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1. Bevezetés 

Szakdolgozatom témája egy, a Bükk-hegységben kialakított szálláshely üzleti tervének 

kidolgozása. Mindig is izgatottság fogott el, ha eszembe jutott a gondolat, hogy egyszer 

lesz egy saját vendéglátó egységem. Úgy gondolom, hogy egy turisztikai szakember egyik 

kiteljesedése az lehet, ha turizmus szépségeit és persze nehézségeit is, egy saját vállalkozás 

menedzselésével és irányításával tapasztalja meg. Egyértelműen az az egyik vágyam, hogy 

a jövőben ezt megtapasztalhassam, így adott volt, hogy ilyen szakdolgozati témában 

gondolkozzak, így talán kicsit közelebb kerülhetek annak megvalósításához. A 

megálmodott szállástípus egy alpesi stílusú gerendaház. Több szempont miatt döntöttem 

emellett. Első sorban úgy gondolom, hogy rendkívül kevés minőségi gerendaház található 

Magyarországon, különösképpen az Észak-Magyarországi régióban, a másik tényező pedig 

személyes okokra vezethető vissza. Nagyon természet szerető ember vagyok, számomra 

fontos, hogy természetes anyagok vegyenek körül és aligha tudok attól természet 

közelibbet elképzelni, hogy kő és faépítésű házban térjek nyugovóra, a Bükk-hegységben. 

 

Dolgozatom 9 fejezetből áll. Egy rövid bevezetés és témaindoklás után a második 

fejezetben iparági elemzést végzek, ahol megvizsgálom Magyarország és az Észak-

Magyarországi régió ökoturizmusának jelenlegi helyzetét, fejlődési lehetőségeit. A 

harmadik fejezetben kerül bemutatásra maga a vállalkozás, kitérek a szálláshely külső és 

belső kialakítására, valamint elemzem vállalkozás piaci környezetét. A negyedik 

fejezetben a primer kutatás kérdéseit mutatom be, majd a válaszok összegzésével levonom 

a tanulságokat. Az ötödik fejezetben a tervezett vállalat SWOT analízisét készítem el, 

melynek segítségével elemezni tudom a vállalat helyzetét a piacon. A hatodik fejezetben 

versenytárselemzést végzek, konkurencia analízis segítségével, majd kitérek a 

versenyelőnyökre és a vendégkör összetételre. A hetedik fejezetben mutatom be a tervezett 

vállalkozás szervezeti felépítését, majd írok a felelősségi körökről is. Az a nyolcadik 

fejezetben kerül kidolgozásra a vállalata marketingkommunikációs terve. Az utolsó 

fejezetben pedig a pénzügyi terv szerepel. A dolgozat záró pontja az összegzésről szól, 

ahol összefoglalom a tapasztalataimat a vállalkozás indításával kapcsolatban. 
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2. Az ökoturizmus magyarországi helyzete, különös tekintettel az 

Észak-Magyarországi régióban 

Az ökoturizmus nem egy modern kifejezés – habár annak tűnhet, hiszen viszonylag 

keveset hallunk róla - évtizedes múltra tekint vissza.  A mai modern világunkban a 

mindent átszövő környezettudatosság pozitívan hat az ökoturizmusra és a turisták 

attitűdjére egyaránt, amely elősegíti mind a keresleti mind a kínálati oldal fejlődését. Az 

ökoturista elsődleges motivációja a természet megismerése, gyönyörködés a tájban, a 

növény és állatvilág megfigyelése, a természetvédelmi és kulturális értékek látogatása, 

úgy, hogy eközben feltétel nélkül óvja azokat. Magyarország egytizede természetvédelmi 

terület, így joggal mondhatjuk, hogy hazánk rendkívül gazdag természeti értékekben. 

Magyarországon több mint 752 ökoturisztikai létesítmény található, ebből 467 tanösvény, 

63 látogatóközpont, 7 tájház, 3 botanikus kert és 14 erdei iskola. Emellett, hazánkban 10 

Nemzeti Park, 39 tájvédelmi körzet, 170 természetvédelmi terület és 88 természeti emlék is 

megtalálható. A listából nem szabad kifelejtenünk a szintén természetvédelmi területnek 

számító natúrparkokat sem, ebből 9 darabot különböztethetünk meg az hazánkban.  

[1] [2]  

 

Magyarország Nemzeti Parkjai 

 

 
1. ábra 

Forrás: http://azenkornyezetem.blogspot.hu/2014_05_01_archive.html 

(Letöltve: 2017.02.25) 

 

http://azenkornyezetem.blogspot.hu/2014_05_01_archive.html
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Az ökoturizmus definíciójának meghatározás nehézségekbe ütközik, ugyanis nem 

eldöntött, hogy az ökoturizmus egy turisztikai termék vagy egy követendő alapelv. Az én 

véleményem szerint legjobban az UNWTO meghatározása írja le az ökoturizmus lényegét: 

1. Magában foglalja mindazon turizmusformákat, amelyek során a fő motiváció a 

természet megfigyelése, illetve a természeti területek hagyományos kultúrájának 

elismerése. 

2. Oktatási és interpretációs elemeket tartalmaz 

3. Általában (nem kizárólag) kis csoportokban szervezett és kis, helyi tulajdonú 

vállalkozások által menedzselt.  

4. Minimalizálja a természetre és a társadalmi-kulturális környezetre gyakorolt 

negatív hatásokat. 

5. Támogatja a természeti területek védelmét (gazdasági előnyök/bevételek, 

munkahelyteremtés, természeti és kulturális értékek elismertségének növelése). 

Az ökoturisták jellemzői: 

 az átlagtól magasabb képzettséggel és jövedelemmel rendelkeznek,  

 35 év felettiek, jellemzően családosak 

 az egyéb fogyasztókkal szemben környezettudatosak 

 amennyiben nem családosak nagyobb részt férfiak 

 az alacsonyabb kategóriájú, rusztikus szálláshelyeket preferálják 

 céljuk a helyi kultúra megismerése így szívesen fogyasztanak organikus háztáji 

ételeket [3] 

2.1. Az Észak-Magyarországi régió helyzete 

Az Észak-Magyarországi régióhoz 3 megye tartozik: Borsod- Abaúj – Zemplén, Heves, 

és Nógrád. A régió hegyeiben- völgyeiben és településein barangolva, az olyan  

felejthetetlen élményeket  nyújt, melyek páratlanok az egész országban. Ez a régió 

Magyarország esszenciája, hiszen egy helyen megtalálható minden, amit az ország nyújtani 

tud. A térség látnivalókban, történelmi és kulturális emlékekben gazdag. Észak- 

Magyarország festői szépségű tájain járva felfedezhetjük a leghíresebb várromokat, 

gyönyörű templomokat, friss vizű forrásokat, több száz éves borospincéket, a legősibb 

barlangokat, a legkisebb- legrégibb- és legészakibb települést, leghosszabb libegőt, a 

legszínesebb népviseletet, az egyetlen természetes barlangfürdőt, a legtöbb védett madarat, 

és még sorolhatnánk…. A térség a túrázást kedvelőknek is ideális helyszín, hiszen 
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bejárhatjuk a Börzsöny a Mátra a Cserhát, a Bükk valamint a Zempléni- hegység 

lenyűgöző tájait. Mindemellett a régióban található Magyarország legmagasabb csúcsa az 

1014 m magas Kékestető is. A régió természeti értékeinek gazdagságát mutatja az is, hogy 

3 nemzeti park található meg a területen: a Duna-Ipoly, a Bükki és az Aggteleki. A 

térségben vadászhatunk, halászhatunk, ismerkedhetünk háziállatokkal, vagy fotózhatunk 

ritka állat- és növényfajokat. A pihenni vágyó, úgynevezett passzív turizmust kedvelők is 

ellátogathatnak a térségre, hiszen számos gyógy-, és termálfürdő valamint wellness 

központ ékesíti a régiót. Észak-Magyarország egyik fő vonzereje az, hogy 3 világörökségi 

helyszín is található itt. Összességében elmondható, hogy a térség természeti és kulturális 

értékekben is kiemelkedő.  

 

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adataiból elmondható, hogy az Észak 

Magyarországi a 4. legkedveltebb régió az országban, a 2015. évi sikeres turisztikai szezon 

után 2016-ban további fejlődést tapasztalhatunk, ez várhatóan a 2017-es szezonban is 

tovább növekedik. A régióban a vendégéjszakák száma összesen 5,6 %-kal nőtt 2015-höz 

képest, a belföldi vendégéjszakák 4,7 %-kal, a külföldi pedig 10,1%-kal növekedett. A 

növekedés dinamikája azonban csökkenet a tavalyi évhez képest. [4] 

 

A vendégéjszakák számának növekedése turisztikai régiónkként 

Turisztikai régiók 

 

Összesen Külföld Belföld 

% % % 

Balaton 6,2 2,2 8,3 

Budapest– Közép-

Dunavidék 7 6,1 10,9 

Dél-Alföld 6,2 12,7 4,5 

Dél-Dunántúl 12,2 2,4 14,6 

Észak-Alföld 7,5 12,9 5,2 

Észak-Magyarország 5,6 10,1 4,7 

Közép-Dunántúl 15,4 10,6 17,4 

Nyugat-Dunántúl 5,1 10,8 0,1 

Tisza-tó 2,5 31,3 -8,6 

Összesen 7 6,9 7,1 

1. táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés (http://szakmai.itthon.hu/statisztika#Magyarország turizmusa) 
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A régió vendégforgalmára jellemző az erőteljes területi koncentráció. Ezt a KSH 

adatsorából készült TOP 5 településlista is alátámasztja, melyből kiderül, hogy 

vendégéjszakák közel 50 %-a Eger és annak 50 km-es vonzáskörzetére koncentrálódik. 

 

Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés (www.baz.hu) (2016) 

 

A régió szállodai lefedettsége az országos átlagétól elmarad, ugyanis a régió 

településeinek csupán 13 %-ában van elérhető szállodai szolgáltatás, és a férőhely 

kapacitások szintén elmaradnak az országostól. A kiemelt települések férőhely lefedettsége 

azonban meghaladja mind a régiós mind az országos mutatókat is, ez Eger és Miskolc 

térségében jelenti a legnagyobb kapacitást. 

A szállás.hu adatbázisát elemezve összegyűjtöttem, hogy mely szálláshely típusok 

milyen arányban találhatók meg a régióban,  ez alapján elmondható, hogy vendégházból és 

apartmanból a tevődik össze a kínálat jelentős része. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terület 
Időszak 

(2015. év) 
TOP 

Eger 448095 1 

Miskolc 322640 2 

Egerszalók 187460 3 

Gyöngyös 146630 4 

Mátraszentimre 130183 5 

2. táblázat 

http://www.baz.hu/
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Szállástípusok az Észak-Magyarországi régióban 

Szállástípusok 

 

db 

 

Hotel 105 

Panzió 124 

Vendégház 688 

Apartman 312 

Faház 9 

Vendégfogadó 15 

Üdülőház 38 

Motel 3 

Hostel 3 

Diákszálló 15 

Villa 3 

3. táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés (szallas.hu adatbázis alapján) (2017) 

 

Az általános trendeknek köszönhetően az ökoturizmus fejlődése is egyre inkább 

megfigyelhető mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalt tekintve az Észak-

Magyarországi régióban és a Bükk hegységben. A fent részletezett turisztikai sikerekhez 

nagyban hozzájárultak a régióban végbemenő ökoturisztikai fejlesztések is. Ilyen többek 

között a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztés [6] nevezetű 

projekt. A szerződést 2012.06.10-én írták alá, amely tartalmazza a Diósgyőri vár 

fejlesztését, Lovagi tornák tere és Vásártér kialakítását, valamint a Lillafüredi függőkert 

teljes felújítását. Emellett szintén kiemelkedő turisztikai attrakció került átadásra 2015 

második felében, a Lillafüredi Libegő. A libegő 1 km hosszan szállítja az utasokat 

Lillafüred és Jávorhegy között. A projekt keretein belül továbbá létrehoztak egy 

Rollerösvényt valamint az Oxigén túraútvonalat is. Emellett napirenden vannak az 

Aggteleki Nemzeti Park ökoturisztikai fejlesztése [7] irányai is: 

 Natura2000 Tematikus bemutatóhely-hálózat 

 Tanösvények felújítása és új tanösvények létesítése   

 Baradla fogadótérségeinek ökoturisztikai célú fejlesztése  

 Világörökség Fogadóközpont Aggteleken  

 Klímaterápia: a barlangi egészségturizmus feltételrendszerének kialakítása  
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3. A tervezett vállalkozás bemutatása 

Tervezett vállalkozás látványterve 

 

2. ábra 

Forrás: https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html (Letöltve: 

2017.04.23.) 

 

A vállalkozás, ahogyan azt már a bevezetésben is említettem egy alpesi stílusú 

gerendaház, de nem csupán szálláshelyről beszélünk, ugyanis egy komplex turisztikai 

terméket szeretnék létrehozni. Ez magába foglalja a szállás lehetősége mellett az attrakciót, 

a megközelíthetőséget, a vendégszeretetet, az ellátást és egyéb programokat. 

Tulajdonképpen egy saját működtetésű biofarm létrehozása a cél, ahol a vendégek 

megismerkedhetnének az állat-, és növénytermesztés rejtelmeivel, belekóstolhatnánk a 

vidéki élet szépségeibe. Megtanulhatják a házi ételek és italok készítését, kóstolhatnak 

helyi borokat és sajtokat. Emellett élvezhetik a természetes anyagokból épült gerendaházak 

otthonszerű nyugalmát is, és mindemellett, ha egy tartalmas nap után egy kis extra 

https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html


- 10 - 

kikapcsolódásra vágynak a saját wellness házunkban a szauna és jakuzzi jóvoltából az is 

teljesülhet.  

A gerendaház helyszínéül a Bükk – hegységben méltán híres Bükkszentkeresztet 

választottam. Bükkszentkereszt Miskolctól 20 km-re található, így azoknak is ideális 

választás, akik a szabadtéri programok mellett a városlátogatást és a kulturális 

programokon való részvételt is előnyben részesítik. Bükkszentkereszt Magyarország egyik 

legmagasabban fekvő települése. Híres a gazdag növény- és állatvilágáról. Emellett szintén 

vonzerőt jelenthet, hogy a klímájának és a friss levegőjének köszönhetően szubalpin 

gyógyhellyé minősítették.  

A gerendaház külső és belső kialakítását a Zakopanéban található Mountan Shelter 

nevű szálláshely ihlette. A belsőtér kialakítása rendkívül egyszerű és rusztikus, mégis 

romantikus és nagyon otthonos légkört teremt. A hasonló szálláshelyekből, ahogy azt a 

második fejezetben elemeztem, sajnos nem igazán van kínálat, magas minőségű 

gerendaház pedig egyáltalán nem található a régióban. A ház kialakításánál az egyik 

legfőbb szempont, hogy a hagyományos alpesi gerendaház élményt tudjam nyújtani, mégis 

magas minőségben, a kényelem nélkülözése nélkül. Összességében 2 kisebb és 2 nagyobb 

házat szeretnék létrehozni. A kisebbekben 4 fő, a nagyobbakban 8 fő elszállásolására van 

lehetőség. Mindkét típus plusz 2-2 főre pótágyazható, így összesen 32 vendég szállásolható 

el egyszerre. Fontosnak tartom egy közösségi helység kialakítását is, ahol rendezvényeket, 

programokat is lehet szervezni. 
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4. A tervezett vállalkozás szervezeti felépítése 

A szervezet egy társadalmi formáció, amely bizonyos emberek közös tevékenységére 

irályul. Jellemzően valamilyen cél vezérli, aminek érdekében képes az erőforrásait 

mozgósítani. A szervezeti struktúra meghatározza a tagok munkakörét és a kommunikációs 

a szinteket, illetve magában foglalja a szervezeti sémát. A szervezeti struktúra határozza 

meg a munkafolyamatokat, az ösztönzési rendszert, és a kiválasztás körülményeit is.  A 

megfelelő szervezeti struktúra kialakítása hozzájárul a feladatok hatékony megoldásához, 

ezáltal pedig a közös cél eléréséhez. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakképzettséggel és 

elhivatottsággal rendelkező vezetői gárdát alakítsunk ki, akik érthetően állítják össze a 

szerepeket és a munkaköri leírásokat.  

A vállalat lineáris szervezeti formában működik, miszerint mindenkinek egy főnöke 

van. A feladatkiadás lefelé történik, a jelentés pedig ugyanezen a vonalon mozog felfelé. 

Ennek a formának egyik nagy előnye, hogy egyszerű és átlátható, könnyen bővíthető, 

valamint az alá,- és fölérendeltségi viszonyok rendezettek. (Dr. Gyökér Irén, 2012)  

https://wiki.estiem.bme.hu/_media/targyak/menedzsment/menedzsment_jegyzet_2012_osz

_7.dia.pdf (Letöltve:2017.03.05) 

Szervezeti felépítés 

 

1. ábra 

Forrás: Saját szerkesztés 

https://wiki.estiem.bme.hu/_media/targyak/menedzsment/menedzsment_jegyzet_2012_osz_7.dia.pdf
https://wiki.estiem.bme.hu/_media/targyak/menedzsment/menedzsment_jegyzet_2012_osz_7.dia.pdf
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A vállalt felelősségi köre két szintre tagolódik. A két szint a döntéshozás és a 

végrehajtás. A legfőbb döntéshozó a tulajdonos, aki egyben az ügyvezető igazgató is. Az ő 

felelősségi köre, hogy az üzleti tervben meghatározott stratégia megvalósuljon, és 

jövedelmezőség alakulhasson ki. Továbbá az ő felelőssége, hogy az elérendő célt 

meghatározza, és az ahhoz szükséges munkafolyamatokat lefektesse, és azt érthetően 

átadja. A végrehajtási szint feladata az, hogy a meghatározott és elérendő célt 

megvalósítsák. 
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5. SWOT analízis 

A gerendaház SWOT analízise 

Erősség Gyengeség 

- A régióban egyedülálló tematikus 

arculat és szállástípus 

- Egyedülálló környezet, panoráma 

- Nagy, turisztikailag fejlett városok 

jelenléte, Miskolc, Eger, 

Mezőkövesd 

- Fejlődő infrastruktúra: úthálózat, 

szálláshelyek, fürdők, 

kommunikáció 

- Heterogén turisták (családosok, 

fiatal párok, egyedülállók) 

- Gyerekbarát szolgáltatások 

- Komplex színvonalas szolgáltatások 

- Kiépített gyógy- és élményfürdőzési 

lehetőségek a környéken 

- Bár fejlődik, de jelenleg gyenge a 

régió infrastrukturális helyzete 

- Koncentrálódott turizmus a régió 

bizonyos településeire 

- Bizonytalanság a kereslettel 

kapcsolatban 

- Általános negatív kép kialakulása a 

régióról 

- Alacsony a vendégéjszakák száma a 

régióban 

 

Lehetőség Veszély 

- Növekvő igény az ilyen jellegű 

szállástípusra 

- Pályázati lehetőségek 

- Szolgáltatások és arculat bővítése 

- A régió egyre növekvő turisztikai 

jelentősége 

- Új piacokra való belépés 

- Gazdasági lehetőségek 

 

- Konkurencia 

- Változó jogszabályi környezet 

- Magasan képzett, több funkciós 

munkaerő hiánya 

- Vásárlóerő csökkenése 

- Turisták számának csökkenése 

- Gazdasági válság 

- Pályázati lehetőségek számának 

csökkenése 

- Váratlan költségnövekedés miatti 

kiadások és többlet ráfordítás 

Forrás: Saját szerkesztés 
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1. Erősségek: A szálláshely egyik fő erőssége az egyedülálló gerendaház hangulat, 

ami önmagában vonzerőként szolgál. Az Észak-Magyarországi régióban és az 

országosan is elismert Eger, Egerszalók és Miskolc szomszédságában helyezkedik 

el. A környéken kiépített termálfürdők és a világhírű Sódomb egyedülálló 

vonzerőnek számít. A régió erősködik a gyógy- és élményfürdőzés kategóriájában 

is. A fent soroltak erősséget képeznek a saját szálláshelyünknek is. A fejlődő 

infrastrukturális helyzet, a jól kiépített útvonalak, az egyre könnyebb 

megközelíthetőség szintén előnyöket képeznek. A régió vendégforgalmának 

csaknem 50 % erre a térségre koncentrálódik ez önmagában is erősség. A régióban 

élvezhető szolgáltatások skálája igen széles, (ökoturizmus, kulturális turizmus, 

városlátogatás) az idelátogató vendégek pedig heterogének, származás, életkor, 

családi állapot és jövedelem tekintetében is. 

 

2. Gyengeségek: A régióban bár fejlődik az infrastrukturális helyzet, mégis elmarad a 

várttól. Elmondható, hogy a régióban magas a turizmus koncentrációja bizonyos 

területekre, az egyéb területek pedig idegenforgalmi szempontból elhanyagolhatóak, 

valamint szegényes kínálatúak mind programok mind pedig szálláshelyek 

tekintetében. A látogatók száma a statisztikák alapján nő, a vendégéjszakák száma 

azonban alacsonyan marad. További gyengeségnek tekinthetjük a régió általános 

negatív hírét is, ami bár jellemzi a régiót, de lokális eltérések vannak, ugyanis a 

turisztikailag kiemelkedő térségek hírneve országos szinten is jó. Ilyen például 

Lillafüred, a Bükk-hegység vagy Eger. További gyengeség lehet még a fizetőképes 

vendégek hiánya is.  

 

3. Lehetőségek: Egyre nagyobb teret nyerhetnek a turisztikai piacon az ilyen jellegű 

szálláshelyek a növekvő környezet tudatosságnak köszönhetően. A pályázati 

lehetőségeknek köszönhetően új célcsoportok felé lehet nyitni, illetve lehetőség van 

a szolgáltatások bővítésére is, amely profit növekedéshez vezet.  

 

4. Veszélyek: A jelenlegi gazdasági és politikai bizonytalanság a turisták utazási 

szokásit változtathatja meg: kevesebben költenek utazásra, ezáltal csökkenhet a 

vásárlóerő. Továbbá a problémát jelent a magasan képzett szaktudás hiánya is.  A 

veszély közé sorolható a koncentrálódott turizmus miatti erős a piaci verseny, 

valamint hogy sok a versenytárs.  
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6. A piaci igényeket felmérő primer kutatás eredményei 

A piacelemzés egy közgazdaságtani vizsgálat, egy konkrét üzleti cél érdekében. A mai 

világunkban nélkülözhetetlen és egyben elkerülhetetlen az információ áramlása, így a 

cégek is arra törekednek, hogy minél több információt szerezzenek be a versenytársaiktól, 

hogy a megszerzett információk birtokában azokat előnyükre használják fel. Ez nem 

meglepő, hiszen mi is ezt csináljuk, ha például venni szeretnénk egy új telefont, vagy 

elmennénk egy régóta vágyott nyaralásara információt gyűjtünk az ismerőseinktől, az 

internetről, hogy melyik lehet az ideális választás. Az információ beszerzése kétféle lehet, 

primer és szekunder. A dolgozatomban a kereslet felméréséhez a primer kutatás egyik 

alapvető eszközét a kérdőíves megkérdezést használom. Bár az effajta információgyűjtés 

időigényes mégis ez a legaktualizáltabb. Természetesen szekunder kutatást is használtam, 

mely során az információt egyrészt írott anyagból (szakmai iratok, könyvek, cikkek) 

másrészt internetről gyűjtöttem össze.  

 

A primer kutatás érdekében egy kérdőívet készítettem az online-kerdoiv.com internetes 

felületen. A kérdéseket 100 fő válaszolta meg, akik homogén csoportokból tevődtek össze.  

 

Kérdőív linkje:http://onlinekerdoiv.com/index/view/hash/fc4eaedbd7b204e2be11cbc8f75c3240  

 

A kérdőív 16 kérdést tesz föl a válaszadóknak, ebből 3 demográfiai adatokra kérdez rá. Az 

első néhány kérdés általánosságban a túrázással és az erdei szálláshelyekkel kapcsolatos 

szokásokról szól. Az ezt követő kérdések a dolgozatban is szereplő képek bemutatásával 

mérik fel, hogy a válaszadóknak tetszik-e, illetve szívesen szállnának-e meg hasonló 

szálláshelyen, majd rákérdezek, hogy mely kiegészítő szolgáltatások azok, amelyeket 

feltétlen szerepelnie kell a szálláshely kínálatai között. Végül arra kérdezek rá, hogy 

milyen árat lennének hajlandóak fizetni egy hasonló szálláshelyért.  

 

Az 1 – 2. kérdés arra irányult, hogy a válaszadók, szoktak-e szabadidejükben túrázni, 

vagy kirándulni, és ha igen milyen gyakorisággal teszik azt. A válaszokat a következő két 

diagram segítségével mutatom be.  

 

http://onlinekerdoiv.com/index/view/hash/fc4eaedbd7b204e2be11cbc8f75c3240
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1. diagram 

 
Forrás: Saját kutatás alapján 

 

 

2. diagram 

 
 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 
 

A válaszokból megállapítható, hogy a válaszadók 80%-a szeret túrázni és 

kirándulni, viszont sajnos viszonylag kevés időt töltenek vele, ugyanis a válaszadók 

36%-a negyedévtől ritkábban jár el. Emellett nem elhanyagolható, hogy összességében 

a válaszadók több mint fele (64 %-a) negyedévtől sűrűbben jár túrázni és kirándulni. 

Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy a szabadidős tevékenységek közül 

kiemelt szerepe van a szabadban töltött programoknak és ezáltal az ökoturizmusnak is.  

 

 

 

 

 

80%

20%

Szokott-e Ön túrázni, kirándulni?

Igen Nem

8% 4%

24%

28%

36%

Milyen gyakran jár túrázni, 
kirándulni?

Hetente

Kéthetente

Havonta

Negyedévente

Ritkábban
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3. diagram 

 
Forrás: Saját kutatás alapján 

 

 

A 3. kérdésben a válaszadók nagy többsége, pontosan 56 %-a néha, 20 %-a pedig 

egyáltalán nem vesz igénybe szálláshelyet. Ebből megállapítható, hogy leginkább az 

egynapos kirándulásokat részesítik előnyben a válaszadók. Ez sok mindenre 

visszavezethető, például az anyagi helyzet, szabadidő mennyisége, szálláshelyek ár-

érték aránya, stb.. Ezen okok kiderítésére a kérdőívben külön nem tértem ki.  

 

4. diagram 

 
 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 

 

A 4. kérdésből kiderül, hogy a válaszadók nagy többsége nem vagy csak néha vesz 

igénybe erdei szálláshelyet. Az erdei szálláshely definíciója ez esetben az erdei 

környezetben elhelyezkedő nem magas minőségű szállástípus.   

 

20%

24%56%

A kirándulások/ túrázások 
alkalmával szokott szálláshely 
szolgáltatást igénybe venni?

Igen Nem Néha

8%

60%

32%

Szokott erdei szálláshelyeket 
igénybe venni?

Igen Nem Néha



- 18 - 

5. diagram 

 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 

Az erdei szálláshelyeket a válaszadók nagyobb része a nem megfelelő minőségű és 

mennyiségű kínálat miatt nem választaná. Ebből is látszik, hogy sajnos az effajta 

szálláshely típus vagy egyáltalán nem, vagy nagyon alacsony minőségben érhető el. 

Érdekes volt látni, a személyes kérdőív kitöltetés során, hogy ennél a kérdésnél a 

válaszadók azonnal a régi, ifjúsági és turista szállókra gondolnak, így elmondhatom, hogy 

a mai modern, magasabb minőségű erdei szálláshely nincs is köztudatban.  

 

6. diagram 

 

Forrás: Saját kutatás alapján 

32%

20%

48%

Ha nem, vagy ritkán vesz igénybe 
erdei szálláshelyet, annak mi az 

oka?

Nem szeretem az erdei szálláshelyeket

Nincs megfelelő minőségű erdei szálláshely

Nincs megfelelő kínálat az effajta szállás
típusra

84%

0%
16%

Ha lenne magasabb minőségű 
erdei szálláshely szívesen 

megszállna benne?

Igen Nem Nem tudom
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A kérdésre adott válaszok rendkívül érdekesek, ugyanis a válaszadók 84 %-a szívesen 

szállna meg erdei szálláshelyen, amennyiben létezne belőle magasabb minőségű. 

 

A 7. kérdésben 4 képet mutattam az alanyoknak a gerendaházról és megkérdeztem, 

hogy tetszik-e Nekik a szálláshely. Kissé számomra is meglepő volt, hogy egyöntetűen 

mind a 100 válaszadó igennel voksolt.  

 

A 8. kérdés arra irányult, hogy szívesen szállnának-e meg egy hasonló szálláshelyen. 

A válaszadók itt is egytől-egyig mind igennel feleltek.  

 

A 9. kérdés arról szólt, hogy örülnének-e, hogy ha hasonló szálláshely elérhető lenne 

Magyarországon is. Az előző válaszok után már nem volt meglepő, hogy az igenek aránya 

itt is 100% lett.   

 

A 10 kérdésben a tervezett szolgáltatások fontosságát kérdeztem meg.  

 

Kérem, rangsorolja, hogy a lenti szolgáltatások közül mennyire fontos Önnek egy 

erdei szálláshely kiválasztásánál? 

 

Legfontosabb szolgáltatások 

 

Nem fontos 

 

Fontos 

 

Nagyon fontos 

 

Elengedhetetlen 

 

Lovaglás 44 46 10 0 

Házi bor- és 

pálinkakóstolás 4 24 28 44 

Állatsimogató 30 56 0 14 

Szauna és jakuzzi 0 24 56 20 

Házi ételek 

készítése/kóstolása 8 20 48 24 

4. táblázat 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 

A válaszokból kiderül, hogy amikor megfogalmazzuk a vállalatunk fő tevékenyégi 

körét, ezzel egyidejűleg gondolni kell a kiegészítő szolgáltatásokra is. A mai modern utazó 

igénye, hogy minél több szolgáltatást kapjon meg egy helyen. Minél több elérhető 

szolgáltatást kínálunk, annál versenyképesebbek lehetünk a piacon. A kínált szolgáltatások 

közül a legkedveltebb a házi bor- és pálinkakóstolás, a szauna és jakuzzi, illetve a házi 
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ételek és italok kóstolása és készítése. Emellett szintén kedvelt szolgáltatás volt még az 

állatsimogató is.  

 

A 11. kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy melyek azok a szolgáltatások, amiket 

szívesen igénybe vennének még? Azért tettem fel ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogy 

ez által közelebb juthatok a célpiaci igényekhez, így eredményesebb lehetek a 

versenytársak között. A kérdőívet kitöltők közül nagyjából az egynegyede válaszolt erre a 

kérdésre. Az általuk leírt és hiányolt szolgáltatások a következőek voltak: 

 Masszázs 

 Szabadtéri sütögetésre alkalmas eszközök (Grill, szalonnasütő, kemence) 

 Szervezett túrák és programok 

 Szabadtéri medence 

Természetesen mérlegelni kell, hogy ezek a szolgáltatások bekerüljenek-e a vállalat 

szolgáltatásai közé. 

7. diagram 

 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 

Az árképzés szempontjából rendkívül fontos a 12. kérdés. A válaszadók kicsivel több, 

mint fele 12.000 – 16.000 Ft-ot lenne hajlandó fizetni, 16 %-a pedig ennél is többet. 

28%

56%

4% 12%

Mennyit lenne hajlandó fizetni (2 
fő/ éjszaka ) egy hasonló 

szálláshelyért?

8.000 - 12.000

12.000 - 16.000

16.000 - 20.000

A szolgáltatások függvényében akár többet is.
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8. diagram 

 

Forrás: Saját kutatás alapján 

 

A 13. kérdésre adott válaszokból egyértelműen kiderül, hogy 2-3-4 napos 

hosszúhétvégéket preferálják leginkább a válaszadók.  

 

A primer kutatásból azt a következtetést vonom le, hogy a gerendaház, mint erdei 

szállástípus egy kiaknázatlan piaci rés. A válaszadók egészen addig elutasítóak voltak a 

szállás típussal, amíg nem szembesültek a tervezett vállalkozás látványtervével. A 

képekkel kapcsolatos kérdések, miszerint a válaszadók 100 %-a szívesen szállna meg egy 

ilyen szálláshelyen azt támasztják alá, hogy van igény az effajta vendéglátó egységre. 

Továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy mindenképpen szükség van kiegészítő 

szolgáltatásokra, ugyanis azokat igényli a vevő, és ennek hangot is adtak. Azt is 

megtudtam a válaszoknak köszönhetően, hogy a vevők a 2-3-4 napos utazásokat 

preferálják. Ez az információ az árkedvezmények, és a turisztikai csomagok kialakításánál 

lehet segítség. Árak tekintetében a válaszok vegyesek voltak, ez leginkább az anyagi 

helyzetre vezethető vissza, illetve befolyásoló tényező a nyújtott szolgáltatás is, melynek 

függvényében a válaszadók egy része magasabb árat is hajlandó lett volna fizetni. 

36%

30%

22%

4% 1% 5%
1%

1%

Kérem írja le, hogy hány éjszakát 
maradna szívesen egy hasonló 

szálláshelyen?

2 nap 3 nap 4 nap 5 nap

6 nap 7 nap 10 nap 14 nap
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7. Részletes versenytárselemzés 

„A versenyképesség, mint a hétköznapi élet általánosan használt kifejezése a 

versenyben való részvétel sikerének esélyére utal.” 

 

Forrás: Magyar Larousse enciklopédia. Librairie Larousse, Paris, 1979 – Akadémiai 

Kiadó, Budapest 1991. 1065.old 

 

 

3.  ábra 
Forrás: Lengyel I. (2000) 979.o 

 

A versenyképesség, mint fogalom a globalizáció és az egyre gyorsuló gazdasági 

verseny hatására került előtérbe. A gazdasági verseny közvetlen kihatással bír az emberi 

élet mindenségére, és sok szempontból kihatással van az emberek hétköznapjaira is, hiszen 

versenyzünk a munkahelyünkön, az iskolában, a szerelemben is, tehát kijelenthető, hogy az 

élet minden területén jelen van. Így van ez, sőt sokkal inkább jelen van a turisztikai 

gazdasági szereplők körében is, hiszen versenyeznek az országok a régiók a kistérségek a 

városok, a szálláshelyek és szolgáltatások is.  Az egyre inkább élesedő versenyben a 
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helytállást a verseny sajátosságainak és a szereplőknek az ismerete valamint a megfelelő 

felkészültség adja. 

 

Egy szállodai létesítmény esetében nagyban befolyásolja a versenyképességet a 

szálloda területi elhelyezkedése, a kínált szolgáltatás minősége és egyedisége a 

versenytársak jelenléte és azok teljesítőképessége. Egy vállalatot elsősorban az erőforrásai, 

a nyújtott szolgáltatásai és az egyediség teheti alkalmassá arra, hogy olyan termékekkel 

jelenjen meg a piacon, melyeket a megfelelő jövedelmezőség reményében tud értékesíteni.  

Egy szálláshely esetében a versenyképességet úgy tudjuk mérni, hogy mennyire képes 

eladható szolgáltatásokat nyújtani, úgy, hogy közben elégedettek legyenek, mind a 

vendégek, mind a tulajdonosok, mind pedig a munkatársak. ( Dr. Illés Mária, 2011)  

 

A versenyképesség vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az elemzések egyfajta 

koncentrikus körrendszer szerint épülnek fel. 

 A külső körsáv az általános környezeti kihívások elemzése szerint építkezik, tehát 

az úgynevezett makro vagy általános környezetet vizsgálja. Ez az elemzés a 

„PESTEL-elemzés” mely az angol political, economic, socio-cultural, 

technological, environmental, és legal szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Ennek 

megfelelően a politikai, gazdasági, társadalmi-kulturális, technológiai, környezeti 

és a jogi környezet vizsgálatát veszi alapul. Az elemzés olyan tényezőket foglal 

magába, amelyek ugyan nagyban kihatással vannak a vállalat működésére, de 

azokat a vállalat nem, vagy csak kevésbé tudja befolyásolni, így azokat a várható 

eseményeket kell azonosítani, amelyek formálni tudják a szervezet általános 

környezeti feltételeit. ( Dr. Illés Mária, 2011) 

 

1. Politikai elemek: jövőben előforduló megszorító törvénykezések esélye, 

magas versenyjogi szabályok, környezetvédelmi szabályozás változása, 

instabil politika, a bizonytalanság az egész világra jellemző, pályázati 

lehetőségek hiánya.  

- A politikai elemek és szabályozások lokalizációtól függetlenek, ettől csak 

az esetleges önkormányzati rendeletek térhetnek el.   
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2. Gazdasági elemek: infrastrukturális fejlesztések, infláció, 

munkanélküliség, családi jövedelmek változása, globalizáció mértéke, régió 

turizmuspolitikai lépései, magas beruházási költségek 

- A gazdasági elemek jelentősen befolyásolják a vállalat életét. Egy újonnan 

épülő turisztikai létesítmény nagyban tudja növelni az adott térség 

gazdasági helyzetét. Új munkalehetőséget teremthet, továbbá az 

önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adó is komoly segítséget 

jelenthet. Ezáltal fejlődhet az infrastruktúra és a terület gazdasági helyzete 

is.  

 

3. Társadalmi - kulturális elemek: demográfiai változások, a képzettségi és 

oktatási szintek alakulása, életmódbeli változások, életstílus, a fogyasztási 

szokások változása, utazási trendek kialakulása, turizmus negatív hatása (pl. 

környezet szennyezés) 

4. Társadalmi és kultúráslis szempontból is jelentős lehet egy jól működő 

turisztikai létesítmény. A gazdasági fejlődés lévén növekedhet az 

életszínvonal. A tursiták jelenléte az egyéb vállalkozások (cukrászda, 

múzeum, stb.) fellendülését is okozhatja, illetve újab vállakozások 

kialakulását is elősegítheti. Emellett egy jól működő szép szálláshely jó 

érzéssel töltheti el a terület lakóit, de figyelni kell, a turizmus esetleges 

negatív hatásaira is, ilyen például a környezetszennyezés.  

 

5. Technológiai elemek: kormányzati fejlesztési politikák, pályázati 

lehetőségek, K+F, technológiai infrastruktúra fejlődése, új szolgáltatások 

fejlesztése, internet térhódítása-információszerzési lehetőségek. 

A technológiai elemek nagyban elősegíthetik mind a vállalat mind a térség 

fejlődésének lehetőségét. A technológiai fejlesztések során tudunk javítani 

az életminőségen, például geotermikus és megújuló energia használatával, 

óvjuk a természetünket, és esetünkben Bükkszentkereszt klímáját. A 

szálláshely ingyenes WIFI elérhetőséget kínál a környéken, amely szintén 

növelni képes az életminőségen.  

 

6. Környezeti elemek: klimatikus adottságok, jó elhelyezkedés, 

környezetvédelmi előírások 
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A környezeti előírások betartása rendkívül fontos a turizmus szempontjából. 

Az ökoturizmus lényege pontosan a természetünk megismeréséről és 

óvásáról szól, így egy effajta szállástípus kialakításánál erre nagy hangsúlyt 

kell fektetni.  

7. Jogi elemek: versenyjogi és tulajdonjogi törvények, fogyasztóvédelem 

A jogi elemek nagy része szintén lokalizációtól függetlenek.  

 

A PESTEL elemzés történhet vállalaton belüli erre szakosodott kollégák jóvoltából, 

vagy külső szakértők segítségével. A kutatást végző csoportok célja, hogy 

felkutassanak minél több olyan tényezőt, melynek szerepe meghatározható lehet a 

vállalat működése során. A kutatás kimenetele tartalmaz minden olyan tendenciát, 

amely a vállalkozásra hosszú távon hathat, illetve amely segíti a vállalatot a 

versenyszférába való beilleszkedésben. ( Dr. Illés Mária, 2011) 

 

 A középső sáv a versenykörnyezet elemzésére szolgál. Ezt a környezetet Porter 5 

versenyerő modelljével vizsgáljuk meg. A modell alapfeltétele az, hogy minden 

iparágban létezik verseny, melynek élességét 5 versenytényező együttesen 

határozza meg. ( Dr. Illés Mária, 2011), (Porter, 2006) 

1. A verseny ereje a már meglévő versenytársak között 

2. Szállítók alkupozíciója 

3. Vevők alkupozíciója 

4. Helyettesítő termékek 

5. Új belépők 

 

1. A verseny ereje a már meglévő versenytársak között: Ez lényegében a turizmus 

piacán szereplő összes vállalkozás küzdelme. Ugyan azon az értékesítési piacon 

működnek, mint a gerendaház. A versenytársak feltérképezése és megismerése 

kulcsfontosságú lehet a saját létesítményünkre nézve, ugyanis ez alapján tudjuk 

saját magunkat pozícionálni. Továbbá ez segíthet abban is, hogy találjunk valami 

kitörési pontot, amivel valami újat adhatunk.  

- A gerendaház megépítése már önmagában tud valami újdonságot nyújtani, hiszen a 

piac, amire betörünk még egyáltalán nem telített. A kezdeti előnyünket a 

kapcsolódó szolgáltatásokkal tovább tudjunk növelni. Elmondható, hogy a 



- 26 - 

gerendaház egyik, és legalapvetőbb „fegyvere” kitörési pontja a tematizáltnak 

mondható skandináv stílus.  

 

2. Szállítók alkupozíciója: A szolgáltatás létrejöttéhez szükséges alapanyagok, 

honnan, milyen szállítóktól szerezhető be. Annak függvényében, hogy a beszállítók 

milyen minőségű árukkal dolgoznak, az lehet előnye is ás hátránya is egy 

vállalkozásnak. Abban az esetben, ha a minőség alacsony színvonalú - például nem 

prémium kategóriájú alapanyagokat használnak a konyhán- az egyértelműen 

hátrányként könyvelhető el. Továbbá ha az alapanyagok egy részét magunk 

termeljük, a többit pedig őstermelőktől szerezzük be, azzal minden esetben előnyre 

tehetünk szert, és még marketing eszközként is fel lehet használni.  

- Természetesen a cél a gerendaházunk kialakításánál is az, hogy minőségi 

alapanyagok felhasználásával minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani. A 

gerendaház marketing stratégiájába tökéletesen beleillik a magas minőségű házi és 

bio alapanyagok felhasználása, ugyanis maga a szálláshely stílusa is ezt a naturális, 

természetes életérzést szeretné kifejezni. A természetes bio élelmiszerek, és 

alapanyagok használata a mai világunkban nagy teret kapnak, így mindenképpen 

előnyös lehet ezek kihangsúlyozása a marketing kommunikáció során.  

 

3. Vevők alkupozíciója: A vevők tulajdonképpen a mikrokörnyezet legfontosabb 

szereplői, ugyanis tőlük függ a szálláshely bevétele, és ezzel egyidejűleg a 

fenntarthatósága is. Ebből a szegmensből tulajdonképpen az derül ki, hogy milyen 

árat hajlandó fizetni a turista a szolgáltatásért, és mi az az ár, ahol valamilyen 

helyettesítő terméket vesz igénybe. Talán ez az a szempont, amire a leginkább 

hangsúlyt kell fektetni, ezért folyamatosan mérni kell a vendégelégedettséget. Erre 

ma már számtalan módszer létezik, a leginkább bevált és használt talán a 

szájhagyomány útján terjedő elégedettség mérése. A mai technológiailag fejlett 

világukban, és az internet térhódításának köszönhetően ennek végtelenül egyszerű a 

módja, a honlapokon elérhető véleményírás és a közösségi oldalak használata 

révén.  

- A tervezett vállalkozás esetében is nagy hangsúlyt kell fektetni a vevők 

elégedettségére. A vállalkozás akkor tud nyereségesen működni, ha a vevő 

elégedett, így ennek kell lennie az elsődleges célnak. Az elégedettség mérését a fent 
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említett módszerek mellett a helyszínen, például a szobákba bekészített rövid 

kérdőív segítségével is fel tudjuk mérni.   

 

4. Helyettesítő termékek: Azt hívjuk helyettesítő terméknek, amelyek közül a 

fogyasztók az adott kategórián kívül választhatnak, de közel azonos igényeket 

elégítenek ki. A szálláshely esetében minden piaci szereplő lehet helyettesítő 

termék, ugyanis az elsődleges szempont a pihenési lehetőség.  

A gerendaházat tekintve a kategória a tematikus skandináv stílusú gerendaház. 

Ebben az esetben helyettesítő termék minden környékbeli hegyvidéki és erdei 

szálláshely, turistaszálló vagy vendégház. Hogy miért is ezek? Mert megadja a 

vendégeknek a pihenései lehetőséget és a természetközelséget egyaránt. Amit nem 

tud megadni a helyettesítő termék az, az arculat. Az árakat úgy kell kialakítani, 

hogy a vendégek meg akarják fizetni a gerendaház által nyújtott pluszt.  

 

5. Új belépők: Itt azt vizsgálhatjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy egy új 

vállalkozás belépjen a piacra. Milyen jogi szabályozások vannak, és milyen a 

gazdasági helyzet, valamint van- e elérhető pályázati lehetőség. 

- Az újonnan piacra lépő vállalkozok is nagyban tudják befolyásolni a gerendaház 

helyzetét. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tájékozódjunk az új és már meglévő 

versenytársakról, ugyanis akkor tudunk versenyelőnyre szert tenni, ha a 

változásokra gyorsan és jól tudunk reagálni, ehhez pedig elengedhetetlen a piac 

ismerete.  

 

7.1. Konkurencia analízis 

 

A gerendaház helyszínéül Bükkszentkeresztet választottam, ami a Bükk-hegység egyik 

méltán híres települése. A földrajzi elhelyezkedés alapján megállapíthatjuk a konkurens 

szálláshelyeket. Minden olyan vállalat konkurensnek mondható, amely a saját vállaltunk fő 

szolgáltatását –tehát a szálláshelyet- nyújtani képes. Bükkszentkereszten számos panzió és 

privát vendéglő található, ám a szallas.hu adatbázisában három szállás jelenik meg, ezek a 

Dudás panzió illetve az Üvegműves Vendégházak.  
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Az Üvegműves Vendégházak tulajdonképpen két önálló létesítmény, személyzet és 

kiszolgálás nélkül. Az egyik egy különálló épület, a másik pedig tulajdonos családi 

házának alsó szintjén került kialakításra. 

A gerendaház fő konkurenciája a Dudás Panzió lehet, ugyanis hasonló 

szolgáltatásokkal rendelkezik. A szálláshely Bükkszentkereszt egy csendes mellék 

utcájában helyezkedik el. A szálláshely összességében 9 szobával rendelkezik, így 30 főt 

tud egyszerre elszállásolni. A szálláshelyen használható wellness részleg, ami a szallas.hu 

leírása alapján infra szaunát és finn szaunát, valamint szoláriumot foglal magába. A 

szaunák használata nincs benne az árban, ez 1000 Ft/ alkalom, a szolárium pedig 400 

Ft/alkalom. Hiányosságként fedeztem fel a szálláshely képeit tanulmányozva, hogy az 

egyik képen egy medence látható, amelyről információt nem találtam az oldalon. Az sajnos 

a szálloda leírásában nem derül ki, hogy az milyen jellegű medence, sőt egyáltalán az sem, 

hogy van medence.  Ezt később a szálloda saját honlapján találtam meg, miszerint egy 

merülő medence és egy jakuzzi található a wellness részlegben. A szálláshely külső 

kialakítása, valamint a kert is szép és gondozott. A kertjében szabadtéri főzéshez alkalmas 

eszközök is megtalálhatóak, illetve a gyermekek részére egy kisebb játszótér is található. A 

belső kialakítás nem túl modern, a szobák, és a bútorok is felújításra szorulnak. A 

szálláshely honlapja első ránézésre szép és modern. Jobban megnézve azonban látszik, 

hogy nem túl felhasználóbarát. Rengeteg a szöveg és az információ, viszont ehhez képest 

kevés a kép és a vizuális effekt. Az első, amit meglátunk az egy kép a szálláshelyről, majd 

információ az aktuális akcióról. Bár, ennek az akciónak az aktualitását én 

megkérdőjelezném, ugyanis Téli szünet akciónak nevezik, ami már jócskán elmúlt mához 

képest. Tovább haladva információkat találunk a szálláshely szolgáltatásairól, és a 

lehetséges programokról is. A kezdőlapon megtalálható egy online ajánlatkérő felület is.  

Sajnálattal vettem észre, hogy csupán ennek az ajánlatkérő felületnek a segítségével 

kaphatunk információt a szálláshely akcióiról. Ez véleményem szerint nem túl előnyös. 

Aktuális árakkal kapcsolatban a szallas.hu tudott szolgálni, miszerint 2 fő részére ellátás 

nélkül 7500.- Ft egy éjszakára. Szintén furcsának tartom, hogy kínál a szállás, étkezési 

lehetőséget is, (előre egyeztetve) de árat ehhez a szolgáltatáshoz sem találtam egyik 

felületen sem.  

 

Összességében elmondható, hogy szolgáltatások tekintetében méltó versenytársa 

lehet a gerendaháznak, azonban szükséges lenne mind a szobák és bútorok mind a média 
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felületek felújítása és modernizálása. Előnye az alacsonyabb árak miatt lehet, azonban az 

alacsonyabb ár mellé egy jóval alacsonyabb minőségű szolgáltatást kínál. 

 

 A vállalatok számára, függetlenül attól, hogy egy új vagy már működő 

vállalkozásról beszélünk, folyamatosan elérendő célnak kell lennie, hogy versenyelőnyt 

tudjon képezni a konkurenciával szemben. Versenyelőnyről akkor beszélünk, ha a vállalat 

a konkurenseinél magasabb nyereséget termel.  

A folyamatosan változó gazdasági környezetben nem mindegy, hogy ezt a versenyelőnyt 

milyen eszközökkel és milyen stratégiával szeretné elérni a vállalat. (Dr. Burkáné Szolnoki 

Ágnes, 2008) 

 

A stratégia kialakítása előtt először a jövőképet kellene meghatározni a vállalatnak, 

amelyben a következő kérdések megválaszolása segíthet. 

Kik szeretnénk lenni? Mit szeretnénk létrehozni? Milyen lehetőségeink vannak? Kik 

legyenek a vevőink? Mit szeretnek a vevőink? Milyenek a versenytársaink? Miben tudunk 

tőlük jobbak lenni? A stratégia tulajdonképpen a vállalkozás vezetőségének a válasza a 

környezeti/gazdasági változáskora a lehetőségekre, kihívásokra. Más megközelítésben a 

kitűzött célhoz vezető utat jelenti. A stratégia kialakításához ismernünk kell a vállalkozás 

mikro és makro környezetét, melyet az előző fejezetben szereplőelemzési módszerekkel 

térképezetünk fel.. (SWOT analízis, PORTER-modell) A megfelelő stratégia kialakítás és 

annak követése egy nyereséges, egyre növekvő, versenyképes vállalatot eredményez. 

 

A stratégia tervezés folyamata: 

1. 1. Hová akarunk eljutni? (Célkitűzés)     

2. 2. Hogyan juthatunk oda? (Stratégia kialakítása)   

3. 3. Hogyan hajtjuk végre elképzeléseinket? (Operatív tervezés ) 

4. 4. Hogyan halad a terv megvalósítása? (Megfigyelés, ellenőrzés) 

5. Hogyan ösztönözhető a stratégia megvalósítása?   (Ösztönző-rendszer kialakítása) 

A célcsoport meghatározása rendkívül fontos marketing tevékenység egy újonnan 

induló vállalkozás számára. A célcsoport meghatározására azért van szükség, mert 

manapság a piacok kiszélesedése és a fogyasztói igények specializálódása miatt 

lehetetlenség a teljes piac kiszolgálása a vállalatok számára. A célcsoport a fogyasztók 
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azon csoportja, akiket a vállalkozás, mint vevőt elképzel, és akihez az aktivitásait, a 

marketing stratégiát igazítja.  

 

A piac szegmentálásával a piacot homogén csoportokra osztjuk, így meg tudjuk 

határozni, hogy a szolgáltatásainkat mely fogyasztói rétegnek kínáljuk. Minél részletesebb 

leírjuk a fogyasztót annál közelebb kerülünk a célcsoportunkhoz, ehhez megfigyeljük a 

demográfiai és attitűd jellemzőit:  

 Nem 

 Lakóhely 

 Csalási állapot 

 Anyagi körülményei 

 Képzettség 

 Motivációk 

 Életstílus 

 Értékrend 

 Médiafogyasztási szokások 

A gerendaház a az elhelyezkedés, a kapcsolódó szolgáltatások és az egyedi megjelenésnek 

köszönhetően elég nagy vevői réteget tud megcélozni. Elmondhatjuk, hogy a gerendaház a 

kisgyermekes családdal érkezők számára éppoly megfelelő, mint a fiatal romantikára 

vágyó párok részére. Emellett a gerendaház elhelyezkedése révén kiváló lehet baráti 

társaságok részére is.  
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8. A tervezett vállalkozás marketing stratégiája 

A piac szegmentáció segítségével a vállalat azonosítani tudja a piacon a hasonló 

tulajdonságú vevők homogén csoportjait. Célja, hogy kimutassa a vevők közötti 

különbségeket, így nyújt segítséget ahhoz, hogy a megfelelő marketing kidolgozásával a 

megfelelő értékesítési csatornán érjük el őket, ezáltal a versenytársakhoz képest a vevői 

igényeket hatékonyabban tudja kielégíteni. A piac szegmentálása (más néven az STP 

marketingstratéga) révén a vállalat meghatároz saját maga számára egy előnyös paci 

szegmentumot, amelyet a termékeivel hatékonyan ki tud szolgálni, és a megfelelő 

marketing stratégia kidolgozásával hatékonyan tudja befolyásolni azt.  

A piac szegmentáció folyamata: 

2. Szegmentáció (Segmentation) 

Főbb sajátosságok és jellemzők beazonosítása 

3. Célpiacok kiválasztása (Target)  

Szegmentumok kiválasztása, és a kiválasztott szegmentumok elemzése 

4. Pozícionálás ( Positioning)  

Termék pozícionálása, megfelelő marketing-mix kidolgozása 

A marketing mix tulajdonképpen a marketing eszközök összességét jelentik, 

amelyeket a vállalat arra használ, hogy a kitűzött célokat elérje az adott piacon. A célja, 

hogy a lehető legkisebb befektetés mellett a lehető legnagyobb profitot hozza a vállalat 

részére.   Fontos a megfelelő marketing mix kidolgozása, ugyanis ez segít a megfelelő 

marketing eszközök meghatározásához. 

8.1. Marketing mix 

A hagyományos marketing mix a McCharty féle 4P az alábbi elemekből tevődik 

össze: 

 Price 

Az árak kialakítása nehéz feladat minden vállalat számára. Akkor tudjuk elérni a 

legnagyobb árbevételt, ha megfelelően pozícionáltuk a saját termékünket, és a 

megfelelő árstratégiát alkalmaztuk. Olyan árat kell képezni, amelyet a vevő képes 
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és hajlandó is megfizetni, de emellett profitot is termel és nem utolsó sorban 

versenyképes is. 

-  A gerendaház árképzését tekintve megállapítható, hogy a termékünk egy 

szolgáltatás, amelynek árképzése még nehezebb, mint egy fizikai terméknek. Az 

árképzés kialakításánál figyelni kell a termék ár-érték arányát, ugyanis, 

amennyiben egy magasabb ár ellenében egy alacsonyabb szolgáltatást kap a vevő, 

úgy vevői elégedetlenség fog kialakulni. Esetünkben azért tudunk magasabb árat 

kialakítani, mert újdonsággal szolgálunk, olyan élményt tudunk nyújtani, amit a 

vevő még nem tapasztalt, így hajlandó magasabb árat fizetni. Az árstratégia 

kidolgozásánál figyelembe kell venni az árdifferenciálást, vagyis a szezonárakat és 

az árkedvezményeket is.  

 

 Product 

Ez az elem tartalmazza a vállalat kínálatának összességét, amely minőségben képes 

kielégíteni a vevői igényeket. Ide soroljuk magát a terméket vagy szolgáltatást és a 

termékfejlesztést egyaránt. A szolgáltatás megfogalmazása nehézkes, ugyanis az 

megfoghatatlan, így a vevő előre nem tudja pontosan annak folyamatát és 

minőségét. Éppen ezért fontos, hogy amikor a szolgáltató megfogalmazza az 

alapszolgáltatását akkor tudjon azonosulni a saját célcsoportjával, tudja, hogy azok 

mit várnak el. A termékek általában alap-, és mellékszolgáltatásokból állnak. Az 

alap szolgáltatás tulajdonképpen a vállalkozás fő profilját jelentik, amely a vevő fő 

szükségletének kielégítésére irányul. A mellékszolgáltatások pedig az ehhez 

kapcsolódó elemek összessége. Maga a szolgáltatás ebből a két elemből tevődik 

össze, amelyektől az egyre szélesedő igények miatt nem tekinthet el egyetlen 

vállalkozás sem.  

- Esetünkben a gerendaház fő szolgáltatása a szállás lehetőség. A kiegészítő 

szolgáltatások pedig, amelyek extra vonzerőt jelentenek a vállalatnak a lovaglás, 

bor- és pálinkakóstolási lehetőség, szauna és jakuzzi, állatsimogató.  

 

 Place 

Az elosztáspolitika feladata, hogy a már kialakított és beárazott termékeket 

eljuttassa a vevők felé a megfelelő disztribúciós csatornán keresztül. Fontos 

szempont a megfelelő kereskedelmi partnerek kiválasztása.  
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A gerendaház esetében a kereskedelmi partnerek lehetnek utazási irodák vagy 

például szállásvadász internetes oldalak. A disztribúciós csatorák közül a 

legfontosabb az internet, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő Google keresésre 

optimalizált online felülettel rendelkezzen a vállalat.  

  

 

 Promotion 

Az ösztönzéspolitika tudatja a vásárlókkal, hogy a termék létezik. Feladata, hogy 

felkeltse a vevő érdeklődését. Nem elég, ha a kialakított termékünk magas 

minőségű, el kell tudni juttatni a vevőhöz a terméket. A  legfontosabb, hogy a 

vállalatnak azt kell bemutatni, hogy mi az amiben többet tud nyújtani a 

versenytársaktól, hogy mivel tudja felhívni magára figyelmet, mivel tud kitűnni a 

többiek közül, ezt a megfelelő kommunikációval tudjuk elérni. Egy vállalat 

számára egyaránt fontos a külső és belső kommunikáció is. A külső kommunikációt 

arra használjuk, hogy a különböző – a vállalat és termék számára legmegfelelőbb- 

kommunikációs csatornán keresztül elérjük a célpiacunkat.  

- A tervezett vállalkozás esetében a külső kommunikációt tekintve a legfontosabb 

értékesítési csatorna az internet. Egy jól kialakított honlap az egyik legfőbb 

promóciós eszköz lehet. Azért gondolom, hogy a honlap az elsődleges értékesítési 

csatornánk, mert azok a vevők, akik leülnek az internet elé szállást keresni, azok 

aktívak a vásárlást illetően, ugyanis eldöntötték, hogy utazni szeretnének. A honlap 

készítése során sok szempontot kell figyelembe venni, ahhoz, hogy egy felhasználó 

barát felület jöjjön létre. Véleményem szerint fontos, hogy minél kevesebb 

ismertető szöveg kerüljön fel a honlapra, ugyanis azokat a honlap látogatói 

általában nem olvassák el. A szöveg helyett képekkel és 3D látványtervekkel 

kellene bemutatnunk a termékünket. Emellett szintén elengedhetetlen, hogy az árra 

és a szolgáltatásokra vonatkozó felületek egy kattintással elérhetőek legyenek. 

Számomra is nagyon bosszantó tud lenni, amikor egy adott termék árát és 

kiegészítő szolgáltatásait szeretném megnézni, de azokat csak több felület 

átugrásával, nehézkesen tudom elérni. A honlapnak egyszerűnek, az internet 

világában kevésbé jártas vevők számára is kezelhetőnek, és dekoratívnak kell 

lennie. Továbbá fontos, hogy mindig naprakész legyen az aktuális programokat, 

árakat és információkat tartalmazza. Fontosnak tartom, hogy már a kezdő honlapon 
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szerepeljen egy gyorsfoglalási funkció, ahol a vevő azonnal ellenőrizni tudja, hogy 

mely időpontban és milyen áron érhető el számára a szállás.  

Szintén elengedhetetlen a megfelelő marketing kommunikációhoz, hogy a honlap 

mellett egyéb internetes megjelenés is legyen, ilyen például a facebook .  

A honlap mellett fontos a média egyéb területeit is kihasználni értékesítés céljából, 

például az újságokban esetleg rádióban való megjelenés. Fontosak lehetnek a 

kereskedelmi partnetekkel, utazási irodákkal kötött megállapodások is.  

A szolgáltatások esetében igen fontos a szájpropaganda is. Éppen ezért kell nagyon 

figyelni arra, hogy milyen kép alakul ki a vállalatról a fogyasztók szemében. Ennek 

nyomon követésére számtalan módszer adódik, a különböző fórumok, és 

véleménynyilvánító felületeknek köszönhetően. Ezeknek a felületeknek a 

látogatása a vezetés szempontjából fontos lehet, ugyanis fény derül az esetleges 

negatívumokra, továbbá ezek valóság tartalmát meg tudja vizsgálni és szükség 

esetén be is tud avatkozni.  

A belső kommunikáció a vállalat résztvevőire vonatkozik. Ez is rendkívül fontos a 

sikeres vállalkozás kialakításához, ugyanis ha nem kommunikálunk az 

alkalmazottakkal, illetve a partnerekkel megfelelően, úgy nem lesz világos az 

elérendő cél, és az ahhoz vezető út sem.  

A szolgáltatások esetében a marketing-mix 3 további elemmel bővül ki. 

 People 

A szolgáltató iparban az egyik legmeghatározóbb eszköz az emberi tényező. 

Lényeges szempont, hogy megfelelő háttér- és frontszemélyzetet alakítsunk ki, 

valamint, hogy megfelelő legyen a kommunikáció a vezetőség és az alkalmazottak 

között. Az alkalmazottaknak pontosan tudniuk kell, hogy mi a vállalat célja, azt 

hogyan kell közösen elérniük,és mi az amit elvárnak tőlük mind a fogyasztók mind 

a vezetők. A kommunikáció hiánya sok problémához vezet, ugyanis ha az 

alkalmazottak elégedetlenek, az meglátszik a munkájukon, ami előbb vagy utóbb a 

fogyasztón fog csattanni.  

- Véleményem szerint a megfelelő belső kommunikáció érdekében a célokat, és az 

elvárásokat konkretizálni kell. Emellett fontos szempont, hogy legyen lehetősége az 

alkalmazottaknak az esetlegesen felmerülő konfliktusokat, és problémákat 
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megvitatni a közvetlen vezetőkkel. Erre jó megoldás lehet hetente egy értekezlet 

ahol, az előző heti kérdéseket, problémákat meg lehet vitatni.  

A szolgáltató iparban így a gerendaház esetében is a frontszemélyzet kiválasztása 

igen nehéz feladat, hiszen olyan személy az ideális, aki könnyedén kezeli az emberi 

viselkedés különböző formáit, jó problémamegoldó készséggel rendelkezik, nem 

utolsó sorban pedig rugalmas és kedves.  Az egyik legfőbb szempont a 

rugalmasság, hiszen ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma 

probléma sem. Hiába vannak lefektetve szabályok a szolgáltató iparban ezek 

sokszor csak irányadóak.  

Szintén fontos szempont, hogy az alkalmazottal idegen nyelven beszéljenek, és 

szakmailag képzettek legyenek, hiszen csak így tudjuk a vevőktől elvárt 

kifogástalan szolgáltatást nyújtani.   

A szolgáltató iparban a legtöbb panasz a személyzetre vonatkozik, így ennek 

kontrolálása, folyamatos képzése és egy vevőbarát frontszemélyzet kialakítsa 

elengedhetetlen egy jól működő vállalat életében. 

 

 Phisycal evidence 

Külső kialakítás 

A külső kialakítás rendkívül fontos, hiszen ez az első, amit meglát a vevő.  

- A gerendaház estében szépen kialakított épületről van szó. A kutatásból kiderül, 

hogy a legtöbb embernek ez a fajta építészeti stílus nagyon tetszik, hiszen otthonos, 

barátságos, mégis modern. Az épület mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a 

környezetre is, fontos, hogy a házak mellett parkosított terület legyen. Ennek 

érdekében sok fa, bokor, virág és egy kis épített tavacska kerül kialakításra.  

Az, hogy a szálláshely a Bükk- hegységben helyezkedik el szintén hozzáadott 

értéke a szálláshelynek. A megközelítése nem nehézkes, szilárd burkolatú úton 

lehetséges és Miskolcról 20 km-re található. A parkolás pedig természetesen 

megoldott.  

 

Belső kialakítás 

A szálláshelyre látogató elsődleges célja, hogy pihenjen és kikapcsolódjon, ehhez 

megfelelő körülményeket kell biztosítani. A gerendaház belső stílusa igazodik a 

külsejéhez, így minden rusztikus, fából és kőből lett kialakítva. Fontosnak tartom, 
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hogy minőségi alapanyagokat használjunk, például megfelelő minőségű ágymatrac, 

és ágynemű.  

A legfontosabb, alapelv a tisztaság, ez a másik olyan tényező, amely miatt a 

legtöbb panasz érkezik a szálláshelyek esetében, így ez is az a terület, ahol kontrollt 

kell tartani.  

  

 

 Process 

A szolgáltatásnyújtás menedzselése szintén fontos feladat a vállalkozás 

kialakításában. A folyamatoknak az alkalmazottak részére érthetőnek kell lennie.  

A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy azok nyomon követhetőek és 

ellenőrizhetőek legyenek. Természetesen kell, hogy legyen szabályozás, de emellett 

nagyon fontos, hogy a szolgáltató iparban mind a személyzet mind a vezetőség 

talpraesett, határozott, és jó problémamegoldó képességgel rendelkezzen.  
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9. A tervezett vállalkozás pénzügyi terve 

A vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társasági formában kívánja üzleti tevékenységét 

végezni. 

Az alapításhoz szükséges pénzösszeg: [8]  

Illeték: 50,000 Ft. 

JÜB1 lekérdezés díja: 1700.- Ft/ fő 

Tulajdoni lap: 4000.- Ft. 

Iparkamara tagsági díj: 5000.- Ft 

Törzstőke: 3.000.000 Ft 

 

A vállalkozás pénzügyi helyzetét alakító tényezők: 

1. Pályázatok 

 

 VP6-6.4.1–16: Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása [9] 

A pályázat a falusi turizmus fejlesztését célozza meg, meglévő szálláshelyek 

felújítására és új szálláshelyek létrehozására is lehet pályázni. A támogatás összegét 

falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építéséhez, annak bérlésére 

vagy fejlesztésére is fordítható. A vissza nem térítendő támogatás igényelhető 

maximum összege 50.000.000 Ft. A támogatás intenzitás mértéke a fejlesztendő 

területtől függ. A támogatási kérelem benyújtására 2017. április 3-tól, 2019.január 28-

ig van lehetőség. 

   

1. JÜB: Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer 
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 GINOP-5.2.3-16: Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási 

költségeinek támogatása [10] 

A program célja, hogy Magyarország területén, új vállalkozás indítását tervező fiatalok 

részére segítséget nyújtson. A program a 25-30 év közötti munkaviszonnyal és tanulói 

jogviszonnyal nem rendelkező, regisztrált munkanélküli fiatalok segítésére alakult. A 

pályázat az Ifjúsági Garancia program keretein belül valósul meg, amely ismeret és 

készségfejlesztéssel és pénzügyi támogatással járul hozzá a vállalkozás indításához.  

Két komponensből tevődik össze: 

A komponens:  

Képzési program keretein belül kapják meg a pályázó fiatalok a vállalkozás 

indításához szükséges kompetenciákat, ezáltal megszerezhetik az  alapvető jogi, gazdasági, 

pénzügyi, gazdálkodási ismereteket. 

B komponens:  

Elfogadott üzleti tervel rendelkező és az első komponensben nyújtott képzési 

programokat sikeresen elvégző fiatalok vállalkozásuk indításához maximum 3.000.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, 10% önrész mellett.  

 

2. Hitelek 

A vállalkozás beindításának pénzügyi hátterét egyrészt a vállalkozói hitelek tehetik ki. 

Célszerű támogatott hiteleket keresni, melynek kamata a piaci hitelekétől sokkal 

kedvezőbb. A kamat oldali támogatást nyújtó hitelek a Széchenyi Hitelek. Emellett létezik 

forrás oldali hitel is, ez a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitel 

Program. 

 Széchenyi Hitelek: 

A Széchenyi Hitelek közül 3 olyan konstrukció található meg, amely 

felhasználható induló vállalkozások számára is.  A hiteleket főként beruházásokra, 
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forgóeszköz finanszírozásokra vehetjük igénybe, illetve pályázati támogatás 

igényléséhez szükséges önrész is finanszírozható belőle.  

Új Széchenyi Beruházási hitel 

Hitelcél: immateriális javak (pl. licensz, szoftver), különféle beruházások, így gép, 

berendezés, ingatlan vásárlása, fejlesztése  

Hitelösszeg: 1.000.000 és 50.000.000 forint között, minimum 10% önerő megléte 

mellett  

Kamat:  egyedileg kerül meghatározásra, minimum 1 havi BUBOR-2%, maximum 1 

havi BUBOR+4%, de legfeljebb 9% 

Futamidő: 16 hónap és 10 év között, maximum 2 év türelmi idővel 

 Növekedési Hotel Program: 

A programban induló és meglévő vállalkozások is részt vehetnek. A hitelösszeget 

főleg beruházásra és forgóeszköz finanszírozásra használhatják a vállalkozók. A 

hitelprogram a KKV-k számára nyújt hitellehetőséget, melynek felvehető összege 

minimum 3 millió maximum 10 milliárd forint. 

 

9.1. Beruházás tervezett összege 

A gerendaház árát a Faház Kft. árajánlata alapján számítottam ki. Az általuk megadott 

kulcsrakész ajánlatot tekintve 110.000.- Ft / m2 áron építhető meg a gerendaház. Az ajánlat 

földszintes 90 – 120 m2 között lévő házra vonatkozik. A két kisebb ház egyenként 93 m2, 

míg a nagyobbak 105 m2 alapterületűek. ( Alaprajz a mellékletben található)  

A wellness részleg kiépítéséhez az árak kialakítását a Faház Kft, zuhanykabin.hu illetve a 

szauna.hu oldal segítette.  

A berendezés körülbelüli értékét az IKEA online felületének segítségével számoltam ki.  
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Beruházás (épületek + wellness): 55.000.000 Ft + 15.000.000 Ft 

Berendezés: 30.000.000 Ft 

Egyéb kötelező költségek (engedélyeztetések): 10.000.000 Ft 

Marketing: 5.000.000 Ft 

Bérek és járulékok: 3.000.0000 Ft 

Tőke összetétel 

Tényezők e Ft. 

Önrész 20.000 

Banki hitel 50.000 

Pályázatok 53.000 

5. táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fenti beruházási terv alapján láthatjuk, hogy nagyságrendileg a vállalkozás 

beindításához 118.000.000 Ft szükséges, melyet egyrészt önrészből, nagyobb részt pedig 

hitelből és pályázatokból finanszírozunk. 

Egy új vállalkozás indításánál hasznos lehet egy feladatmátrix összeállítása. A táblázat 

komoly segítséget jelent, ugyanis egyben látjuk benne az elvégzendő feladatokat, azt hogy 

a különböző feladatokhoz mikor kell hozzákezdenünk és vélhetően meddig fog tartanai. 

Tulajdonképpen ez egyfajta ütemterv a kezdetektől egészen a vállalkozás indításáig.  
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Feladatmátrix 

 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 

Cégalapítás x          

Pályázatírás x x x        

Hiteligénylés    x       

Építkezés     x x x x x  

Marketing 

tevékenység 
     x x x x x 

Munkaerő 

toborzás 
       x x  

Indulás          x 

6. táblázat 

Forrás: Saját szerkesztés 
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10. Összefoglalás, következtetés, javaslatok 

Amikor az ember egy új vállalkozás indításán gondolkozik, mindig annak kell lennie a 

legfontosabbnak, hogy valami újat, különlegeset és egyedit tervezzünk. Így voltam ezzel 

én is, amikor belevágtam a szakdolgozatomba. Mindenképpen vállalkozás indításáról 

szerettem volna írni, természetesen turisztikai vonalon, ezért belegondoltam, hogy mely az 

a szálláshely típus, amivel újat tudok nyújtani. Ahogyan azt már korábban is kifejtettem, 

nagyon szeretem az otthonos, természet közeli, kissé rusztikus épületeket. Külföldi 

kirándulásaim során volt is lehetőségem ilyen típusú szálláshelyeket kipróbálni, és ezek 

nekem nagyon tetszettek. Magyarországon sajnos nem jellemző a gerendaház típusú 

szálláshely, alig-alig található az országban, és a meglévőek sem túl magas minőségűek. 

Ezek miatt döntöttem úgy, hogy ezen a vonalon indulok el az új vállalkozás létrehozása 

kapcsán. Az imént tárgyalt személyes érzéseim a szálláshely típus iránt megkönnyítette a 

dolgozat írását, ugyanis sokkal egyszerűbb és élvezhetőbb olyan dologról írni, amit 

magaménak érezhetek. 

Érdekes volt látni, hogy a sok apró részletből kezd összeállni a gerendaház 

kialakításához szükséges üzleti terv. A dolgozat írása közben megtanultam, hogy a 

legfontosabb az, hogy ismerjük a piacot, ahová be szeretnénk törni a termékünkkel, de még 

ettől is fontosabb, hogy ismerjük a vevőket, és azok igényit. A vevői igények 

feltérképezéséhez a primer kutatás egyik alapvető eszközét a kérdőíves megkérdezést 

alkalmaztam, melyben a tervezett szálláshelyről kérdeztem a válaszadókat. A kérdőív 

eredménye egyértelműen alátámasztotta az elképzeléseimet, miszerint lenne kereslet az 

effajta szállástípusra Magyarországon és a régióban egyaránt. A másik nagyon fontos 

lépés, hogy megismerjük a saját szolgáltatásunkat, és el tudjuk azt helyezni a piacon. A 

saját szolgáltatásunk elemzése érdekében a SWOT analízist alkalmaztam, amely 

feltérképezte előttem a szolgáltatásban rejlő lehetőségeket, valamint a veszélyeket is, 

amelyeket nem biztos, hogy tudunk befolyásolni de mindenképpen szem előtt kell tartani.  

 Szintén fontos, és elengedhetetlen egy új vállalkozás indítása esetében a megfelelő 

marketing stratégia kidolgozása. Az egyik nehéz feladat, megálmodni azt, hogy mivel 

szeretnénk betörni a piacra, de szintén nehéz, hogy a megálmodott terméket eljuttassuk a 

vevőhöz. Ebben segít a marketing mix, a különböző szegmensek kidolgozásával.  
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 Összességében elmondható, hogy a dolgozatban megálmodott komplex turisztikai 

létesítmény a vevői igényeket kielégítve jól működő vállalkozás lehet. Bízom abban, hogy 

a jövőben a szükséges kezdő tőke megszerzése után ténylegesen bele tudok vágni a 

vállalkozás indításába, és létre tudom hozni ezt a vendéglátó egységet.  

.  
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11. Summary, conclusion, suggestions 

When someone is thinking about starting a new business, the most important thing is 

that you must create something new and ordinary. I felt the same when I started my thesis. 

By all means I wanted to write about starting a business – of course in connection with 

tourism – so I started to think what type of accommodation can I offer something new. As I 

explicated earlier I really like homelike, rustic buildings near the nature. During my 

foreign trips I had the opportunity to try out those kind of accommodations, and I liked 

them pretty much. Unfortunately, in Hungary there are only a few blockhouse type 

accommodations in the country and their quality aren’t the highest. Those are the reasons 

why I started my new business in this area. My personal feelings regarding those 

accommodations help me write my thesis, because it is much easier and enjoyable to write 

in a topic, the I can feel mine. 

It was interesting to see howthe business plan of creating a blockhouse turned slowly 

into a whole from a lot of small details. During writing my thesis I learnt that the most 

important part is to understand the market where we would place our product, but it’s even 

more important that we must know our customers and their demands. For mapping 

customers’ needs, I used a basic tool to find out the accommodation plans, this tool was a 

questionnaire. Another very important step was to understand our own service and to 

properly place it in the market. To understand our service, I used a SWOT analysis which 

showed me the opportunities and the dangers that we may not influence, but has to be kept 

in mind. Also important and necessary factor in starting a new business is the proper 

marketing strategy. One of the tough tasks is to find out how can we break into the market, 

but distribute our product to the customers is also a tough task. Marketing mix helps in this 

topic by developing various segments. 

During the thesis writing I could deduce the conclusion that the planned 

accommodation type can be a sellable and competitive service in the market. The primary 

research clearly showed that although the modern, high quality forest accommodations 

have not known yet, but there is high demand for it. Overall, it can be said that the 

dreamed complex touristic facility can be a well-functioning business which fulfills the 

requirements of the customers. I hope for the future that after getting the starting assets, I 

will be able to actually create that catering unit 
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Mellékletek 

Nappali 

 

1. melléklet 

Forrás: https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html (Letöltve: 

2017.04.23.) 

Hálószoba 

 

2. melléklet 

Forrás: https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html (Letöltve: 

2017.04.23.) 

https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html
https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html
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Nappali 

 

3. melléklet 

Forrás: https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html (Letöltve: 

2017.04.23.) 

Tervezett gerendaház kívülről 

 

4. melléklet 

Forrás: https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html (Letöltve: 

2017.04.23.) 

https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html
https://www.booking.com/hotel/pl/mountain-shelter.hu.html
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4 fős gerendaház alaprajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet 

Forrás: http://szekelygerendahaz.hu/tipushazak/tipushaz-2/ (Letöltve: 2017.04.23) 

http://szekelygerendahaz.hu/tipushazak/tipushaz-2/
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8 fős gerendaház alaprajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. melléklet 

Forrás: http://szekelygerendahaz.hu/tipushazak/tipushaz-2/ (Letöltve: 2017.04.23) 

 

 

 

http://szekelygerendahaz.hu/tipushazak/tipushaz-2/

