kiadásával felhasználóink extra bevételhez juthatnak, miközben hasonló gondolkodású 

emberekkel ismerkedhetnek meg. A rendszer rendkívül biztonságos. A részletes 

felhasználói profiloknak köszönhetően mind a házigazdákról, mind a vendégekről minden 

fontos információt megkaphatnak az oldalra látogatók. A vendégek bankkártyával fizetnek, 

a foglaláshoz szükséges pénzügyi tranzakció az Airbnb fizetési rendszerén keresztül 

történik - mondta Lena Sönnichsen az Airbnb Európáért és Ázsiáért felelős közösségi 

média és PR-vezetője” 

2014 

„Bár maga a szolgáltatás jó ötleten alapul, de sajnos nagyon sok olyan kockázatot hordoz 

magában, amire sokszor mi magunk sem gondolunk – sem mint a lakás kiadója, sem mint 

az időszakos bérlője. Ez az üzleti modell tulajdonképpen az illegális lakáskiadás egyik 

formája. New York és a legtöbb nagyváros szabályban tiltja meg lakosainak, hogy 30 
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napnál rövidebb időre kiadják a lakásukat, hacsak nem ők is ott laknak a vendéggel. Ha 

nem tartózkodnak ott, az azt jelenti, hogy illegális szállodát működtetnek, ráadásul még 

adót sem fizetnek. Nos, ennek alapján egy most elkészült jelentés szerint a legtöbb Airbnb 

lakáskiadás is ilyen illegális tevékenységnek számít. Összehasonlítva az Airbnb-n kiadott 

lakást egy legálisan működő szállodával, a szállodákban minden esetben ellenőrzik a 

vendégek személyazonosságát, van rendszeres takarítás és biztonsági szolgálat. Az Airbnb 

rendszerében ezeknek semmi nyoma. Egy betörő vagy egy pedofil bárhol tud bérelni egy 

ágyat – akár a közvetlen szomszédod is lehet. Megszállhat a házadban, kapcsolatba 

kerülhet a többi lakóval, bejuthat a folyosókra, lépcsőházakba, tornaterembe, uszodába, 

öltözőkbe és más közös helyiségekbe. És ha valami baj történik, senki nem vállal 

felelősséget ezért. Veszélynek lehetnek kitéve azok is, akik igénybe veszik ezt a 

szolgáltatást, hiszen nem lehet kiszűrni a rendszerből például az erőszakos vagy beteges 

jellemű tulajdonosokat, akik szabadon jöhetnek-mehetnek a lakásban – akár akkor is, ha 

történetesen éppen te tartózkodsz benne.” (www.statravelhungary.wordpress.com) 

A cikkből kiderül, hogy valahol biztonsági okok miatt, nem engedélyezik az airbnb 

használatát, így a szálláshely-szolgáltatást továbbra is a szállodák, hotelek, panziók 

biztosítják.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statravelhungary.wordpress.com/
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8. Turisztikai statisztikák 
 

Ebben a fejezetben a Magyar Turizmus Zrt. kutatási irodájának, 2015-ben publikált 2014-

es adatokat feldolgozó statisztikáját szeretném elemezni és bemutatni. A Magyar Turizmus 

Zrt. a United Nations World Tourism Organization (továbbiakban UNWTO), World 

Tourism Barometer című jelentését fordította. Az adatok 2014-re vonatkoznak. 

8.1. Nemzetközi turizmusra vonatkozó adatok 

 

Az előző évben nemzetközi szinten nőtt a turistaérkezések száma világszinten 4,7%-kal, 

így eléret a 1138 millió turistaérkezést. Ez az adat azt bizonyítja, hogy 2009-óta a 

növekedési ütem jóval meghaladja az előrejelzéseket. 2008-hoz képest 211 millióval több 

nemzetközi turistaérkezést regisztráltak. Európában 3,9%-os növekedést mértek.  

588,4 millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak 2014-ben Európában, ami 22 

millióval több, mint 2013-ban. A 28 Európai Uniós országokban 5,3%-kal bővült a 

nemzetközi turizmus, ezzel a turistaérkezések száma elérte a 457 millió főt.  

Magyarországon a nemzetközi turistaérkezések száma 13,4%-kal bővült az első kilenc havi 

adatok alapján. A turisztikai bevételek Magyarországon +12,2%-kot produkáltak szintén az 

első kilenc hónap adatai szerint. Hazánk legnagyobb küldő piaca, 2014 első tizenegy 

hónapjában Németország esetében a turisztikai költés 2,2%-kal haladta meg az előző évet. 

Magyarországot nemzetközi összehasonlításban 2014-ben is jó eredmények jellemezték. A 

nemzetközi turistaérkezések száma Közép-és Kelet Európában 0,4%-kal esett vissza 2014-

ben. 2014-ben ezt a területet az üzleti turizmus növekedése jellemezte.  

A légi közlekedésben, Európában 5,7%-os növekedést regisztráltak. A növekedés oka az 

erőteljes GDP növekedés valamint a csökkenő olajárak.  

8.2. 2015-ös előrejelzések 

 

Az UNWTO szerint a növekedés folytatódik, a világgazdaság várhatóan 3,1%-kal, 2016-

ban 3,3%-kal fog bővülni. Ezzel szemben az Európai Unió gazdaságának növekedése 

lelassul. 2015-ben 1,7%-kal míg 2016-ban 2,0%-kal bővül majd.  
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Ebben az évben tovább emelkedhet a turistaérkezések száma, a turizmus idén is hozzájárul 

a világgazdaság teljesítményéhez.  

Európa esetében 3-4%-os növekedés regisztrálhatnak majd a turistaérkezések adatainál. A 

2015. évi nemzetközi turizmus alakulását pozitívan befolyásolhatják majd, a nemzetközi 

események.  

Az adatokból jól látható, hogy a turizmus teljesítménye javul. Igaz, az adatokból nem derül 

ki, hogy a látogatók utazásaikat iroda segítségével szervezik-e, vagy önállóan, de így is 

láthatjuk, hogy rengeteg utazás történik a világban. 
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9. Az utazási irodák előre látható jövője 
 

Az utazási vállalkozások hosszú évek óta reménytelen harcot folytatnak az illegális vagy 

fekete-utazásszervezés ellen, mely a hatályos jogszabályok értelmében csak 

szabálysértésnek minősül. Az alacsony felderítési arány oka egyrészt az, hogy az illetékes 

jegyzők túlterheltek, másrészt pedig a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nem indíthat 

ilyen esetekben közigazgatási hatósági eljárást. Ha fel is merül az illegalitás gyanúja, a 

bizonyítás sokszor nehézségekbe ütközik: az utazási csomagra vonatkozó szabályokat 

kijátszva ugyanis a rész-szolgáltatásokat külön-külön veszik meg. A meglehetősen 

alacsony bírság (maximum 100 ezer forint) sem jelent túlzott visszatartó erőt, ezért a 

MUISZ nemrégiben kezdeményezte ennek 10 millió forintra emelését. Léteznek olyan 

jogszabályok, amelyek segítségével mégis fogást lehetne találni a feketén dolgozó 

irodákon  

- gazdasági adatszolgáltatás kötelezettsége (ennek elmulasztása bűncselekménynek 

minősül, max. két évig terjedő szabálysértés) 

- gazdasági reklámtörvény (jogtalanul végzett szolgáltatást tilos reklámozni) 

- tisztességtelen kereskedelmi magatartásról szóló törvény (Fucskó,2010,28.o.) 

A fenti szabályok viszont hatástalanok maradnak mindaddig, amíg nem sikerül biztosítani 

a megfelelő létszámú ellenőrző személyzetet. 

A fekete utazásszervezésben leginkább a különböző iskolák, egyházak, alapítványok, 

egyesületek és idegenvezetők érintettek. Ugyanakkor szét kell választani a nonprofit és 

üzletszerű tevékenységet, így célszerű lenne, ha az előbbi, csak alkalmanként szervezett 

utazások nem is minősülnének utazási csomagnak. 

Az aktuális ajánlatok meglehetősen korlátozott körűek (alacsony számú desztináció; erősen 

standardizált, egyszerű termékek; behatárolt utazási periódusok és foglalási határidők), 

ezért leginkább a felesleges kapacitás jutányos áron való értékesítésére emlékeztet, hosszú 

távon viszont az ún. „utazási diszkont” kialakulásához is vezethet. Ennek előnye lehet, 

hogy a foglalás és ügyfélkiszolgálás online történik (nincs extra személyzeti költség), a 

hirdetési költségek beépülnek az egyéb termékek reklámdíjaiba, az ajánlatok pedig 

kizárólag az adott utazási diszkontnál találhatóak meg. 
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A cégek és a szervezetek igyekeznek kihasználni minden lehetőséget, hogy az utazási 

irodák piacát újra ki virágoztassák. Különböző marketingkommunikációs eszközöket 

vesznek igénybe.  

Problémát jelenet az a tény, hogy a társadalom egy része, fél távoli idegen nyelvű 

országokba utazni. A magyar utazási irodák igyekeznek a legextrémebb, leg lehetetlenebb 

időpontokban is az utas rendelkezésére állni, ezzel is törekedve arra a megerősítésre és 

meggyőzésre, hogy biztonságosabban utazhatnak a szervezeten keresztül.  

Az utaztató szektor jellege folyamatosan a piaci igényeknek, a szektorban történő 

eseményeinek hatására változik, nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Ennek 

érdekében fontos, hogy a tevékenységben résztvevő szereplő vállalatok, és együttműködő 

partnereik a lehető legtökéletesebben termékek és termékcsoportok létrehozásával álljanak 

a kereslet rendelkezésérére, annak érdekében, hogy versenyben maradjanak ennek az 

ágazatnak a piacán. Az utazási vállalkozások különböző módszerekkel, 

marketingkommunikációs eszközökkel, de szóba jöhet az agresszív reklám használata az 

egyre magasabb igények kielégítésére, piaci részesedésük megőrzésére valamint ennek 

növelésére, miközben folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzetközi piacok trendbeli 

változásait. Az internet elterjedése, az informatika és az elektronika fejlődése ezeket a 

folyamatokat megkönnyíti. 

Az internet elterjedése azonban nem minden esetben kedvez az utazásszervezőknek, hiszen 

ennek köszönhetően a fogyasztók már saját maguk is meg tudják szervezni utazásaikat, így 

nem veszik igénybe az irodák segítségét. Különböző oldalak jöttek létre, ilyen weblap a 

Tripadvisor is, ahol az igénybe vevők meg tudják osztani egymással a véleményüket, e 

kommentek, tapasztalatok alapján könnyebben választanak utazási célt. 

Dolgozatomhoz készítettem egy mélyinterjút a Világlátó utazási iroda vezetőjével, az 

alábbi kérdésekre kapott válaszok alátámasztják a dolgozatomban leírtakat. 

Az első kérdés az volt, hogy milyen változásokon ment keresztül az iroda a kezdetek óta, 

gondolok itt arra, hogy milyen egyéb tevékenységet folytatatnak az utaztatáson kívül, ami 

bevételeket hozhat a cégnek.  

Hajdú Mariann: „Kezdetben kizárólag a spanyol nyelvtanfolyam szervezését végeztük. 

Tevékenységünk azóta bővült egyéb csoportos utak szervezésével, főleg diákutaztatással, 

de más (pl. munkahelyi) zárt csoportoknak is szervezünk buszos utazásokat. Közvetítéssel, 
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repülőjegy foglalással, reptéri transzfer foglalásával, utasbiztosítás kötésével, busz 

bérbeadással is foglalkozunk.” 

Láthatjuk Mariann válaszaiból, hogy az utazások mellett, milyen egyéb tevékenységet 

folytatnak, és láthatjuk, hogy együttműködnek más partnerekkel, tehát más irodák útjait is 

értékesítik. 

Második kérdésem az volt, hogy melyek voltak azok az évek, amikor virágzott az irodák 

piaca, tehát nyereségesen működtek az irodák. 

Hajdú Mariann: „Ezekre az időkre nagyon emlékszem, 2001 és 2008 között, csodálatos 7 év 

telt el, rengeteg utazást szerveztünk és értékesítettünk. Az embereknek volt pénze és ideje 

elutazni más desztinációkba.” 

A harmadik kérdésemben tettem fel azt a kérdést, hogy a negatív gazdasági hatás, 

mennyire sújtotta a turizmus e szektorát, igazolva azt, hogy a negatív hatások mennyire 

befolyásolják az irodák keresletét, tehát ténylegesen egy gátló tényező. 

Hajdú Mariann: „A gazdasági válság észrevehetően nagymértékben érzékelhető volt, 

ugyanis amikor az embereknek kevesebb a jövedelmük, ilyenkor az utazás egy olyan 

tevékenység, amiről a legkönnyebben lemondanak. „ 

Negyedik kérdésem arra irányult, hogy melyek azok a desztinációk amelyek a helyi 

(miskolci) lakosok közkedvelt úti céljául váltak. 

Hajdú Mariann: „Itt Miskolcon rengetegen utaznak velünk Spanyolországba autóbusszal, 

de népszerű még Görögország és Bulgária is. Általában ezekben az országokban az ár-

érték arány nagyon jó. Tehát nem kell rengeteg pénzt elkölteni, és mégis egy igényes és 

kényelmes szállást és szolgáltatást kapunk. „ 

Térjünk rá az anyagiakra, az ötödik kérdésemben az átlagos költésről kérdeztem Mariannt. 

Hajdú Mariann: Az előző kérdésedre válaszolva, ahogyan már mondtam itt Miskolcon az 

alacsonyabb költségű, szerényebb szálláshelyeket keresik. Erre van igény. Átlagosan egy 

fő 100.000 Ft-ot képes és hajlandó fizetni az utazásért. 

Hatodik kérdésemben kitértem az eltöltött időre, de a válaszból kiderül, hogy Miskolcon 

még a heti rutin alapján utaznak, és a népszerű cél a tengerpart, valamint, hogy milyen 

motivációval utaznak.  

Hajdú Mariann:” Vannak városlátogatásaink, amik 3-4 napot vesznek igénybe, de a 

legtöbben még mindig tengerparthoz utaznak szabadidejükben, amire nem elég 3-4 nap. 

Általában 7 nap/6éjszakát töltenek el a választott helyen. Mivel mi nem egy hatalmas 

városban vagyunk, hozzánk azok jönnek utazást szervezni, akik pihenni szeretnének, tehát a 

szabadidő eltöltése a nyaralás a motiváció.” 
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Az utolsó kérdésem pedig az volt, hogy a technika és az internet milyen hatást gyakorolt az 

irodára. 

Hajdú Mariann: „Az internet segítségével érjük el a partnereket, a leendő és meglévő 

utasainkat. A levelezőbázis nagyon célszerű, így egyszerre több száz emberhez eljut az 

üzenetünk, ajánlatunk pár másodperc alatt. Zseniális. A saját honlapunkon kívül már van 

facebook oldalunk is, ahová mindig kitesszük az aktuális ajánlatokat, képeket, videókat. Az 

elmúlt nyáron fotó kollázsokkal osztották meg a vendégeink az élményeket és 

tapasztalatokat, hátha valaki kedvet kap az utazáshoz. A facebook segítségével már így is 

növekedett az ismertségünk az irodák piacán.  Ezen felül természetesen, ahogy már írtam, 

foglalkozunk repülőjegy értékesítéssel, ami az internet nélkül elképzelhetetlen lenne. Az 

irodák életében hatalmas előny és előrelépés az internet, számos funkcióját, lehetőségét 

tudjuk kihasználni. Az internet még tartogat meglepetéseket a jövőben, ami ha előnyünkre 

válik, szívesen használni fogjuk.” 

 

Ahogyan, Hajdú Mariann is írt az internetről, rengeteg lehetőséget tartogat még 

számunkra. Az informatika és tudomány honlapja publikált egy cikket a jövő gazdasági 

átalakulásáról, amit a technikai fejlődés vált ki.  

 

Röviden a cikk: 

„Tulajdon helyett megosztás, gyártás helyett letöltés, építés helyett nyomtatás - mindezt 

pedig szabályozás nélkül néhány óriáscég fogja kontrollálni. 

Jeremy Rifkin író és kormánytanácsadó úgy véli, hogy 40 éven belül kialakul a dolgok 

szuperinternete. A szakember évtizedek óta jelzi előre a technikai trendeket és a gazdaság 

jövőjét. Rifkin álláspontja az, hogy eddig azok a vállalatok növekedtek, amelyeknek a 

legjobban sikerült csökkenteniük a gyártott termékek költségeit. De most olyan időben 

élünk, amikor egy egyszer vagy egymilliószor letöltött zeneszám költségei között 

nincsenek különbségek. Így alakult ki a társadalmi tulajdon. Olyan dolgokat és 

szolgáltatásokat fejleszthetünk ki, amelyek a hagyományos szolgáltatókat kiszoríthatják az 

üzletből. Különleges közlekedési utak segítségével fognak eljutni az emberek és a tárgyak 

egyik helyről a másikra, de emellett kialakul majd a dolgok internete is, amelyben az 

intelligens tárgyak egymással kommunikálnak. A 3D nyomtatók kiváltják a hagyományos 

gyártási eljárásokat: Kínában 24 óra alatt 12 házat nyomtattak ki, darabjukat átszámítva 

4000 dolláros áron. A gépkocsik megosztásával ugyanolyan mobilak lehetnénk, de már 

most is 80 százalékkal kevesebb jármű lehetne az utakon. A fennmaradó 20 százaléknyi 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/oekonom-rifkin-die-zukunft-gehoert-dem-internet-der-dinge-13146666.html
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autót pedig a jövőben 3D-nyomtatási központok fogják előállítani és megújuló energiával 

közlekednek majd. 

 

A munka is megváltozik, főleg azért, mert még a tudományos munkák egy jelentős részét 

is a beszédfelismerés és a robotika fogja meghatározni. A dolgok szuperinternetének 

létrehozása szerinte 40 évet vesz majd igénybe és számos munkahelyet fog teremteni. Az 

emberek ugyanúgy pénzt keresnek majd, de az összegeket szolgáltatásokra fogják 

költeni.”(www.sg.hu) 

 

Azt hiszem, azért ez a cikk egy kicsit túlzás, bár nem tudhatjuk mi fog történni 40 év 

múlva, viszont az tény, hogy az internet számos lehetőséget nyújt magában. Az utazási 

irodák tekintetében is könnyebbséget okoz a világháló jelenléte, mind a kommunikációban, 

mind az értékesítésben.  

 

Saját elképzeléseim az irodák jövőjéről: 

Az internet segítségével megszűnhetne az iroda helye, helyét átvenné a virtuális iroda, egy 

egyszerű kattintással kiválaszthatnánk, melyik irodában melyik ügyintézővel szeretnénk 

beszélni, a folyamat teljesen ugyanaz, mint az irodában lenne, kivéve, hogy a kiválasztott 

helyet, hotelt 3D-ben körbe lehetne járni. Esetleg mi magunk vennénk át a szervező helyét, 

és egy hálózati rendszer segítségével, magunk szervezhetnénk meg utunkat, de mégis 

irodai szervezés keretében.  

 

Ahogyan azt a statisztikákból láthatjuk, a turizmushoz kapcsolódó számok emelkednek. 

Ami, azt jelenti, hogy a turizmus még mindig az egyik legkiemelkedőbb ága a 

gazdaságnak.  

2016-ban újra megrendezésre kerül az Olimpia, ahol ismét nagy szerepet kap a turizmus, 

ezen belül is a repülőjegy értékesítés, a szálláshelyfoglalás, és szerepet kapnak az utazási 

irodák, akik szerveznek majd Brazíliába utazásokat.  
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10. Összegzés 
 

Dolgozatom célja az utazási irodák piaci helyzetének kutatása volt. Ebben a fejezetben 

szeretném összegezni a dolgozatomban leírtakat, levonni a konklúziót, elfogadni vagy 

elutasítani az állított hipotézist valamint javaslatot tenni.  

A turizmus kérdései fontosak számunkra, hiszen mindig aktuális lesz valamint mi is aktív 

részesei, igénybe vevői vagyunk az általa nyújtott termékeknek és szolgáltatásnak. Az 

utazási irodák piaci helyzetét nagyon érdekesnek tartom, mivel én magam is szeretek 

utazni és vettem már igénybe az irodák szolgáltatásait, mélyebben bele szerettem volna 

látni tevékenységeikbe. 

A tézisemben állított hipotézist elutasítom. Amely szerint az utazási irodák folyamatosan 

vesztenek piaci pozíciójukból. A dolgozat kutatásai és a statisztikák alapján láthatjuk, hogy 

az irodák pozíciójának változása változó. Egyes hatások pozitívan befolyásolják, míg 

vannak hatások melyek negatívan hatnak rá. De azt, hogy folyamatosan vesztenének, 

pozíciójukból ezt a felvetést elvetném.  

Láthattuk, hogy a 2015-ben kitört Quaestor botrány egyik részről hatalmas károkat 

okozott, míg a Cartourra pozitív hatást gyakorolt azzal, hogy a szakmailag tapasztalt 

munkaerő továbbra náluk lesz foglalkoztatva. Az tény, hogy a Germanwings-sel történtek 

esetlegesen visszavetheti a repülős utakat, így az utasok inkább a közelebbi desztinációkat 

választják majd cél állomásnak, de ez is csak egy átmeneti időszak. 

Ahogyan azt korábban írtam az utazások 75%-át a nemzetközi utaknak utazási 

ügynökségek bonyolítják. Azok, akik először utaznak olyan helyre, ahol eddig még nem 

voltak, szívesen veszik igénybe az iroda szolgáltatásait, hiszen ők mindent megszerveznek 

az utas helyett. A legközelebbi utazáson, pozitív tapasztalat esetén a vendég ismét azt az 

irodát fogja választani, mivel már pozitívan csalódott a szervezőben. Tehát utazási irodákra 

mindig is szükség lesz 

Az idegenforgalom piacának a jövőben is várható a fejlődése és a növekedése 

köszönhetően a technikai hatások miatt. 

A rendszerváltás óta hatalmas fejlődéseken mentünk keresztül, és ez a változás és fejlődés 

a jövőben csak fokozódni fog. Az internet mellett egyre nagyobb jelentősége van a kreatív 

és alternatív megoldásoknak. Az utaztató szektor jellege folyamatosan a piaci igényeknek, 
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a szektorban történő eseményeinek hatására változik, nemcsak hazai, hanem nemzetközi 

szinten is. Ennek érdekében fontos, hogy a tevékenységben résztvevő szereplő vállalatok, 

és együttműködő partnereik a lehető legtökéletesebben termékek és termékcsoportok 

létrehozásával álljanak a kereslet rendelkezésérére, annak érdekében, hogy versenyben 

maradjanak ennek az ágazatnak a piacán. 

Problémát jelenet az a tény, hogy a társadalom egy része, fél távoli idegen nyelvű 

országokba utazni. A magyar utazási irodák igyekeznek a legextrémebb, leg lehetetlenebb 

időpontokban is az utas rendelkezésére állni, ezzel is törekedve arra a megerősítésre és 

meggyőzésre, hogy biztonságosabban utazhatnak a szervezeten keresztül. Ezeket a 

problémákat könnyedén áthidalják egy idegenvezető, utaskísérő vagy animátor 

segítségével. 

„A turizmus vitathatatlanul a legdinamikusabban fejlődő ágazat a gazdaságban, amely a 

világ GDP-jénék több mint 9%-át teszi ki, és körülbelül 220 millió ember számára ad 

munkát és megélhetést.” (www.wttc.org Tourism impact data and forecast) 

Ezen, és hasonló okok miatt választottam ezt a témát, hiszen a turizmus az elindulásától 

kezdve a mai napig fontos szerepet játszik a mindennapokban. Fejlődésével a továbbiakban 

is hozzájárul, a világ, gazdasági fellendüléséhez.  

A témában való kutatásomat, jelen dolgozatommal befejezem. A jövőben szeretnék 

további kutatásokat végezni, ebben a témában, hiszen szakmám megköveteli a 

naprakészséget. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wttc.org/
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11. Summary 
 

The purpose of my thesis was to do a research on the market position/situation of travel 

agencies.  

In this chapter I would like to summarize my thesis, draw the conclusion, accept or reject 

the claimed/set hypothesis. 

Tourism is very important for us because it will always be around and we are using 

actively the products and services that the tourism has to offer. I find the market position of 

travel agencies very interesting because I, myself love traveling and I have been using their 

services; I want to understand every details of their activities.  

I reject the set hypothesis in my thesis which declares that the travel agencies continuously 

losing their position in the market. From all the researches and statistics we can see that the 

travel agencies position in the market is mutable/changeable.  While some impacts have 

positive influence on travel agencies others have negative influence. But I would reject the 

presumption that declares travel agencies continuously losing their position in the market. 

As it was mentioned previously in my dissertation The Quaestor scandal that broke out in 

2015 on one hand caused enormous harms but on the other hand had some positive effects 

on Cartour because they could hire the professionally experienced workers who have been 

let go by Quaestor.  

What happened with Germanwings could decrease the usage of flights and make people 

choose closer holiday destinations; but this is only temporary. 

As I have mentioned before 75% of international trips are organised by travel agencies. 

Those, who are traveling somewhere where they have never been before happily using the 

services of travel agencies because they organise everything for their clients. If the client 

had a really good time on their holidays then next time they would gladly use the travel 

agency again. 

Tourism will flourish and grow owing to the technical effects.  

Since the regime change we went through huge progressions and this change will only rise 

in the future. In addition to the Internet the Creative and Alternative solutions are also 

important.  
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The fact that half of the society scared to travel to foreign countries could cause a problem. 

Hungarian travel agencies are there for their clients even in the most extreme situations and 

the most inappropriate times proving that their clients chose the safest way to travel when 

using their services.  

A guide, translator or animator could easily solve the language barrier.  

“ Tourism is arguably the most dynamic sector of the economy, represents 9% of the world 

GDP and gives labour and livelihood for circa 220 million people.” (www.wttc.org 

Tourism impact data and forecast) 

Travel agencies are trying to do everything they can to stay up to date with their offers and 

meet the needs of all target groups. There are plenty of services we can choose from. I 

personally use the Internet technology more often, which helps me redact the measure, 

avoiding queuing and waiting. 

Tourism plays a very important role in the everyday life this is one of the reasons I chose 

this topic/theme.  

I am finishing my research on this subject in this thesis. I would like to do further 

researches about this topic in the future because my profession requires me to be up to date 

at all time. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wttc.org/
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14. Mellékletek 

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 

a Világlátó Utazási Iroda Kft. által szervezett utazásokra 

amely létrejött egyfelől a Világlátó Utazási Iroda Kft. (Miskolc, Nagy Imre u. 17., IKIM 

eng.sz.:R-1745/98), továbbiakban Iroda, másfelől alulírott megrendelő, továbbiakban Utas 

között az alábbi feltételek szerint: 

1. Az Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 389-401. és 415-416. szakasza, az utazási és 

utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet és az e 

szerződésben foglaltak irányadóak. 

2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen 

szerződésen kívül az Iroda által kiadott utazási ajánlat (programfüzet, vagy tájékoztató) 

tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi 

díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az Utas kijelenti, hogy az Iroda 

által kiadott utazási ajánlatban és a jelen szerződésben foglaltakat megismerte és azokat 

elfogadja. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról az Iroda 

írásban köteles tájékoztatni az Utast. 

3. Az Utas, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A teljes 

részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje 

az utazás indulása előtt 35 nappal esedékes. A fizetendő részvételi előleg az utazás 

részvételi díjának 40 %-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem 

tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj előleg 

megfizetett összege teljes mértékben visszafizetendő az Utasnak, ha a szerződéstől 

legfeljebb az utazás megkezdése előtt 60 nappal eláll, vagy ha az utazás az Iroda 

érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg. 

4. A szállítási költségek, a deviza forintárfolyama, vagy egyes szolgáltatásokkal 

kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek mértékének időközi változása miatt az 

Iroda a teljes díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A 

díjemelés indokát és mértékét az Iroda az Utassal írásban közli. Ha a díj emelkedése az 
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eredeti díj 8 %-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon 

belül a szerződéstől elállhat, és az Iroda a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti. 

5. Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése 

előtt legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az Irodát az elállás 

joga abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső 

körülmény veszélyezteti (tehát vis major esetén). Ha az Iroda a szerződéstől eláll, az Utas 

a./ az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha 

ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb 

értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a 

különbözetet az Utasnak megtéríteni, 

b./ kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után az utazási szerződés 

megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 

jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését. 

6. Amennyiben az Iroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani 

kívánja köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni.  A díjemelésre a 4. pontban, az 

elállás jogkövetkezményeire az 5.a./b./ pontban foglaltak az irányadóak. 

7. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda köteles az Utas 

érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. 

8. Ha az Utas - nem az előző pontokban felsorolt, bármely egyéb ok miatt - az utazás 

megkezdése előtt 60 napon belül áll el, az alábbi mértékű költségeket kell megfizetnie az 

Iroda részére: 

60 – 36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a, 

35 – 14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a, 

13 -   7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75 %-a, 

  6 –  0 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100 %-a fizetendő kötbérként, melyet 

az Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből. 

Bármely egyéb oknak minősül a betegség, a baleset vagy közeli hozzátartozó halála is. 

Ezekre az esetekre az Útlemondási Biztosítás megkötése nyújthat az Utasnak orvoslást, 
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amit kizárólag a részvételi díj előlegének befizetésével egyidejűleg tehet meg. A biztosítás 

megkötése az Irodán keresztül az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel történik. A biztosítás 

díja a részvételi díj 5 %-a. A fizetendő költséget a biztosító az önrész levonása után 

megtéríti. Az önrész a kártérítési összeg 20 %-a. 

9. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásba való részvétel jogát 

legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal harmadik személy részére 

engedményezni. Az Utas köteles írásban az Irodát tájékoztatni és az igazolt 

többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való 

részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban 

foglaltak tudomásul-vételéről írásban nyilatkozik. 

10. Az Iroda utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok 

(Ptk.399.§.) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, 

katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési oknak minősül, 

amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. 

11. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a 

szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.) útján teljesíti. 

Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat 

arányosan leszállítani. Az Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely 

szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.  

Az Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért 

maximum a részvételi díj összegének kétszereséig felel.  

A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas 

kifogását a helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak - 

haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű 

teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 

munkanapon belül az Irodához írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A 

kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Iroda mentesül a kár 

megtérítésének kötelezettsége alól. Az Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát 

felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban 

tájékoztatni az Utast. 
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12. Az Iroda kötelezi magát, hogy az utazási ajánlatban minden esetben jelzi, hogy a 

részvételi díj tartalmazza-e az Utas Betegség-, Baleset- és Poggyász-, illetve az 

Útlemondási Biztosítását. 

13. Az Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - ha az utazási szerződés 

megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, úgy az utazási szerződés 

megkötésekor - tájékoztatja az Utast az Iroda képviselőjével a célállomásról 

kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról. 

14. Az Iroda az Utast a jelentkezéskor tájékoztatta a következőkről: 

- az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum, stb.) az Utas szerzi be, 

- az adatszolgáltatási határidők be nem tartása az utazás meghiúsulását vonhatja maga után, 

az Utasnak felróható okból. 

15. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, 

deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal 

arra, hogy úti okmánya a hazaérkezést követő 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása, 

vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. 

Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt, az Iroda jogosult az 

Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. 

16. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződő felektől eltérő 

teljesítés esetén, az Utas kárigénnyel nem léphet fel. 

17. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül 

tartozik felelősséggel. 

18. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, 

hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda közreműködője át nem vette. 

19. A Világlátó Utazási Iroda Kft. a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában 

az UNION Biztosító vezérügynökségével, a Meira Kft.-vel kötött szerződést. 
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20. A Világlátó Utazási Iroda Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás 

kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a 

Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

Az utas maga és az együtt utazók nevében nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem 

adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de a saját nevében és 

javára (azaz utasként) veszi igénybe. 

Kelt: Miskolc, 

 

Utas neve:    + fő Címe, tel. száma: 

Szül. dátum:      Úti okmány száma: 

Pozíciószám:      Utazás dátuma: 

 

Együtt utazók (név, cím, születési dátum, úti okmány száma): 

Az utazási szerződésben foglaltakat mind magamra, mind a velem együtt utazókra nézve 

tudomásul veszem. 

 

....................................................................   

 ……………………………..        

 Utas aláírása        Világlátó Utazási Iroda 

Kft. 

         vagy megbízottja 


