TURISZTIKAI TERMÉKEK
Termékleírás

Az aktív turizmus helyzete Magyarországon
Fókuszban a kerékpározás és a természetjárás
Szerzôk: Sulyok Judit1–Magyar Zsuzsanna2
A nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarország turizmusában is megfigyelhetô az aktív turisztikai szolgáltatások
iránti növekvô igény, ami a hazánkba látogató külföldiek és a belföldi turisták magatartásában, utazási szokásaiban egyaránt visszatükrözôdik. A – tevékenységhez kötött – aktív turisztikai vonzerôk és szolgáltatások között a
kerékpározás és a természetjárás, túrázás kiemelt helyet kapnak. Követve a Turizmus Bulletin korábbi számaiban
olvasható termékleírások struktúráját, jelen tanulmány a kerékpáros turizmus és a természetjárás, túrázás magyarországi helyzetét mutatja be.
A nemzetközi trendekkel párhuzamosan az elmúlt években Magyarországon is számos, a kerékpáros turizmushoz és a természetjáráshoz kapcsolódó fejlesztés történt, aminek eredményeként ezek az aktív turisztikai
termékek a beutazó és a belföldi turizmusban is növekvô népszerûségnek örvendenek. A jó hazai adottságok és
az, hogy az aktív turizmus a célcsoportok széles köre számára vonzó, megfelelô alapot nyújt a további potenciálok
kiaknázásához. Figyelembe véve a termék sajátosságait, az aktív turizmus fontos szerepet tölthet be a desztinációk
fenntartható fejlôdésében.
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Bevezetés
Az egészséges életmód – ideértve a sport jellegû tevékenységek végzését a napi szabadidô-eltöltés és a mindennapokból történô kikapcsolódást ígérô utazások
során – népszerû napjainkban. A motorizációval és
a technológiai fejlôdéssel egyidejûleg pedig sokak számára vonzó a természet, a nagyvárosi élet ellenpólusát
jelentô vidéki területek felkeresése, és ezzel párhuzamosan a környezettudatosság3 iránt fokozódik az érdeklôdés.
Mindez kedvez a szabadban végezhetô aktív turisztikai
tevékenységeknek, köztük a kerékpározásnak és a természetjárásnak, amit tovább erôsítenek a turisztikai
trendek, például az utazók aktívabbak, több élményt4
keresnek, a helyi értékek elôtérbe kerülnek, növekszik
az autentikusság vonzereje.
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Vezetô kutató, Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Iroda. E-mail:
Sulyok.Judit@itthon.hu.
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Termékmenedzser, Magyar Turizmus Zrt. Termékmenedzsment Iroda. E-mail: Magyar.Zsuzsanna@itthon.hu.
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A környezettudatosságoz is szorosan kapcsolódó ökoturizmusról lásd még: Magyar Zsuzsanna–Sulyok Judit: Az ökoturizmus helyzete Magyarországon. Turizmus Bulletin. 2014/2.
pp. 14–23.
4
A turisztikai élményrôl lásd még: Zátori Anita: Élményszemlélet a turizmusban – A turisztikai élményteremtés koncepciói.
Turizmus Bulletin. 2014/2. szám. pp. 51–60.

Az aktív turisztikai lehetôségek/aktív élmények iránt
a döntéshozók is fokozott érdeklôdést mutatnak nem
utolsósorban azért, mert ezek a turisztikai termékek hozzájárulhatnak a desztinációk vendégforgalma erôs idô
beni és területi/földrajzi koncentrációjának enyhítéséhez5, a célcsoportok széles körének megszólítása pedig
ugyancsak új lehetôségeket teremthet a célállomások
számára. A Magyarország turizmusában is fontos szerepet betöltô aktív turizmus témakörével a Turizmus Bulletin hasábjain több alkalommal is találkozhattak az olvasók (például FARKAS–BALOGH 2001, VIZI 2005, HALASSY
2007), amely írások a termék egy-egy aspektusát járták
körül részletesen, köztük például a kerékpáros turizmust
és a természetjárást.
Miközben az aktív turizmus nemzetközi és hazai
szakirodalma folyamatosan bôvült az elmúlt években, a
magyarországi kínálat és a kereslet is jelentôs fejlôdésen
ment keresztül, ami indokolja, hogy egy átfogó írás keretében áttekintsük a rendelkezésre álló információkat.
Jelen tanulmányban az aktív turizmusnak kettô, Magyarországon is fontos szerepet betöltô formáját, a kerékpározást és a természetjárást (túrázás, trekking6) járjuk
5
A magyarországi turizmus szezonalitásával részletesebben
foglalkozik a Turizmus Bulletin jelen számában olvasható tanulmány: Sulyok Judit–Mester Tünde: A magyarországi turizmus
szezonalitása. pp. 83–89.
6
A trekking szó maga a terepen történô túrázást jelenti (gyalogosan, kerékpárral vagy vízen). A turisztikai szolgáltatók
ugyanakkor a trekkinget gyakran a nehezebb fizikai aktivitást
igénylô hegymászás szinonimájaként használják.
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körül, a hazai adottságokra fókuszálva. Itt jegyezzük
meg, hogy a tanulmány a kalandturizmust, a sportturiz
must, illetve az extrém sportok turisztikai vonatkozásait
tárgyaló források közül is hivatkozik néhány releváns
szakirodalmi írásra.

1. ábra
Az aktív turizmus fogalma

Extrémsportturizmus

1. Elméleti megközelítés

Fenntarthatóság
Turista aktív részvétele
Tanulás, kultúra

Kalandturizmus.

1.1. FOGALMI LEHATÁROLÁSOK

célú kerékpározást éppen az teszi a mindennapi, közle
kedési kerékpározástól eltérôvé, hogy maga a tevé
kenység is örömet okoz. Az aktív turizmus közlekedési
vonatkozásai a hatásokat összefoglaló 1.3. fejezetben is
helyet kapnak.
A jelen tanulmányban feldolgozott szakirodalom
alapján az aktív turizmus fogalma az 1. ábra szerint ér tel
mezhetô.
1.1.2. A kerékpáros turizmus fogalma

1.1.1. Az aktív turizmus fogalma
Az aktív turizmus fogalmának lehatárolása nemzetközi
és hazai szinten egyaránt nehézségekbe ütközik, aminek
hátterében meghatározó az idesorolt tevékenységek szé
les köre és a termék természetközeliségébôl adódó szo
ros kapcsolata más turisztikai termékekkel (például öko
turizmus). A tanulmányban felvonultatott definíciók
értelmezéséhez szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy
jelen cikk az aktív turizmust az aktivitás mint motiváció
szemszögébôl közelíti meg, illetve a szabadidôs célú
turisztikai utazásokat helyezi a középpontba. 7
A turizmus termékszemléletû értelmezésében az
aktív turizmus tevékenységhez kapcsolódó, csoportos
turisztikai termékként értelmezhetô, amelynek esetében
maga a tevékenység és a motiváció szoros kapcsolatban
áll egymással (MICHALKÓ 2012).
Az Active Tourism8 szerint az aktív turizmus a
desztinációk felelôs módon (responsible) történô felkere
sését foglalja magában, ami a turista részérôl fizikai és
mentális részvételt igényel, és maximalizálja a fenntart
hatóságot, a biodiverzitás védelmét és a kultúra megôr
zését. Fontos elemei a rekreáció, a tanulás, az elfogadás
(respektálás), a szemlélôdés, a tevékenység és az aktív
részvétel.
Egy, az Európai Unió által finanszírozott aktív turisz
tikai projekt9 az aktív turizmust az utazás kaland-, öko
turisztikai és kulturális jellegét egyesítô filozófiaként
értelmezi. Ezzel összhangban áll a Turisztikai Szótár
(Travel Industry Dictionary10) definíciója: ezek szerint az
aktív turizmus a szabadidôs célú utazások azon stílusát
vagy filozófiáját takarja, amely a kaland-, a természeti és
a kulturális turizmus elemeit kombinálja, egyúttal törek
szik a fenntartható turizmusra.11

7
A versenysporthoz kapcsolódó utazásokat nem tárgyalja a
tanulmány.
8
Mexikói székhelyû turisztikai szolgáltató, további információ:
www.active-tourism.com.
9
www.activetourism.org
10
www.travel-industry-dictionary.com
11
Ehhez hasonló a kalandturizmus fogalma is, ami a következô
három aspektus közül legalább kettôt magában foglal: a fizikai
aktivitás, a természettel való kapcsolat és a más kultúrák iránti
érdeklôdés/tanulás (GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 2010).
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Forrás: szakirodalmi források alapján saját szerkesztés

Az aktív turizmus sport jellegére utal MICHALKÓ (2002)12:
„Az aktív turizmus olyan utazási forma, amelynek során
a turista a hétköznapitól eltérô, intenzív mozgást végez,
miközben valamilyenfajta árut vagy szolgáltatást is vásá
rol.” Idekapcsolódik az aktív sportturizmus fogalma, ami
a (sok esetben a versenysporthoz köthetô – A szerk. megj.)
sportturizmusnak egyik formája lehet a rendezvényhez
kapcsolódó sportturizmus és a nosztalgia-sportturiz
mus13 mellett (TOMIK 2013). BÁNHIDI–LEBER (2011) a sport
turizmus kapcsán kiemeli, hogy a turizmus során végzett
sportban nincs verseny, nincs szükség teljesítményjavu
lásra, elsôdleges az egészség, az egészséges szintû ter
helés.
Az aktív turizmushoz tartozik a természetjárás, a
kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, a lovaglás, a golf, a
horgászat, a vadászat és az egyéb szabadidôs sporttevé
kenységek (például kalandturizmus, extrémturizmus).
A fizikai aktivitás fokától függôen beszélhetünk
szoft (kevésbé veszélyes és többek számára elérhetô,
könnyebben végezhetô) és hard aktív turizmusról, ami a
kerékpározásra és a természetjárásra egyaránt igaz
(MINTEL 2010). Ahogy arra a nemzetközi szakirodalom is
rámutat, a turizmusban a könnyebben végezhetô, ezáltal
az utazók széles(ebb) körét megszólító aktivitások kap
nak kiemelt figyelmet.
Az aktív turizmus fogalmának felvázolásához hoz
zátartozik, hogy ezek a tevékenységek (köztük a tanul
mányban tárgyalt kerékpározás és túrázás) nem turiszti
kai céllal is végezhetôk, vagyis értelmezhetôk közlekedési
módként. LUMSDON (2000) szerint például a szabadidôs
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_
Turisztikai_termektervezes_es_fejlesztes/ch06.html
13
A nosztalgia-sportturizmus a sportmúzeumok, tematikus
bárok és éttermek, sportösszejövetelek felkeresését jelenti
(HINCH–HIGHAM 2011).

Az Európai Parlament megbízásából 2012-ben készült
tanulmány14 (továbbiakban EUROVELO 2012) – a vidéki
területeken és a városokban egyaránt megtalálható –
kerékpáros turizmusként értelmezi azt, amikor az utazók
kerékpárral közlekednek szabadidôs céllal. Ezen belül az
alábbi fô kategóriákat emeli ki:15
• kerékpáros szabadidôs célú utazás (legalább egy
éjszakás tartózkodással járó utazás, amelynek fô
motivációja a kerékpározás),
• utazás közbeni kerékpározás (napi kerékpáros
kirándulások az utazás során, amelyek az élmény
részét képezik), valamint
• egynapos kerékpáros kirándulás (legalább három
órás, szabadidôs célú, otthonról tett kerékpáros
kirándulás).
Egy másik meghatározás szerint a kerékpáros turizmus
olyan tevékenység, amely a kerékpározáson részben
mint közlekedési módon, részben mint kikapcsolódási
formán alapszik, és turisztikai szolgáltatások igénybevé
telével, továbbá 24 órán túli, lakóhelyen kívüli tartózko
dással jár (Farkas–Balogh 2001, idézi SZIVA 2009).
A kerékpározás megközelíthetô a sport speciális
kategóriáin keresztül is: beszélhetünk ezen szempontok
szerint országúti kerékpározásról, hegyi- (mountain bike
– MTB) kerékpározásról, BMX-Cross kerékpározásról,
túrakerékpározásról és különbözô egyéb versenyzési
szakágakról, mint például a pálya- vagy terembiciklizés
(Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség 2009 alapján
SZIVA 2009). Itt jegyezzük meg, hogy ezeknek a sportte
vékenységeknek szabadidôs céllal való végzése nem
feltétlenül a turizmus keretein belül jelentkezik, vagyis
nem generál legalább egy, lakóhelyen kívül töltött ven
dégéjszakát.
A turisztikai céllal „kerekezôk” között a szoft tevé
kenység iránt érdeklôdôk vannak többségben, akik szá
mára a kerékpárral történô szabadidôs utazás kulturális
aspektusa legalább olyan fontos, mint maga a fizikai
tevékenység (MINTEL 2009).

1.1.3. A turisztikai célú természetjárás fogalma
A kerékpáros turizmussal szemben a turisztikai célú természetjárás értelmezésére tágabb keretet ad a szakiro
dalom. Az angol terminológiában gyakran használt
trekking kifejezés is többféleképpen értelmezhetô, olyan
desztinációt is találunk (például Svájcot), ahol nem szíve
sen használják a trekking kifejezést, mert sokan az
erôteljes fizikai aktivitást jelentô hegymászást értik
alatta (MINTEL 2010). A gyalogosan16 történô turisztikai
célú utazás jellemzôen a szoft tevékenységek körébe
sorolható, és a szálláshelytôl szálláshelyig történô túrá
zást jelenti (MINTEL 2010), a földrajzi adottságok miatt
Magyarország esetében is ez a releváns megközelítés.
A természetjáráson belül megkülönböztethetünk kirán
dulást, a nemzeti parkok/védett területek felkeresését,
gyalogtúrát, nordic walking túrát, teljesítménytúrát,
hegymászást és barlangászatot.17
1.1.4. Kapcsolódás más turisztikai termékekhez
Az aktív turisztikai tevékenységek több más turisztikai
termékhez kapcsolódhatnak. Az ún. aktív életmód – ide
értve a sportot – egészségre gyakorolt pozitív hatásainak
és az utazók számára nyújtott élmény komplexebbé téte
lének köszönhetôen az egészségturisztikai, a vidéki/
falusi és a kulturális desztinációkban, továbbá a vallási
turizmusban (gondoljunk a zarándokutak mentén kiala
kított túraútvonalakra) érintett célterületeken egyaránt
van létjogosultságuk. Itt fontos megemlíteni azt is, hogy
maguk az aktív tevékenységek egymáshoz is jól illenek,
a kerékpáros turizmushoz például gyakran kapcsolódik
a túrázás, séta (MINTEL 2009). A termék – korábban emlí
tett – természetközeliségébôl eredôen pedig szoros kap
csolat, akár értelmezési átfedés is tapasztalható például
az ökoturizmussal vagy a vallási turizmussal.
1.2. DESZTINÁCIÓK ÉS AKTÍV TURISZTIKAI KÍNÁLAT
Az aktív turisztikai lehetôségek a világ számos pontján
elérhetôk. A legnépszerûbb kerékpáros úti célok között
Franciaországot és Ausztriát találjuk, ezen túl a kerékpá
ros turizmus vonzereje, a kerékpáros turisztikai kínálat
kiépítettsége nagyobb azokban az országokban – Dánia,
Hollandia és Németország –, ahol a kerékpárral való köz
lekedés általában is népszerû (EUROVELO 2012). A legnép
szerûbb kerékpáros útvonalak a vidéki területeken vezet
nek át (MINTEL 2009).
A kerékpáros turizmus esetében a desztinációk
kiválasztásában az utazáshoz (és nem magához az aktív

12
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http://www.ecf.com/advocary/cycling-tourism/
15
A versenysport jellegû – speciális készségeket, fizikai erôt
igénylô – kerékpározás nem tartozik ide.
14

16
A szakirodalom idesorolja az állaton (például lóháton) történô
utazást is (MINTEL 2010).
17
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_
Turisztikai_termektervezes_es_fejlesztes/ch06.html
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tikai projekt9 az aktív turizmust az utazás kaland-, öko
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(Travel Industry Dictionary10) definíciója: ezek szerint az
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vagy filozófiáját takarja, amely a kaland-, a természeti és
a kulturális turizmus elemeit kombinálja, egyúttal törek
szik a fenntartható turizmusra.11

7
A versenysporthoz kapcsolódó utazásokat nem tárgyalja a
tanulmány.
8
Mexikói székhelyû turisztikai szolgáltató, további információ:
www.active-tourism.com.
9
www.activetourism.org
10
www.travel-industry-dictionary.com
11
Ehhez hasonló a kalandturizmus fogalma is, ami a következô
három aspektus közül legalább kettôt magában foglal: a fizikai
aktivitás, a természettel való kapcsolat és a más kultúrák iránti
érdeklôdés/tanulás (GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 2010).
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Az aktív turizmus sport jellegére utal MICHALKÓ (2002)12:
„Az aktív turizmus olyan utazási forma, amelynek során
a turista a hétköznapitól eltérô, intenzív mozgást végez,
miközben valamilyenfajta árut vagy szolgáltatást is vásá
rol.” Idekapcsolódik az aktív sportturizmus fogalma, ami
a (sok esetben a versenysporthoz köthetô – A szerk. megj.)
sportturizmusnak egyik formája lehet a rendezvényhez
kapcsolódó sportturizmus és a nosztalgia-sportturiz
mus13 mellett (TOMIK 2013). BÁNHIDI–LEBER (2011) a sport
turizmus kapcsán kiemeli, hogy a turizmus során végzett
sportban nincs verseny, nincs szükség teljesítményjavu
lásra, elsôdleges az egészség, az egészséges szintû ter
helés.
Az aktív turizmushoz tartozik a természetjárás, a
kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, a lovaglás, a golf, a
horgászat, a vadászat és az egyéb szabadidôs sporttevé
kenységek (például kalandturizmus, extrémturizmus).
A fizikai aktivitás fokától függôen beszélhetünk
szoft (kevésbé veszélyes és többek számára elérhetô,
könnyebben végezhetô) és hard aktív turizmusról, ami a
kerékpározásra és a természetjárásra egyaránt igaz
(MINTEL 2010). Ahogy arra a nemzetközi szakirodalom is
rámutat, a turizmusban a könnyebben végezhetô, ezáltal
az utazók széles(ebb) körét megszólító aktivitások kap
nak kiemelt figyelmet.
Az aktív turizmus fogalmának felvázolásához hoz
zátartozik, hogy ezek a tevékenységek (köztük a tanul
mányban tárgyalt kerékpározás és túrázás) nem turiszti
kai céllal is végezhetôk, vagyis értelmezhetôk közlekedési
módként. LUMSDON (2000) szerint például a szabadidôs
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_
Turisztikai_termektervezes_es_fejlesztes/ch06.html
13
A nosztalgia-sportturizmus a sportmúzeumok, tematikus
bárok és éttermek, sportösszejövetelek felkeresését jelenti
(HINCH–HIGHAM 2011).

Az Európai Parlament megbízásából 2012-ben készült
tanulmány14 (továbbiakban EUROVELO 2012) – a vidéki
területeken és a városokban egyaránt megtalálható –
kerékpáros turizmusként értelmezi azt, amikor az utazók
kerékpárral közlekednek szabadidôs céllal. Ezen belül az
alábbi fô kategóriákat emeli ki:15
• kerékpáros szabadidôs célú utazás (legalább egy
éjszakás tartózkodással járó utazás, amelynek fô
motivációja a kerékpározás),
• utazás közbeni kerékpározás (napi kerékpáros
kirándulások az utazás során, amelyek az élmény
részét képezik), valamint
• egynapos kerékpáros kirándulás (legalább három
órás, szabadidôs célú, otthonról tett kerékpáros
kirándulás).
Egy másik meghatározás szerint a kerékpáros turizmus
olyan tevékenység, amely a kerékpározáson részben
mint közlekedési módon, részben mint kikapcsolódási
formán alapszik, és turisztikai szolgáltatások igénybevé
telével, továbbá 24 órán túli, lakóhelyen kívüli tartózko
dással jár (Farkas–Balogh 2001, idézi SZIVA 2009).
A kerékpározás megközelíthetô a sport speciális
kategóriáin keresztül is: beszélhetünk ezen szempontok
szerint országúti kerékpározásról, hegyi- (mountain bike
– MTB) kerékpározásról, BMX-Cross kerékpározásról,
túrakerékpározásról és különbözô egyéb versenyzési
szakágakról, mint például a pálya- vagy terembiciklizés
(Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség 2009 alapján
SZIVA 2009). Itt jegyezzük meg, hogy ezeknek a sportte
vékenységeknek szabadidôs céllal való végzése nem
feltétlenül a turizmus keretein belül jelentkezik, vagyis
nem generál legalább egy, lakóhelyen kívül töltött ven
dégéjszakát.
A turisztikai céllal „kerekezôk” között a szoft tevé
kenység iránt érdeklôdôk vannak többségben, akik szá
mára a kerékpárral történô szabadidôs utazás kulturális
aspektusa legalább olyan fontos, mint maga a fizikai
tevékenység (MINTEL 2009).

1.1.3. A turisztikai célú természetjárás fogalma
A kerékpáros turizmussal szemben a turisztikai célú természetjárás értelmezésére tágabb keretet ad a szakiro
dalom. Az angol terminológiában gyakran használt
trekking kifejezés is többféleképpen értelmezhetô, olyan
desztinációt is találunk (például Svájcot), ahol nem szíve
sen használják a trekking kifejezést, mert sokan az
erôteljes fizikai aktivitást jelentô hegymászást értik
alatta (MINTEL 2010). A gyalogosan16 történô turisztikai
célú utazás jellemzôen a szoft tevékenységek körébe
sorolható, és a szálláshelytôl szálláshelyig történô túrá
zást jelenti (MINTEL 2010), a földrajzi adottságok miatt
Magyarország esetében is ez a releváns megközelítés.
A természetjáráson belül megkülönböztethetünk kirán
dulást, a nemzeti parkok/védett területek felkeresését,
gyalogtúrát, nordic walking túrát, teljesítménytúrát,
hegymászást és barlangászatot.17
1.1.4. Kapcsolódás más turisztikai termékekhez
Az aktív turisztikai tevékenységek több más turisztikai
termékhez kapcsolódhatnak. Az ún. aktív életmód – ide
értve a sportot – egészségre gyakorolt pozitív hatásainak
és az utazók számára nyújtott élmény komplexebbé téte
lének köszönhetôen az egészségturisztikai, a vidéki/
falusi és a kulturális desztinációkban, továbbá a vallási
turizmusban (gondoljunk a zarándokutak mentén kiala
kított túraútvonalakra) érintett célterületeken egyaránt
van létjogosultságuk. Itt fontos megemlíteni azt is, hogy
maguk az aktív tevékenységek egymáshoz is jól illenek,
a kerékpáros turizmushoz például gyakran kapcsolódik
a túrázás, séta (MINTEL 2009). A termék – korábban emlí
tett – természetközeliségébôl eredôen pedig szoros kap
csolat, akár értelmezési átfedés is tapasztalható például
az ökoturizmussal vagy a vallási turizmussal.
1.2. DESZTINÁCIÓK ÉS AKTÍV TURISZTIKAI KÍNÁLAT
Az aktív turisztikai lehetôségek a világ számos pontján
elérhetôk. A legnépszerûbb kerékpáros úti célok között
Franciaországot és Ausztriát találjuk, ezen túl a kerékpá
ros turizmus vonzereje, a kerékpáros turisztikai kínálat
kiépítettsége nagyobb azokban az országokban – Dánia,
Hollandia és Németország –, ahol a kerékpárral való köz
lekedés általában is népszerû (EUROVELO 2012). A legnép
szerûbb kerékpáros útvonalak a vidéki területeken vezet
nek át (MINTEL 2009).
A kerékpáros turizmus esetében a desztinációk
kiválasztásában az utazáshoz (és nem magához az aktív

12
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http://www.ecf.com/advocary/cycling-tourism/
15
A versenysport jellegû – speciális készségeket, fizikai erôt
igénylô – kerékpározás nem tartozik ide.
14

16
A szakirodalom idesorolja az állaton (például lóháton) történô
utazást is (MINTEL 2010).
17
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_
Turisztikai_termektervezes_es_fejlesztes/ch06.html
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tevékenységhez) kapcsolódó tényezôk, mint például a
minôségi szálláshelyek, a szolgáltatások vagy a turista
információ, kisebb szerepet játszanak, ugyanakkor az
utazási élményt alapvetôen befolyásolják (EUROVELO
2012).
A desztinációk kerékpárral történô felfedezése más
élményt nyújt a többi közlekedési eszközhöz képest
(MINTEL 2009), magában foglalja a biztonságos és folya
matos útvonalakat, a szép tájakat és a kerékpárosbarát
településeket az útvonal mentén, valamint a világos/
érthetô és megbízható információkat, a kitáblázottságot
(EUROVELO 2012). Mindezt ideális esetben a közszféra
részérôl a megfelelô marketingtevékenység és a forrás
allokáció kíséri (MINTEL 2009). Az eredetileg olcsó üdülés
nek számító kerékpáros turizmus ma már a minôség
teljes spektrumát kínálja az érdeklôdôknek, a szabadidôs
célú nemzetközi kerékpáros utazások többsége az árat
tekintve ugyanakkor inkább középkategóriásnak minô
síthetô (MINTEL 2009).
A természetjárás, túrázás tekintetében Európában
az Alpok kitüntetett helyet foglal el a túrázók térképén,
több útvonal pedig zarándokúthoz kapcsolódik (például
El Camino de Santiago de Compostela) (MINTEL 2010).
A túrázás élményéhez is hozzátartozik a vonzó
élôhely/élôvilág, a szép és érdekes táj, a vendégfogadó
helyi közösség, a megfelelô éghajlat, a politikai stabilitás
és a megfelelô közlekedési infrastruktúra (MINTEL 2010).
A szabadban végzett rekreációs tevékenységek
kapcsán érdemes kitérni a nemzetközi szinten több évti
zedes múltra visszatekintô zöldutakra18 (greenways),
amelyek turisztikai hasznosítása a szoft aktív turizmus
témakörébe tartozhat. „A zöldút fogalmát olyan rekreá
ciós lehetôséget jelentô lineáris zöldfelületként kell értel
meznünk Magyarországon is, amely környezeti és közle
kedési veszélyektôl mentes vagy elfogadható mértékben
terhelt környezetben nyújt többféle nem motoros moz
gáslehetôséget úgy, hogy hozzájárul az adott tájak öko
lógiai értékének megtartásához vagy optimális növelé
séhez is” (KAPOVITS 2012:206). A Közép- és Kelet-európai
Zöldutak deklarációja szerint a zöldutak „olyan, többfunk
ciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron,
illetve más motormentes módon közlekedô vagy túrázó
emberek számára hoznak létre. Fajtájuk szerint lehetnek
zöldfolyósok, történelmi és kereskedelmi útvonalak,
folyók vagy vasutak mentén haladó ösvények, vízi utak.
A zöldutakat helyi közösségek mûködtetik a környezeti
és gazdasági szempontból is fenntartható társadalom
kialakítása és az egészséges életmód elterjesztése érde
kében. A zöldutak ideális környezetet biztosítanak a
közösségi kezdeményezések, továbbá a természetvéde
lemmel, kulturális örökségvédelemmel, fenntartható
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turizmussal és motormentes közlekedéssel kapcsolatos
fejlesztések számára. A zöldutakat azzal a szándékkal
hozzák létre, hogy a térségben élôk és az oda látogatók
igényeit egyaránt kielégítse, és élénkítse a helyi gazda
ságot.”19
1.3. AZ AKTÍV TURIZMUS HATÁSAI
Az aktív turizmus esetében az utazókra és a
desztinációkra gyakorolt hatások egyaránt azonosítha
tók. A pozitív és negatív hatásokat összegezve a szakem
berek egyetértenek abban, hogy az aktív turizmus – ezen
belül a kerékpározás és a természetjárás – általánosság
ban a fenntartható turizmus egyik formája lehet (a fenn
tarthatóság a desztináció és az utazó szempontjából is
megjelenik).
Az aktív tevékenységek, a sport jótékony hatásai
az egészségre széles körben elismertek, ennek köszön
he
tôen az ilyen jellegû tevékenységek szabadidôben
történô végzése – a turizmus általános életminôségjavító hatásán túl – még inkább hozzájárul az utazók
egészségéhez. Különösen fontos ez napjainkban, amikor
az emberek többsége városlakó [a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adatai szerint hazánkban minden tíz
emberbôl heten városban élnek 20], ennek következtében
a természet „hiányából” fakadó betegségek, a természet
nélküli életmód negatív hatásai is egyre inkább elôtérbe
kerülnek (például LOUV 2005).
A turizmust általánosan jellemzô pozitív hatások,
úgymint a gazdaságélénkítés/bevételek és a munkahely
teremtés vagy a vállalkozási lehetôség, az aktív turizmus
ban érdekelt célterületeken is azonosíthatók.
Mindezek mellett az aktív turizmus a természeti
értékek, a környezet megóvását is támogatja azáltal,
hogy a desztinációba történô utazás és a desztináción
belüli közlekedés során egyaránt alacsonyabb a szennye
zés (vagy nincs is), mert a vendégek nem használnak
autót. A környezetre rótt teher az igénybe vett közleke
dési eszközön túl azért is kisebb, mert – más turizmus
formákhoz képest – környezetbarátabb az igénybe vett
szálláshely, továbbá a tartózkodás során végzett tevé
kenységek is kevesebb negatív hatással járnak (EUROVELO
2012). A környezet megóvása más motivációjú látogató
kat is a desztinációba vonzhat (például madármegfigyelés
iránt érdeklôdôket) (MINTEL 2010), illetve a kevésbé láto
gatott desztinációk is bekapcsolhatók a turizmus vérke
ringésébe (EUROVELO 2012), ami mérsékelheti a turizmus
területi koncentrációját. Szintén a kívánatos hatások közé
sorolható, hogy a fejlesztések katalizátorként hatnak
a desztináció nagyobb, „kapuként” (gateway) szolgáló
Forrás: http://zoldutak.hu/ – elérés: 2014. október 13.
http://w w w.k sh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat _eves/i_
wdsd001.html
19

Nem összetévesztendô a Magyar Turizmus Zrt. által 2007-ben
meghirdetett Zöld Út tematikus évvel.
18
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városainak fejlôdésére is, valamint a látogatók és a foga
dóközösség számára nyújtott edukációs, képzési lehetô
ség hozzájárul a helyi kulturális értékek, hagyományok
megôrzéséhez (MINTEL 2010). Nem utolsósorban az elô
nyös hatások között szükséges megemlíteni az átlagos
nál enyhébb szezonalitást, valamint azt, hogy az aktív
turizmus a célcsoportok széles köre számára vonzó.
Az aktív turizmus sajátosságaiból adódóan népszerûek a
közelebbi, illetve a belföldi úti célok, ami értékes poten
ciált jelent a desztinációk számára (MINTEL 2009).
Az érem másik oldala, hogy az aktív turizmus –
éppen a természetközeliségbôl fakadóan – a környezetet
károsítja is (például a turistautak talajromboló hatása, a
pihenôhelyek említhetôk meg). A kerékpáros turizmus
kapcsán érzékelhetô közvetlen környezetterhelés az
élôvilág megzavarását, a desztináció más (motoros) köz
lekedési eszközzel való elérését jelenti. Ezen túlmenôen
a kapcsolódó szolgáltatások (például kávézók, éttermek,
üzletek) által okozott környezeti károk sem elhanyagol
hatók (EUROVELO 2012), és társadalmi-kulturális negatív
hatások is azonosíthatók (MINTEL 2010). A sajátos jellem
zôkbôl adódik az ún. tömeghatás, hogy például a kerék
pározók és a túrázók egymás jelenlétét „zavarónak” talál
ják (EUROVELO 2012).
Nem egyértelmûen pozitív vagy negatív hatásként
jelentkezik, hogy a kerékpáros turizmus és a természetjá
rás sok esetben útvonalszerû utazást jelent, ami együtt
jár azzal, hogy az érintett célterületen belül (például a Bala
tont körülölelô kerékpárút esetében) nem minden telepü
lés megállóhely (vannak, amelyek rendre kimaradnak)
(SULYOK 2014). Szintén a speciális jellemzôkbôl (például
útvonalszerû, a látogatók számára ingyenesen felkeres
hetô/végigjárható) adódóan az aktív turizmushoz kapcso
lódó kínálat számottevô, az egyes települések határain
túlnyúló beruházásokat igényel (SULYOK 2014). A MINTEL
(2010) tanulmánya kiemeli továbbá, hogy a célterület
nehezen kontrollálja a bevételeket (a turisták költését).
A negatív hatások között szükséges megjegyezni, hogy az
aktív turisztikai tevékenységeket is jellemzi egyfajta

s zezonalitás: elsôsorban a tavaszi és az ôszi idôszak sze
repét hangsúlyozzák a szakemberek (SULYOK 2014)
(2. ábra).
Annak érdekében, hogy az aktív turizmus valóban
az adott desztinációt szolgálja, és összességében pozitív
legyen a hatások mérlege, LUMSDON (2000) – a kerékpá
ros turizmus fejlesztése kapcsán – három dologra hívja
fel a figyelmet:
• a már meglévô kapacitások, infrastruktúra kihasz
nálása;
• a desztináció/helyi közösség számára biztosított
pozitív gazdasági és társadalmi hatások elérésére
való törekvés; valamint
• az autós utazások számának csökkentésére való
törekvés (környezetszennyezés csökkentése).
1.4. AZ AKTÍV TURISTA JELLEMZÔI
Tekintettel arra, hogy az aktív turizmus fogalomköre sok
féle turisztikai utazást foglal magában, illetve hogy az
aktív lehetôségek az utazók széles köre számára vonzóak
(nem utolsósorban azért, mert sok esetben ingyenesen
vagy kis költséggel végezhetôk), az „átlagos” aktív turista
jellemzôinek feltérképezése is nehézségekbe ütközik.
Ennek ellenére az egyes kutatásoknak vannak metszés
pontjai, amelyek közelebb vihetnek az aktív turisztikai
szegmens megismeréséhez.
Az aktív turizmus keresletének vizsgálatához szo
rosan hozzátartozik, hogy egyes sporttevékenységek
(köztük például a jelen cikkben részletesebben is bemu
tatott kerékpározás) eredendôen készségeket, ügyessé
get és a mozgás iránti érdeklôdést feltételeznek (JENNINGS
2007). Annak ellenére, hogy az egészséges emberek szá
mos sporttevékenység végzésére alkalmasak, a turistá
kat sokszor visszatartják a külsô tényezôk (például
hô
mér
séklet) (BÁNHIDI–LEBER 2011). Az aktív turisták
több csoportba sorolhatók az eseti jelleggel sportolóktól
a profi sportolókig. A turizmus szempontjából fontos,
hogy vannak ún. „életstílust” jelentô sportok (például golf
vagy vitorlázás, de a kerékpározásnak és a természetjá
rásnak is vannak ilyen formái), amelyek esetében a szeg
mensek speciális jellemzôkkel, igényekkel írhatók le
(SULYOK 2014). A kerékpározás népszerûségének dinami
kus bôvülésérôl számol be az EUROMONITOR (2014) turisz
tikai trendeket tárgyaló elemzése, felhívja a figyelmet az
ún. MAMIL szegmensre (Middle-Aged Men in Lycra, középkorú férfiak sportfelszerelésben), a legnépszerûbb kerék
páros úti célok között pedig Európát is említik.
A tipikus aktív turista 18 és 44 év közötti férfi, jó
egészséggel, pénzügyi biztonsággal és jó képzettséggel
rendelkezik, és általában elônyben részesíti a játékossá
got az életében (TOMIK 2013). Az európaiak által legked
veltebb aktív turisztikai tevékenységek a séta, a kerék
pározás és a síelés (De Knop 1990, hivatkozza TOMIK 2013).
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2. ábra
Az aktív turizmus hatásai

–

Környezetterhelés
,
tár sadalmi-kult urá
lis
hatások
Tömeg hatás,
nehezen kontroll
álható
bevételek

Ga zdaságélénk íté
s,
munk ahely terem
tés,
vállalkozásösz tön
zés
Fenntarthatóság
,
kisebb
környezetszenny
ezés

+

Enyhébb szezonali
tás,
célcsoportok szé
les
köre

Forrás: szakirodalmi források alapján saját szerkesztés

városainak fejlôdésére is, valamint a látogatók és a fogadóközösség számára nyújtott edukációs, képzési lehetô
ség hozzájárul a helyi kulturális értékek, hagyományok
megôrzéséhez (MINTEL 2010). Nem utolsósorban az elô
nyös hatások között szükséges megemlíteni az átlagosnál enyhébb szezonalitást, valamint azt, hogy az aktív
turizmus a célcsoportok széles köre számára vonzó.
Az aktív turizmus sajátosságaiból adódóan népszerûek a
közelebbi, illetve a belföldi úti célok, ami értékes potenciált jelent a desztinációk számára (MINTEL 2009).
Az érem másik oldala, hogy az aktív turizmus –
éppen a természetközeliségbôl fakadóan – a környezetet
károsítja is (például a turistautak talajromboló hatása, a
pihenôhelyek említhetôk meg). A kerékpáros turizmus
kapcsán érzékelhetô közvetlen környezetterhelés az
élôvilág megzavarását, a desztináció más (motoros) közlekedési eszközzel való elérését jelenti. Ezen túlmenôen
a kapcsolódó szolgáltatások (például kávézók, éttermek,
üzletek) által okozott környezeti károk sem elhanyagolhatók (EUROVELO 2012), és társadalmi-kulturális negatív
hatások is azonosíthatók (MINTEL 2010). A sajátos jellem
zôkbôl adódik az ún. tömeghatás, hogy például a kerékpározók és a túrázók egymás jelenlétét „zavarónak” találják (EUROVELO 2012).
Nem egyértelmûen pozitív vagy negatív hatásként
jelentkezik, hogy a kerékpáros turizmus és a természetjárás sok esetben útvonalszerû utazást jelent, ami együtt
jár azzal, hogy az érintett célterületen belül (például a Balatont körülölelô kerékpárút esetében) nem minden település megállóhely (vannak, amelyek rendre kimaradnak)
(SULYOK 2014). Szintén a speciális jellemzôkbôl (például
útvonalszerû, a látogatók számára ingyenesen felkeres
hetô/végigjárható) adódóan az aktív turizmushoz kapcsolódó kínálat számottevô, az egyes települések határain
túlnyúló beruházásokat igényel (SULYOK 2014). A MINTEL
(2010) tanulmánya kiemeli továbbá, hogy a célterület
nehezen kontrollálja a bevételeket (a turisták költését).
A negatív hatások között szükséges megjegyezni, hogy az
aktív turisztikai tevékenységeket is jellemzi egyfajta

s zezonalitás: elsôsorban a tavaszi és az ôszi idôszak szerepét hangsúlyozzák a szakemberek (SULYOK 2014)
(2. ábra).
Annak érdekében, hogy az aktív turizmus valóban
az adott desztinációt szolgálja, és összességében pozitív
legyen a hatások mérlege, LUMSDON (2000) – a kerékpáros turizmus fejlesztése kapcsán – három dologra hívja
fel a figyelmet:
• a már meglévô kapacitások, infrastruktúra kihasználása;
• a desztináció/helyi közösség számára biztosított
pozitív gazdasági és társadalmi hatások elérésére
való törekvés; valamint
• az autós utazások számának csökkentésére való
törekvés (környezetszennyezés csökkentése).
1.4. AZ AKTÍV TURISTA JELLEMZÔI
Tekintettel arra, hogy az aktív turizmus fogalomköre sokféle turisztikai utazást foglal magában, illetve hogy az
aktív lehetôségek az utazók széles köre számára vonzóak
(nem utolsósorban azért, mert sok esetben ingyenesen
vagy kis költséggel végezhetôk), az „átlagos” aktív turista
jellemzôinek feltérképezése is nehézségekbe ütközik.
Ennek ellenére az egyes kutatásoknak vannak metszéspontjai, amelyek közelebb vihetnek az aktív turisztikai
szegmens megismeréséhez.
Az aktív turizmus keresletének vizsgálatához szorosan hozzátartozik, hogy egyes sporttevékenységek
(köztük például a jelen cikkben részletesebben is bemutatott kerékpározás) eredendôen készségeket, ügyességet és a mozgás iránti érdeklôdést feltételeznek (JENNINGS
2007). Annak ellenére, hogy az egészséges emberek számos sporttevékenység végzésére alkalmasak, a turistákat sokszor visszatartják a külsô tényezôk (például
hô
mér
séklet) (BÁNHIDI–LEBER 2011). Az aktív turisták
több csoportba sorolhatók az eseti jelleggel sportolóktól
a profi sportolókig. A turizmus szempontjából fontos,
hogy vannak ún. „életstílust” jelentô sportok (például golf
vagy vitorlázás, de a kerékpározásnak és a természetjárásnak is vannak ilyen formái), amelyek esetében a szegmensek speciális jellemzôkkel, igényekkel írhatók le
(SULYOK 2014). A kerékpározás népszerûségének dinamikus bôvülésérôl számol be az EUROMONITOR (2014) turisztikai trendeket tárgyaló elemzése, felhívja a figyelmet az
ún. MAMIL szegmensre (Middle-Aged Men in Lycra, középkorú férfiak sportfelszerelésben), a legnépszerûbb kerékpáros úti célok között pedig Európát is említik.
A tipikus aktív turista 18 és 44 év közötti férfi, jó
egészséggel, pénzügyi biztonsággal és jó képzettséggel
rendelkezik, és általában elônyben részesíti a játékosságot az életében (TOMIK 2013). Az európaiak által legkedveltebb aktív turisztikai tevékenységek a séta, a kerékpározás és a síelés (De Knop 1990, hivatkozza TOMIK 2013).
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Az aktív turizmuson belül a rendelkezésre álló szakirodalom lehetôvé tette a kerékpáros turisták közelebbi vizsgálatát. Ahogy arra az EUROVELO (2012) tanulmánya
rámutat, a résztvevôk között jelentôs különbségek
tapasztalhatók a lakóhely szerint is, ami visszavezethetô
az adott küldôország lakosainak közlekedési és általános
utazási szokásaira. A MINTEL (2009) tanulmánya a kerékpáros turizmus kapcsán a legjelentôsebb küldôpiacok
között Németországot, Hollandiát és az Egyesült Királyságot nevesíti, az EUROVELO (2012) pedig a legalább egyéjszakás tartózkodással járó kerékpártúrák fô küldôterü
letei között Németországot és Franciaországot emeli ki.
Az EUROVELO (2012) tanulmánya a kerékpáros turisták „általános” profilja kapcsán írja, hogy többségük
magasabb képzettséggel és jövedelemmel rendelkezik,
középkorú (45–55 éves), illetve párban, gyermek nélkül
kel útra. A családalapítás elôtt állók, a gyermekkel nem
rendelkezôk és az idôsebb korosztályok mellett ugyanakkor a családok részérôl is fokozott igény tapasztalható
ezen utazások iránt (MINTEL 2009).
A kerékpáros utazókat elsôsorban a természeti
adottságok/táj élménye, az egészség/sport, a kerékpározás öröme, a pihenés, a barátokkal, családdal töltött idô
és a kultúra, a látnivalók felkeresése motiválja, ezzel
szemben az árak és a kényelem nem elsôdlegesek
(EUROVELO 2012). A motiváció tekintetében a nôk és a
férfiak között különbség tapasztalható, elôbbiek számára
a pihenés, utóbbiak számára a sport, vagyis maga a fizikai aktivitás a fontosabb (MINTEL 2009). Az igénybe vett
szálláshelyek széles skálán mozognak, a legnépszerûbbek
a szállodák és a panziók (EUROVELO 2012). A többségében
saját szervezésben, egyénileg útra kelô turisták átlagosan
30 kilométert tesznek meg naponta (MINTEL 2009).
1.5. AZ AKTÍV TURIZMUS SZEREPE A VILÁG
NEMZETKÖZI TURIZMUSÁBAN
Más turisztikai termékhez hasonlóan (például ökoturizmus) az aktív turizmus iránti kereslet volumenét és gazdasági teljesítményét is nehéz számszerûsíteni, mert sok
desztinációban hiányoznak az erre vonatkozó megbízható, összehasonlítható adatok.
Az Európai Bizottság megbízásából az európai
lakosság utazási szokásairól végzett kutatások támpontul szolgálhatnak az aktív turizmus iránti kereslet feltérképezéséhez. A 2014. évi kutatás (Flash Eurobarometer
392) eredményei szerint 2013-ban a legalább négyéjszakás tartózkodással járó szabadidôs utazások (holiday)
14%-ának fô motivációja a sporttevékenység végzése volt
(ez az egészségturizmushoz – 13% – hasonló arány).21
21
A vezetô motivációk: napsütés/tengerpart (46%), rokonok és
barátok meglátogatása (VFR, 34%), természet (30%), kultúra
(25%) és városlátogatás (23%) (Flash Eurobarometer 392).
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Ennél jóval nagyobb arányban (25–25%) játszott szerepet
a cseh és az osztrák utazók körében ez a motiváció.
Az átlagosnál „aktívabbak” a luxemburgi (20%), a német
(20%), a finn (19%), a belga (18%), a lengyel (18%), a holland
(17%) és a horvát (16%) utazók is. Ezzel szemben a sporttevékenység végzése miatti, legalább négyéjszakás tartózkodással járó üdülés aránya 5%-os vagy az alatti Málta
(5%), Észtország (5%), Törökország (3%) és Ciprus (2%)
tekintetében. Magyarország esetében a kutatás eredményei szerint a sporttevékenységek végzése mint motiváció 7%-os részesedést ért el. Kor, nem, képzettség és
foglalkozás szerint a kutatás nem mutatott szignifikáns
különbségeket a sporttevékenységek iránti érdek
lô
désben.
Az EUROVELO 2012-ben készült tanulmánya a kerékpáros turizmusról szolgál számadatokkal. Európában
évente 2,295 milliárd turisztikai célú kerékpáros túrát
(cyle tourism trip), ezen belül 20,36 millió legalább egyéjszakás tartózkodással járó kerékpáros túrát (over-night
cycle trip) regisztrálnak, amelyek teljes gazdasági hatását
44 milliárd euróra becsülik (ezen belül a legalább egyéjszakás tartózkodással járó túrák gazdasági hozzájárulása
9 milliárd euró) (EUROVELO 2012).22 Az európai országok
kerékpáros turizmus iránti keresletérôl az 1. táblázat ad
áttekintést. 23

2. Az aktív turizmus magyarországi
kínálata
2.1. KERÉKPÁROS TURIZMUS
Magyarország adottságai kiválóak a kerékpáros turizmus
szempontjából. Az ország természeti szépségekben,
mûemlékekben, népi építészeti értékekben gazdag, és
változatos, látványos táji értékekkel rendelkezik, egymáshoz viszonylagos közelségben, így hosszabb kerékpáros túrával több tájegység is felfûzhetô egy kirándulás
útvonalára. Az ország domborzati viszonyainak köszön
hetôen a kerékpáros túrák feltételei széles körben, például családosok számára is adottak. Az éghajlat évi 6-8
hónapos szezont tesz lehetôvé, a csapadékos, ezért
kerékpározásra kevésbé alkalmas napok száma alacsony.
Hazánkban közel 1500 km turisztikai célra alkalmas,
kitáblázott kerékpárúton biciklizhetünk. A kis forgalmú
mellékutakat is magában foglaló országos kerékpáros
törzshálózat hossza 2500 km-re tehetô. Kerékpáros útvonalaink közül a legforgalmasabbak és legnépszerûbbek
azok az útvonalak, amelyek egybefüggô túrahálózatot
22
Összehasonlításként: a kalandturizmusból származó bevételeket évi 89 milliárd dollárra becsülik (GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY 2010).
23
A cikk írásakor a természetjárás turisztikai vonatkozásairól
hasonló, nemzetközi szintû elemzést is magában foglaló kutatás
nem állt rendelkezésre.
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1. táblázat
A kerékpáros turizmus iránti kereslet Európában
Jellemzô

Alacsony

Alacsony–
közepes

Közepes

Közepes–
magas

Magas

Nagyon magas

Kerékpározók
aránya a
lakosságon belül
(forrás: The Gallup
Organization, 2011)

2% alatt

2–5%

5–8%

8–12%

12–20%

20% felett

Szakértôi becslés
a kerékpáros
turisztikai
utazások arányára

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

3,0%

3,7%

Lengyelország,
Szlovákia

Ausztria,
Belgium, Dánia,
Finnország,
Magyarország,
Németország,
Svájc,
Svédország

Hollandia

Bulgária, Ciprus,
Luxemburg,
Málta,
A csoportba
Portugália,
sorolható országok
Spanyolország,
Törökország

Egyesült
Királyság,
Észtország,
Görögország,
Horvátország,
Románia,
Litvánia,
Macedónia,
Norvégia,
Olaszország,
Szerbia, Írország

Csehország,
Franciaország,
Lettország,
Szlovénia

Forrás: EUROVELO 2012:35

képeznek vagy a nemzetközi kerékpáros hálózat tagjai.
A hazai kerékpáros turisztikai kínálat legjelentôsebb elemei a nagy tavaink körül vezetô kiépített kerékpárutak,
így a Balatont, a Tisza-tavat, a Velencei-tavat és a Fertô
tavat megkerülô bicikliutak, amelyekre az elmúlt években egyre jelentôsebb háttér-infrastruktúra és speciálisan a kerékpáros turizmust kiszolgáló egységek épültek
(szervizek, kerékpáros-pihenôhelyek, kerékpárosbarát
szálláshelyek, kerékpárkölcsönzôk stb.). Ezen tavaink
egyre inkább önálló kerékpáros desztinációként is megjelennek hazánk turisztikai kínálatában.
A kedvezô domborzati adottságokból (kis szint
emelkedésû, könnyen kerékpározható sík vagy dombvidéki területek) és az alacsony közúti forgalomból adódóan
hazánk több vidéki régiója a – jellemzôen szoft – kerékpáros turizmus (leendô) fogadóterületei közé tartozik.
A kis forgalmú közutakon vagy gátakon kerékpárral is jól
bejárható vidékek az Ôrség és Dél-Zala, a Kôszegi-hegység
(Írottkô Natúrpark), a Káli-medence vagy a szatmár-beregi
Felsô-Tisza-vidék, amelyek a növekvô belföldi kerékpáros
keresletet felismerve a kerékpáros turizmus jövôbeli
potenciális célpontjai lehetnek a megfelelô (kerékpáros)
turisztikai infrastruktúra kiépülését követôen.
A hazai kerékpáros turisztikai kínálat nemzetközi
jelentôséggel is bíró része az EuroVelo, az Európai Kerék
párút Hálózat hazánkat is érintô útvonalai. Az EuroVelo
keretében az Európai Kerékpáros Szövetség (European
Cyclists’ Federation – ECF) 12, Európát át
szelô kerékpáros útvonal kialakítását tervezi összesen 66 000 km

 osszúságban, amelybôl 20 000 km kiépítése már megh
történt.
Az EuroVelo utakat az egész kontinenst átszelô
kerékpártúrákra tervezik, a már meglévô kerékpárutak
összekötésével. Természetesen ezeket az EuroVelo útvonalakat a helyi kerékpáros forgalomban is igénybe lehet
venni. Magyarországon jelenleg három EuroVelo útvonal
halad át, az EV6, az EV11 és az EV13. Az EuroVelo 11 Európát észak–déli irányban szeli át, magyarországi szakasza
a Bodrog és a Tisza partján haladva 410 km, valamint
beletartozik a Tisza-tó körüli kerékpárút 80 km-es szakasza is. Az EuroVelo 6, amelyet a „Folyók útjának” is
neveznek, nyugat–keleti irányban szeli át Európát,
Magyarországon 470 km hosszan halad a Duna mentén.
Az EuroVelo 13 magyarországi szakaszát, amely az egykori Vasfüggöny magyarországi vonala mentén halad,
2014 augusztusában adták át. Hazánkban tehát a követ
kezô hosszú távú kerékpárutak várják a vendégeket:
• Balatoni Bringakörút – 209 km,
• Fertô tó (osztrák és magyar oldal együtt) – 135 km,
• EuroVelo 11 (magyarországi szakasza 410 km +
a Tisza-tó – 80 km),
• EuroVelo 6 – „Folyók útja” (Magyarországon 470 km),
• EuroVelo 13 – „Vasfüggöny kerékpárút” (Fertô tó,
Nyugat- és Dél-Dunántúl).
A hazai kínálatot az 1.2. fejezetben ismertetett, turisztikai
vonatkozásokkal rendelkezô zöldutak is gazdagítják,
Magyarországon a következô zöldutakkal találkozhatunk:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buda-vidék Zöldút (Zsámbéki-medence),
Duna–Ipoly Zöldút,
Földszíve Pilisi Zöldút,
Nógrádi Zöldutak,
Ormánság Zöldút,
Tanyakör Zöldút,
Tisza menti Zöldút,
Városi Zöldút (Vác),
hosszú távú zöldutak: Vasfüggöny Zöldutak,
Borostyánkô Zöldutak, Duna menti Zöldutak.

A – hard aktív turizmushoz sorolható – hegyi kerékpározás (mountain bike) Magyarországon kijelölt hegyikerékpáros utakon ûzhetô, legjellemzôbb területei az Északiközéphegység (Bükk, Mátra), a Nyugat-Dunántúl
(Kôszegi-hegység) és a Dél-Dunántúl (Mecsek). A hegyi
kerékpározás lehetôségei a Bükk hegységben országos
szinten is a legjobbak közé sorolhatók: Magyarországon
itt alakult ki elsôként a teljes területet lefedô hegyikerékpárút-hálózat. A hegyi, illetve extrém kerékpározás
(downhill, XCO stb.) híveit pedig ma már Magyarországon
is több létesítmény, illetve a hegyekben kijelölt downhill
pálya várja, mint például az eplényi Bringaréna vagy a
Mátrában a Kékes aljától Mátrafüredig tartó, 700 méteres
szintkülönbségû ösvénypálya, mely Magyarország elsô
downhillpályája is egyben.
Bár nem elsôdlegesen a kerékpáros turizmus kínálatába tartoznak, fontos megemlíteni az elmúlt években
elindult közbringarendszereket, amelyek több vidéki
város (Esztergom, Hévíz, Kaposvár, Szeged) után, 2014
szeptemberétôl immár Budapesten (MOL Bubi) is kiszolgálják a turisztikai keresletet is.
2.2. TERMÉSZETJÁRÁS
Hazánk aktív turisztikai kínálata természeti adottságainkból adódóan igen sokszínû, felöleli többek között a
természetjárás, a kerékpáros turizmus, továbbá a jelen
cikkben nem részletezett barlangi, lovas és vízi turizmus
teljes kínálati palettáját.
A gyalogos természetjárás széles körben elterjedt
aktív turisztikai forma, egyike a legnépszerûbb szabadidôeltöltési lehetôségeknek, amelyet Magyarországon tulajdonképpen bárhol lehet gyakorolni, ami a szoft akti
vitások közé sorolja a tevékenységet. A domborzati
adottságokból adódóan hazánk hegységei nem a magashegyi természetjárás, a hegymászás, illetve az alpinizmus
terepei. A hazai gyalogos természetjárás jellemzô terepe
azonban mégis a hegyvidék – Magyarország dombságai,
valamint középhegységei ideális helyszínei a szervezett,
illetve egyénileg történô gyalogos kirándulásoknak,
túrautaknak. Az itthoni hegyekben való túrázáshoz nem
szükséges magashegységi tapasztalat vagy speciális
mászótechnika ismerete.
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A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ, korábban
Magyar Természetbarát Szövetség) a magyarországi szervezett természetjárás legjelentôsebb képviselôje. Közel
500 tagszervezete és csaknem 14 000 igazolt tagja van.
Az MTSZ tevékenysége a gyalogos, a kerékpáros, a vízi-,
a barlangi, a sí-, illetve a hegymászó túrákra terjed ki.
Küldetése – egyebek mellett – a természetjárás érdekképviseletének ellátása, szakmai fejlesztése, valamint
népszerûsítése és gyakorlásának elôsegítése.24
Az országot jól jelzett turistautak sûrû rendszere
hálózza be. Turistaútvonalnak (röviden turistaútnak)
nevezzük azt az útvonalat, amelyet közérdekbôl, gyalogtúrázási céllal létesítettek vagy e célú használatra (is)
ajánlanak, és így a követhetôséget biztosító sûrûséggel
turistajelzésekkel láttak el.25 Magyarországon az 1890-es
évektôl léteznek jelzett turistautak, a ma használt, egységes országos jelzésrendszer alapjaiban megegyezik az
1930-ban bevezetettel. A színek, amelyek egyben rangsort is jelölnek, a következôk: kék, piros, sárga és zöld sáv
jelzés, amelyeket különbözô leágazó (háromszög – hegycsúcs, kilátó; négyzet – szállás, lakott hely; kör – forrás;
ómega – barlang; L – rom, várrom stb.), illetve egyéb
(gyalogos) jelzések (irányított kör – körút; T – tanösvény
stb.) egészítenek ki. A kék sávjelzést az országos
jelentôségû, több tájegységen átvezetô utak (például
Országos Kéktúra, Balaton-felvidéki Kéktúra), a pirost a
több hegységen, de legalább egy hegységen átvezetô
utak (például Közép-dunántúli Piros, Rákóczi-turistaút),
míg a sárga és a zöld jelzést az elôbbieken kívüli, helyi
jelentôségû, hegységi vándorutak jelzésére használják.
Országszerte több mint 11 ezer kilométer kijelölt turistaút
várja a kirándulni vágyókat, ebbôl 2500 km országos,
illetve nemzetközi jelentôségû. A jelzett turistaút-hálózat
karbantartása és nyilvántartása a Magyar Természetjáró
Szövetség kiemelt céljai és feladatai közé tartozik.
A kijelölt turistautak közül a legjelentôsebb az
Országos Kéktúra, hazánk leghosszabb, valamint Európa
elsô hosszú távú turistaútja, mely E4-es számmal része
az Európai Hosszú távú Vándorutak Hálózatának is. A Vas
megyei Írott-kôtôl a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóházáig 1118 km hosszúságban vezetô, folyamatosan jelölt
útvonalat végigjárva a rendszeres sportoláson túl képet
kaphatunk hazánk életérôl, fejlôdésérôl, megismerhetjük
mindennapjait, történelmét, föld- és vízrajzát, állatvilágát
és természeti szépségeit.26 Az útvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség létrehozott két jelvényszerzô túramozgalmat, az Országos Kéktúrát, illetve a Gyermek Kéktúrát.
A Kéktúra hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet

nélkül, bármely irányban, bárhogyan szakaszokra bontva,
gyalog vagy sível (vegyesen is) teljesíthetô. Teljesítése
nincs idôponthoz kötve, idôtartama sincs korlátozva. Nem
verseny, így teljesítéséért nevezési díjat sem kell fizetni.
A Kéktúra jelvényszerzô túramozgalom, tehát a teljesítéséért díjat, azaz egy jelvényt lehet kapni. A túra teljesítését a kéktúrajelvényt kiadó szervezet, a Magyar Természetjáró Szövetség felé hitelt érdemlô módon igazolni kell.
Ez bélyegzéssel és dátumozással történik az útvonalon
található ellenôrzô pontokon, amelyeknél az MTSZ által
kiadott Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet
címû kiadvány megfelelô helyére kell pecsételni. Az Országos Kéktúra eredeti, északi tájakon végigvezetô útvonala,
kiegészülve a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrával,
valamint az Alföldi Kéktúrával körbeéri az országot, és így,
együtt alkotják az Országos Kék Kört, ami a legátfogóbb
és legrangosabb hazai túramozgalom.
Az elsôsorban a kirándulási célú természetjárást
szolgáló jelzett turistautak mellett meg kell említeni a
kijelölt zarándoktúra-útvonalakat is, amelyek sokszor
önálló jelzéssel (például a Mária út lila M betûje) ellátva a
már meglévô turistautak útvonalán vezetnek egy vagy
több tájegységen, az egész vagy akár több országon
keresztül. Ilyen például a Közép-Európán keresztül vezetô
Mária út, vagy a Magyar Zarándokút (jelzése: sárga nyíl a
kettôs kereszttel).27
A természetjáró turizmus kínálata nem vonatkoztatható el a hazai ökoturisztikai kínálattól28, amely
magában foglalja a nemzeti parkokat, természetvédelmi
területeket, natúrparkokat, tanösvényeket, látogatóközpontokat, arborétumokat, barlangokat stb.
A természetjáró turizmus kínálatát színesítik az
országszerte egész évben szervezett teljesítménytúrák
is, amelyek a hard aktív turizmus irányába mutatnak.
A teljesítménytúra a természetjárás sportosított, ver
senyszerû változata, amelyet általában turistaegyesületek rendeznek. A célt egy elôre meghatározott útvonalon,
megadott idôkorláton (szintidô) belül kell teljesíteni.
A végigjárás igazolására útközben ellenôrzô pontokat
szoktak felállítani, amelyeken az igazolólapot pecséttel
vagy egyéb bejegyzéssel látják el. A szintidôn belüli,
érvényes igazolólappal rendelkezôket oklevéllel, jelvén�nyel/kitûzôvel díjazzák a célban. A Teljesítménytúrázók
Társasága összegyûjti a különbözô egyesületek és
magánszemélyek által rendezett túrák alapvetô adatait,
hogy ezzel megkönnyítse a tájékozódást és a választást.
Információ a túrákkal kapcsolatban az évente megjelenô
A zarándokutakról mint a vallási és a természetjáró turizmus
sajátos összekapcsolódásáról bôvebben: Sulyok Judit–Mártonné
Máthé Kinga: A vallási turizmus helyzete Magyarországon. Turizmus Bulletin. 2014/1. pp. 11–20.
28
Magyarország ökoturisztikai kínálatáról bôvebben: Magyar
Zsuzsanna–Sulyok Judit: Az ökoturizmus helyzete Magyarországon. Turizmus Bulletin. 2014/2. pp. 14–23.
27

Forrás: http://termeszetjaro.hu/rolunk. Letöltve: 2014. október 13.
25
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség: Turistaútjelzés-festési általános útmutató.
26
Forrás: http://www.kektura.hu – A Magyar Természetjáró
Szövetség hivatalos Kéktúra-oldala. Letöltve: 2014. október 13.
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nyomtatott túranaptárban vagy az interneten, a www.
teljesitmenyturazoktarsasaga.hu honlapon érhetô el.

3. Az aktív turizmus magyarországi
kereslete
Más turisztikai termékhez hasonlóan az aktív turizmus
esetében is két fontos adatforrás segíthet a magyarországi kereslet volumenének és jellemzôinek megismerésében. A KSH által végzett keresletfelmérés a belföldi
utazók és a Magyarországra látogatók fô motivációiba
enged bepillantást. A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) megbízásából a magyar lakosság utazási szokásairól végzett
kutatások eredményei pedig az aktív turizmusnak az
egy- és a többnapos utazások során játszott szerepérôl
nyújtanak értékes információkat.
A KSH keresletfelmérésében a természetjárás önálló
motivációként szerepel, a kerékpározás vélhetôen a szórakozás, pihenés, üdülés, sport kategória része, ezért
arról nem állnak rendelkezésre pontos és részletes információk. A 2013. évi felmérés eredményei szerint természetjárás motivációval 140 006 fô vett részt többnapos
belföldi utazáson (az összes többnapos belföldi utazáson
részt vevôk 1,0%-a). Az utazók 58,4%-a a harmadik,
további 35,6%-a a második negyedévben kelt útra. Ez
összesen 589 229 eltöltött napot és 2,4 milliárd forintos
költést eredményezett.
Az MT Zrt. kutatásának eredményei szerint 2012-ben
a nem szokásos életvitelhez tartozó (a turizmus részét
képezô), egynapos belföldi utazások 3,3%-ának a sportolás, sport jellegû tevékenység végzése volt a fô motivációja.29 Ezekre az utazásokra átlagosan 4843 forintot fordítottak a háztartások. A többnapos belföldi utazások
legfontosabb motivációi között a sportolás, sport jellegû
tevékenység végzése alacsony részesedést mondhat
magáénak: az 1–3 éjszakás utak esetében 1,7%, a legalább négyéjszakás utazások esetében 0,1%, összességében tehát 1,2% volt 2012-ben.30 Az utazások egy háztartásra esô költsége 29 236 forintot tett ki, ami az
átlagosnál (23 441 forint) magasabb. A háztartások számára legfontosabb, ún. fôutazás esetében a sportolás
mint fô motiváció részesedése 1,0% volt 2012-ben. Ezen
belül az 1–3 éjszakás belföldi fôutazások 0,9%-ában, a
legalább négyéjszakás belföldi fôutazások 1,4%-ában e
célból keltek útra.
A szokásos életvitelhez tartozó belföldi egynapos utazások
esetében a sportolás nagyobb szerepet játszik, az utazások
4,7%-ának fô motivációja. A szokásos életvitelhez tartozó külföldi utazások esetében pedig az egynapos utazások 9,7%-ában
volt a sportolás, a sport jellegû tevékenység végzése a fô motiváció (MT ZRT. 2012).
30
A legalább egyéjszakás külföldi utazások esetében a sportolás, sport jellegû tevékenység végzésének részesedése jóval
magasabb, 9,5% (MT ZRT. 2012).
29
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buda-vidék Zöldút (Zsámbéki-medence),
Duna–Ipoly Zöldút,
Földszíve Pilisi Zöldút,
Nógrádi Zöldutak,
Ormánság Zöldút,
Tanyakör Zöldút,
Tisza menti Zöldút,
Városi Zöldút (Vác),
hosszú távú zöldutak: Vasfüggöny Zöldutak,
Borostyánkô Zöldutak, Duna menti Zöldutak.

A – hard aktív turizmushoz sorolható – hegyi kerékpározás (mountain bike) Magyarországon kijelölt hegyikerékpáros utakon ûzhetô, legjellemzôbb területei az Északiközéphegység (Bükk, Mátra), a Nyugat-Dunántúl
(Kôszegi-hegység) és a Dél-Dunántúl (Mecsek). A hegyi
kerékpározás lehetôségei a Bükk hegységben országos
szinten is a legjobbak közé sorolhatók: Magyarországon
itt alakult ki elsôként a teljes területet lefedô hegyikerékpárút-hálózat. A hegyi, illetve extrém kerékpározás
(downhill, XCO stb.) híveit pedig ma már Magyarországon
is több létesítmény, illetve a hegyekben kijelölt downhill
pálya várja, mint például az eplényi Bringaréna vagy a
Mátrában a Kékes aljától Mátrafüredig tartó, 700 méteres
szintkülönbségû ösvénypálya, mely Magyarország elsô
downhillpályája is egyben.
Bár nem elsôdlegesen a kerékpáros turizmus kínálatába tartoznak, fontos megemlíteni az elmúlt években
elindult közbringarendszereket, amelyek több vidéki
város (Esztergom, Hévíz, Kaposvár, Szeged) után, 2014
szeptemberétôl immár Budapesten (MOL Bubi) is kiszolgálják a turisztikai keresletet is.
2.2. TERMÉSZETJÁRÁS
Hazánk aktív turisztikai kínálata természeti adottságainkból adódóan igen sokszínû, felöleli többek között a
természetjárás, a kerékpáros turizmus, továbbá a jelen
cikkben nem részletezett barlangi, lovas és vízi turizmus
teljes kínálati palettáját.
A gyalogos természetjárás széles körben elterjedt
aktív turisztikai forma, egyike a legnépszerûbb szabadidôeltöltési lehetôségeknek, amelyet Magyarországon tulajdonképpen bárhol lehet gyakorolni, ami a szoft akti
vitások közé sorolja a tevékenységet. A domborzati
adottságokból adódóan hazánk hegységei nem a magashegyi természetjárás, a hegymászás, illetve az alpinizmus
terepei. A hazai gyalogos természetjárás jellemzô terepe
azonban mégis a hegyvidék – Magyarország dombságai,
valamint középhegységei ideális helyszínei a szervezett,
illetve egyénileg történô gyalogos kirándulásoknak,
túrautaknak. Az itthoni hegyekben való túrázáshoz nem
szükséges magashegységi tapasztalat vagy speciális
mászótechnika ismerete.
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A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ, korábban
Magyar Természetbarát Szövetség) a magyarországi szervezett természetjárás legjelentôsebb képviselôje. Közel
500 tagszervezete és csaknem 14 000 igazolt tagja van.
Az MTSZ tevékenysége a gyalogos, a kerékpáros, a vízi-,
a barlangi, a sí-, illetve a hegymászó túrákra terjed ki.
Küldetése – egyebek mellett – a természetjárás érdekképviseletének ellátása, szakmai fejlesztése, valamint
népszerûsítése és gyakorlásának elôsegítése.24
Az országot jól jelzett turistautak sûrû rendszere
hálózza be. Turistaútvonalnak (röviden turistaútnak)
nevezzük azt az útvonalat, amelyet közérdekbôl, gyalogtúrázási céllal létesítettek vagy e célú használatra (is)
ajánlanak, és így a követhetôséget biztosító sûrûséggel
turistajelzésekkel láttak el.25 Magyarországon az 1890-es
évektôl léteznek jelzett turistautak, a ma használt, egységes országos jelzésrendszer alapjaiban megegyezik az
1930-ban bevezetettel. A színek, amelyek egyben rangsort is jelölnek, a következôk: kék, piros, sárga és zöld sáv
jelzés, amelyeket különbözô leágazó (háromszög – hegycsúcs, kilátó; négyzet – szállás, lakott hely; kör – forrás;
ómega – barlang; L – rom, várrom stb.), illetve egyéb
(gyalogos) jelzések (irányított kör – körút; T – tanösvény
stb.) egészítenek ki. A kék sávjelzést az országos
jelentôségû, több tájegységen átvezetô utak (például
Országos Kéktúra, Balaton-felvidéki Kéktúra), a pirost a
több hegységen, de legalább egy hegységen átvezetô
utak (például Közép-dunántúli Piros, Rákóczi-turistaút),
míg a sárga és a zöld jelzést az elôbbieken kívüli, helyi
jelentôségû, hegységi vándorutak jelzésére használják.
Országszerte több mint 11 ezer kilométer kijelölt turistaút
várja a kirándulni vágyókat, ebbôl 2500 km országos,
illetve nemzetközi jelentôségû. A jelzett turistaút-hálózat
karbantartása és nyilvántartása a Magyar Természetjáró
Szövetség kiemelt céljai és feladatai közé tartozik.
A kijelölt turistautak közül a legjelentôsebb az
Országos Kéktúra, hazánk leghosszabb, valamint Európa
elsô hosszú távú turistaútja, mely E4-es számmal része
az Európai Hosszú távú Vándorutak Hálózatának is. A Vas
megyei Írott-kôtôl a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóházáig 1118 km hosszúságban vezetô, folyamatosan jelölt
útvonalat végigjárva a rendszeres sportoláson túl képet
kaphatunk hazánk életérôl, fejlôdésérôl, megismerhetjük
mindennapjait, történelmét, föld- és vízrajzát, állatvilágát
és természeti szépségeit.26 Az útvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség létrehozott két jelvényszerzô túramozgalmat, az Országos Kéktúrát, illetve a Gyermek Kéktúrát.
A Kéktúra hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet

nélkül, bármely irányban, bárhogyan szakaszokra bontva,
gyalog vagy sível (vegyesen is) teljesíthetô. Teljesítése
nincs idôponthoz kötve, idôtartama sincs korlátozva. Nem
verseny, így teljesítéséért nevezési díjat sem kell fizetni.
A Kéktúra jelvényszerzô túramozgalom, tehát a teljesítéséért díjat, azaz egy jelvényt lehet kapni. A túra teljesítését a kéktúrajelvényt kiadó szervezet, a Magyar Természetjáró Szövetség felé hitelt érdemlô módon igazolni kell.
Ez bélyegzéssel és dátumozással történik az útvonalon
található ellenôrzô pontokon, amelyeknél az MTSZ által
kiadott Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet
címû kiadvány megfelelô helyére kell pecsételni. Az Országos Kéktúra eredeti, északi tájakon végigvezetô útvonala,
kiegészülve a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrával,
valamint az Alföldi Kéktúrával körbeéri az országot, és így,
együtt alkotják az Országos Kék Kört, ami a legátfogóbb
és legrangosabb hazai túramozgalom.
Az elsôsorban a kirándulási célú természetjárást
szolgáló jelzett turistautak mellett meg kell említeni a
kijelölt zarándoktúra-útvonalakat is, amelyek sokszor
önálló jelzéssel (például a Mária út lila M betûje) ellátva a
már meglévô turistautak útvonalán vezetnek egy vagy
több tájegységen, az egész vagy akár több országon
keresztül. Ilyen például a Közép-Európán keresztül vezetô
Mária út, vagy a Magyar Zarándokút (jelzése: sárga nyíl a
kettôs kereszttel).27
A természetjáró turizmus kínálata nem vonatkoztatható el a hazai ökoturisztikai kínálattól28, amely
magában foglalja a nemzeti parkokat, természetvédelmi
területeket, natúrparkokat, tanösvényeket, látogatóközpontokat, arborétumokat, barlangokat stb.
A természetjáró turizmus kínálatát színesítik az
országszerte egész évben szervezett teljesítménytúrák
is, amelyek a hard aktív turizmus irányába mutatnak.
A teljesítménytúra a természetjárás sportosított, ver
senyszerû változata, amelyet általában turistaegyesületek rendeznek. A célt egy elôre meghatározott útvonalon,
megadott idôkorláton (szintidô) belül kell teljesíteni.
A végigjárás igazolására útközben ellenôrzô pontokat
szoktak felállítani, amelyeken az igazolólapot pecséttel
vagy egyéb bejegyzéssel látják el. A szintidôn belüli,
érvényes igazolólappal rendelkezôket oklevéllel, jelvén�nyel/kitûzôvel díjazzák a célban. A Teljesítménytúrázók
Társasága összegyûjti a különbözô egyesületek és
magánszemélyek által rendezett túrák alapvetô adatait,
hogy ezzel megkönnyítse a tájékozódást és a választást.
Információ a túrákkal kapcsolatban az évente megjelenô
A zarándokutakról mint a vallási és a természetjáró turizmus
sajátos összekapcsolódásáról bôvebben: Sulyok Judit–Mártonné
Máthé Kinga: A vallási turizmus helyzete Magyarországon. Turizmus Bulletin. 2014/1. pp. 11–20.
28
Magyarország ökoturisztikai kínálatáról bôvebben: Magyar
Zsuzsanna–Sulyok Judit: Az ökoturizmus helyzete Magyarországon. Turizmus Bulletin. 2014/2. pp. 14–23.
27

Forrás: http://termeszetjaro.hu/rolunk. Letöltve: 2014. október 13.
25
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség: Turistaútjelzés-festési általános útmutató.
26
Forrás: http://www.kektura.hu – A Magyar Természetjáró
Szövetség hivatalos Kéktúra-oldala. Letöltve: 2014. október 13.
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nyomtatott túranaptárban vagy az interneten, a www.
teljesitmenyturazoktarsasaga.hu honlapon érhetô el.

3. Az aktív turizmus magyarországi
kereslete
Más turisztikai termékhez hasonlóan az aktív turizmus
esetében is két fontos adatforrás segíthet a magyarországi kereslet volumenének és jellemzôinek megismerésében. A KSH által végzett keresletfelmérés a belföldi
utazók és a Magyarországra látogatók fô motivációiba
enged bepillantást. A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) megbízásából a magyar lakosság utazási szokásairól végzett
kutatások eredményei pedig az aktív turizmusnak az
egy- és a többnapos utazások során játszott szerepérôl
nyújtanak értékes információkat.
A KSH keresletfelmérésében a természetjárás önálló
motivációként szerepel, a kerékpározás vélhetôen a szórakozás, pihenés, üdülés, sport kategória része, ezért
arról nem állnak rendelkezésre pontos és részletes információk. A 2013. évi felmérés eredményei szerint természetjárás motivációval 140 006 fô vett részt többnapos
belföldi utazáson (az összes többnapos belföldi utazáson
részt vevôk 1,0%-a). Az utazók 58,4%-a a harmadik,
további 35,6%-a a második negyedévben kelt útra. Ez
összesen 589 229 eltöltött napot és 2,4 milliárd forintos
költést eredményezett.
Az MT Zrt. kutatásának eredményei szerint 2012-ben
a nem szokásos életvitelhez tartozó (a turizmus részét
képezô), egynapos belföldi utazások 3,3%-ának a sportolás, sport jellegû tevékenység végzése volt a fô motivációja.29 Ezekre az utazásokra átlagosan 4843 forintot fordítottak a háztartások. A többnapos belföldi utazások
legfontosabb motivációi között a sportolás, sport jellegû
tevékenység végzése alacsony részesedést mondhat
magáénak: az 1–3 éjszakás utak esetében 1,7%, a legalább négyéjszakás utazások esetében 0,1%, összességében tehát 1,2% volt 2012-ben.30 Az utazások egy háztartásra esô költsége 29 236 forintot tett ki, ami az
átlagosnál (23 441 forint) magasabb. A háztartások számára legfontosabb, ún. fôutazás esetében a sportolás
mint fô motiváció részesedése 1,0% volt 2012-ben. Ezen
belül az 1–3 éjszakás belföldi fôutazások 0,9%-ában, a
legalább négyéjszakás belföldi fôutazások 1,4%-ában e
célból keltek útra.
A szokásos életvitelhez tartozó belföldi egynapos utazások
esetében a sportolás nagyobb szerepet játszik, az utazások
4,7%-ának fô motivációja. A szokásos életvitelhez tartozó külföldi utazások esetében pedig az egynapos utazások 9,7%-ában
volt a sportolás, a sport jellegû tevékenység végzése a fô motiváció (MT ZRT. 2012).
30
A legalább egyéjszakás külföldi utazások esetében a sportolás, sport jellegû tevékenység végzésének részesedése jóval
magasabb, 9,5% (MT ZRT. 2012).
29
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Az aktív turizmus mint motiváció mellett az MT Zrt. vizsgálatai az egyes tevékenységek – köztük az aktív turisz
tikai szolgáltatások – utazás során tapasztalt szerepére
is kitérnek. Az utazás során végzett tevékenységek
között a belföldi fôutazások 5,6%-ában kerékpároztak,
34,2%-ában természeti látnivalókat tekintettek meg (ide
tartozik a külön nem nevesített természetjárás is) a ven
dégek. 2012-ben a fôutazás helyszínének kiválasztásában
döntô tényezôk között elsô helyen állnak az úti cél
kedvezô természeti adottságai, látnivalói (a belföldi
fôutazások 40,0%-ában jelent meg).31 A magyarországi
adottságok elismerését jelzi, hogy – szintén a 2012. évi
eredmények szerint – az utazók belföldi fôutazásaik
során az ún. környezeti tényezôkkel (idetartozik a tiszta
ság, a táj és az épített környezet) nagyon elégedettek
(1–100-ig terjedô skálán 88,4) (MT Zrt. 2012).
Az aktív turizmus iránti belföldi kereslet megisme
réséhez vihet közelebb a teljesítménytúrán részt vevôk
vizsgálata. Jelenleg több mint 300 helyszínen próbálhat
ják ki magukat a túrázók országszerte (CSEMEZ–MAGYAR
2012). A Teljesítménytúrázók Társasága adatgyûjtésének
köszönhetôen rendelkezésre álló információk szerint
2011-ben közel 100 ezer fô vett részt – a természeti és az
ember alkotta, sok esetben turisztikai vonzerôvel rendel
kezô adottságokat, látnivalókat érintô – teljesítménytú
rán Magyarországon, a legtöbb túrát a tavaszi (április–
május) és az ôszi (szeptember–október) idôszakban
szervezték (CSEMEZ–MAGYAR 2012). A turisztikai vonatko
zások kapcsán jegyezzük meg, hogy a fôvároson kívüli
teljesítménytúrák esetében többnyire olcsó (tornatermi)
szállást biztosítanak a szervezôk, és az egyes ellenôrzô
pontokon enni- és innivaló várja a túrázókat (CSEMEZ–
MAGYAR 2012).
Az aktív turizmus iránti hazai kereslet vizsgálata
kapcsán említjük meg, hogy a Magyar Turizmus Zrt. meg
bízásából a 2007. évi Zöld Út tematikus évet megelôzôen
végzett kutatás eredményei szerint a magyarországi
adottságok (kiemelten a nemzeti parkok, a természetjá
rás és a lovasturizmus vonatkozásában) elismertek, a
lakosság attitûdjei pozitívak.32
A hazánkba látogató külföldi turisták aktív turizmus
iránti érdeklôdésérôl a KSH adatfelvételei szolgálnak infor
mációval. KSH keresletfelmérésének 33 rendelkezésre álló
adatai szerint 2013-ban a hazánkba turisztikai céllal
31
Megjegyezzük, hogy a külföldi fôutazások 5,4%-ában kerék
pároztak, 57,3%-ában természeti látnivalókat tekintettek meg
az utazók. A külföldi fôutazások 51,0%-ában a desztináció
kedvezô természeti adottságai befolyásolták a döntést (MT ZRT.
2012).
32
További információ: Halassy Emôke: A magyar lakosság nem
zeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsola
tos attitûdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban. Turiz
mus Bulletin. 2007/1–2. pp. 33–43.
33
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis http://statinfo.ksh.hu/
Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu.
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látogatók (14 887 ezer fô) 1,8%-a, 272 ezer fô érkezett ter
mészetjárás fô motivációval. 39,9%-uk a második, további
27,6%-uk a harmadik negyedévben látogatott Magyaror
szágra. A természetjárás motivációval érkezô vendégek
összesen 2,5 milliárd forintot költöttek (a turisztikai céllal
érkezôk költésének 0,3%-a).34

4. A Magyar Turizmus Zrt.
marketingtevékenysége
Az aktív turizmus önálló turisztikai termékként van jelen
a Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységében. Fel
ismerve a hazai aktív és ökoturisztikai kínálat közötti
kapcsolódási pontokat, a két turisztikai termék egymást
kiegészítô voltát, az MT Zrt. e két terméket együtt kezeli
belföldi és külföldi marketingkommunikációja során.
A belföldi marketingkommunikációban az aktív turizmus
az ökoturizmussal együtt kiemelt, önálló termékként,
míg a külföld felé irányuló kommunikációban mint
kiegészítô termék jelenik meg, az egészségturizmus, a
fesztiválok/nagyrendezvények, Budapest és a MICE/hiva
tásturizmus mellett. A belföldi keresletet felismerve az
MT Zrt. célja az utóbbi években látványos mértékben
bôvült kínálat minél szélesebb körû ismertté tétele, ame
lyet közös aktív és ökoturisztikai tematikájú kiadványok
kal, valamint a meglévô együttmûködések és szakmai
kapcsolatok révén kommunikál a társaság.
Az MT Zrt. termékstruktúrájában, valamint marke
tingtevékenységében 2007-ben kapott elôször komolyabb,
egész évre szóló figyelmet az öko-, illetve aktív turizmus,
amikor a társaság – a 2006-ban elkezdett tematikus évek
koncepcióját folytatva – meghirdette a Zöld Út évet,
amelynek keretében az MT Zrt. kommunikációjában
kiemelt szerepet kapott a természetjárás, valamint a
kerékpáros, a vízi és a lovas turizmus. A 2007-es tematikus
év sikere után az aktív turizmus mint termék továbbra is
fontos és releváns része maradt a turisztikai termékstruk
túrának. A 2013-as, valamint a 2014-es marketingtervben
is meghirdetett négy évszakos termékkampányok sorát
tavasszal az aktív, az öko- és a falusi, összefoglalóan a zöld
turizmust középpontba állító „Ébredés” kampány nyitotta
márciusban, és a termék kiemelt figyelmet kapott mind a
három tavaszi hónapban, márciustól májusig. A szezonkez
dés idején a tél utáni újjászületésre, ébredésre rímelve
ugyanis az MT Zrt. az élményalapú kommunikációt elô
térbe helyezve, az „ébredés” és a „kaland” hívószavával
szólította meg a belföldi marketingkommunikációs kam
pány keretében a fenntarthatóság iránt elkötelezett, aktív
életmódot folytató, a kihívásokra nyitott felnôtt korosz
tályt, valamint a családosokat.
Az alacsony mintaelemszám miatt az adatok tájékoztató
jellegûek. A kerékpáros turizmus önállóan nem szerepel a fel
mérésben.

34
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Kéktúra Program
A Magyar Természetjáró Szövetség 2013 áprilisában nemzetközi színvonalú komplex szolgáltatás- és programfejlesztési
turisztikai rendszer elindításáról számolt be. A szövetség konzorciumi formában, EU-forrásból milliárdos nagyságrendû
pályázati támogatást nyert el hét regionális és egy kiemelt pályázati program keretében. A támogatás közel 2000 km
turistaút felmérésére, felújítására, jelzésfestésére, kitáblázására ad lehetôséget, 2015 márciusára szerte az országban
színvonalas pihenôhelyek, források és kilátóhelyek épülnek.
Forrás: http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/megujul_az_orszagos_kekkor.

Bejárható Magyarország Program
A program célja a belföldi turizmus fellendítése, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése, a testmozgás és a
természetjárás népszerûsítése. Kiemelt cél a szolgáltatási minôség javítása, mint például a vendéglátóhelyek és szálláshelyek fejlesztése, illetve új, attraktív tematikus túrák bevezetése. A BMP keretrendszerében öt jármód ötvözôdik:
természetjárás, kerékpározás, lovaglás, túrakenu és vitorlázás. Az akciótervben szerepel több mint 24 000 km gyalogos turistaút felmérése és fejlesztése, turistajelzések felfestése, turistaházak újjáépítése, bicikliutak kialakítása és
karbantartása, valamint a hazai turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelosallamtitkarsag/hirek/elkeszult-a-bejarhato-magyarorszag-keretprogram.

A társaság aktív turisztikai marketingtevékenységében
jelentôs szerepet kap az e területen érintett minisztériu
mokkal, valamint szakmai szövetségekkel, szervezetek
kel való intenzív együttmûködés, amelyek közül kieme
lendô a Magyar Természetjáró Szövetséggel, az Országos
Erdészeti Egyesülettel (OEE), valamint a Földmûvelésügyi
Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó állami erdô
gazdaságokkal és nemzeti park igazgatóságokkal történô
kooperáció. Magyarország „zöld útjainak” megismerteté
sét az MT Zrt. a Bejárható Magyarország Programban35
foglalt célkitûzések támogatásával, valamint a hazai aktív
és ökoturizmus területén kulcsszerepet játszó erdôk,
erdôgazdaságok, valamint nemzeti parkjaink nyújtotta
sokrétû turisztikai kínálat bemutatásával kívánja segí
teni. Mindemellett a Magyar Turizmus Zrt. részt vesz az
MTSZ által koordinált Kéktúra Program36 eredményeinek,
az állami erdôgazdaságok közjóléti intézkedéseinek,
valamint az általuk szervezett rendezvényeknek a kom
munikálásában is. Az említett szervezetekkel együttmû
ködésben több aktív turisztikai kiadvány került kiadásra
az elmúlt években: az 52 túra – 52 hétvége címû túra
ajánló kiadványt az MTSZ-szel, míg a Zöld utakon Magyarországon címû, a hazai nemzeti parkokat és kisvasutakat
bemutató kiadványt a Földmûvelésügyi Minisztérium
jogelôdjeivel, az Erdészeti erdei iskolákat bemutató turisztikai kiadványt az állami erdôgazdaságokkal együttmû
ködésben készítette el a társaság.
A kerékpáros turizmus területén az MT Zrt. részt
vett a kerékpáros turizmusban érintett szervezeteket összefogó, 2013 februárjában alakult Kerékpáros
35
Forrás:
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelosallamtitkarsag/hirek/elkeszult-a-bejarhato-magyarorszagkeretprogram. Letöltve: 2014. október 14.
36
Forrás:
http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/
megujul_az_orszagos_kekkor. Letöltve: 2014. október 14.

 erekasztal (KEKE) munkájában is. A KEKE tagjainak közös
K
célja a magyar kerékpáros infrastruktúra, közlekedés, ipar
és kereskedelem, illetve a kerékpáros turizmus fejlesz
tése, valamint a kerékpársport eredményességének növe
lése. Ennek érdekében 2013-ban elkészítették a Nemzeti
Kerékpáros Koncepciót37, amelyben a jelenleg folyó, az
Európai Unió 2014–2020 idôszakra vonatkozó költségve
tési tervezése során a kormányzat számára ajánlásokat
fogalmaztak meg annak érdekében, hogy ebben az idô
szakban a kerékpározásra a lehetô legtöbb forrás jusson,
és ezek hatékonyan legyenek felhasználva.
A kerékpáros turizmushoz kapcsolódik az évek óta
népszerû Bringára fel! címû hazai biciklitúra-útvonalakat
ajánló országos kerékpáros térkép, valamint az MT Zrt.
Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága által készített
Balatoni aktív túratérkép, a Balaton körüli kerékpárút
részletes bemutatásával. Az aktív és ökoturizmust nép
szerûsítô további kiadványok között kiemelendô az elsô
ként a 2013-as Ébredés kampányhoz kapcsolódóan meg
jelentetett Aktívan a természetben címû turisztikai
imázskiadvány, valamint az évek óta kiadott Országos
kempingtérkép is. A kiadványokat az MT Zrt. aktív turisz
tikai rendezvényeken, fesztiválokon, valamint az orszá
gos Tourinform-hálózaton keresztül terjeszti.
Az aktív turizmus az elmúlt években – a nyomta
tott formában történô megjelenés mellett – egyre hang
súlyosabb szerepet kapott az online felületeken. Az MT Zrt.
saját honlapján, az itthon.hu-n belül, a termékalapú kom
munikáció jegyében külön tematikus aloldalt indított az
aktív turizmus témájában a http://aktiv.itthon.hu cím
alatt, valamint a tavaszi Ébredés kampányhoz kapcsoló
dóan további online aktivitásokkal (Facebook-játék,
Google AdWords-kampány stb.) keltette fel a célcsoport
37
A Nemzeti Kerékpáros Koncepció itt érhetô el: https://docs.
google.com/file/d/0B_FpsSyJtKkKbEdYcHZWaDJiVVk/edit.
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Az aktív turizmus mint motiváció mellett az MT Zrt. vizsgálatai az egyes tevékenységek – köztük az aktív turisz
tikai szolgáltatások – utazás során tapasztalt szerepére
is kitérnek. Az utazás során végzett tevékenységek
között a belföldi fôutazások 5,6%-ában kerékpároztak,
34,2%-ában természeti látnivalókat tekintettek meg (ide
tartozik a külön nem nevesített természetjárás is) a ven
dégek. 2012-ben a fôutazás helyszínének kiválasztásában
döntô tényezôk között elsô helyen állnak az úti cél
kedvezô természeti adottságai, látnivalói (a belföldi
fôutazások 40,0%-ában jelent meg).31 A magyarországi
adottságok elismerését jelzi, hogy – szintén a 2012. évi
eredmények szerint – az utazók belföldi fôutazásaik
során az ún. környezeti tényezôkkel (idetartozik a tiszta
ság, a táj és az épített környezet) nagyon elégedettek
(1–100-ig terjedô skálán 88,4) (MT Zrt. 2012).
Az aktív turizmus iránti belföldi kereslet megisme
réséhez vihet közelebb a teljesítménytúrán részt vevôk
vizsgálata. Jelenleg több mint 300 helyszínen próbálhat
ják ki magukat a túrázók országszerte (CSEMEZ–MAGYAR
2012). A Teljesítménytúrázók Társasága adatgyûjtésének
köszönhetôen rendelkezésre álló információk szerint
2011-ben közel 100 ezer fô vett részt – a természeti és az
ember alkotta, sok esetben turisztikai vonzerôvel rendel
kezô adottságokat, látnivalókat érintô – teljesítménytú
rán Magyarországon, a legtöbb túrát a tavaszi (április–
május) és az ôszi (szeptember–október) idôszakban
szervezték (CSEMEZ–MAGYAR 2012). A turisztikai vonatko
zások kapcsán jegyezzük meg, hogy a fôvároson kívüli
teljesítménytúrák esetében többnyire olcsó (tornatermi)
szállást biztosítanak a szervezôk, és az egyes ellenôrzô
pontokon enni- és innivaló várja a túrázókat (CSEMEZ–
MAGYAR 2012).
Az aktív turizmus iránti hazai kereslet vizsgálata
kapcsán említjük meg, hogy a Magyar Turizmus Zrt. meg
bízásából a 2007. évi Zöld Út tematikus évet megelôzôen
végzett kutatás eredményei szerint a magyarországi
adottságok (kiemelten a nemzeti parkok, a természetjá
rás és a lovasturizmus vonatkozásában) elismertek, a
lakosság attitûdjei pozitívak.32
A hazánkba látogató külföldi turisták aktív turizmus
iránti érdeklôdésérôl a KSH adatfelvételei szolgálnak infor
mációval. KSH keresletfelmérésének 33 rendelkezésre álló
adatai szerint 2013-ban a hazánkba turisztikai céllal
31
Megjegyezzük, hogy a külföldi fôutazások 5,4%-ában kerék
pároztak, 57,3%-ában természeti látnivalókat tekintettek meg
az utazók. A külföldi fôutazások 51,0%-ában a desztináció
kedvezô természeti adottságai befolyásolták a döntést (MT ZRT.
2012).
32
További információ: Halassy Emôke: A magyar lakosság nem
zeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsola
tos attitûdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban. Turiz
mus Bulletin. 2007/1–2. pp. 33–43.
33
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis http://statinfo.ksh.hu/
Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu.
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látogatók (14 887 ezer fô) 1,8%-a, 272 ezer fô érkezett ter
mészetjárás fô motivációval. 39,9%-uk a második, további
27,6%-uk a harmadik negyedévben látogatott Magyaror
szágra. A természetjárás motivációval érkezô vendégek
összesen 2,5 milliárd forintot költöttek (a turisztikai céllal
érkezôk költésének 0,3%-a).34

Kéktúra Program
A Magyar Természetjáró Szövetség 2013 áprilisában nemzetközi színvonalú komplex szolgáltatás- és programfejlesztési
turisztikai rendszer elindításáról számolt be. A szövetség konzorciumi formában, EU-forrásból milliárdos nagyságrendû
pályázati támogatást nyert el hét regionális és egy kiemelt pályázati program keretében. A támogatás közel 2000 km
turistaút felmérésére, felújítására, jelzésfestésére, kitáblázására ad lehetôséget, 2015 márciusára szerte az országban
színvonalas pihenôhelyek, források és kilátóhelyek épülnek.
Forrás: http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/megujul_az_orszagos_kekkor.

4. A Magyar Turizmus Zrt.
marketingtevékenysége
Az aktív turizmus önálló turisztikai termékként van jelen
a Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységében. Fel
ismerve a hazai aktív és ökoturisztikai kínálat közötti
kapcsolódási pontokat, a két turisztikai termék egymást
kiegészítô voltát, az MT Zrt. e két terméket együtt kezeli
belföldi és külföldi marketingkommunikációja során.
A belföldi marketingkommunikációban az aktív turizmus
az ökoturizmussal együtt kiemelt, önálló termékként,
míg a külföld felé irányuló kommunikációban mint
kiegészítô termék jelenik meg, az egészségturizmus, a
fesztiválok/nagyrendezvények, Budapest és a MICE/hiva
tásturizmus mellett. A belföldi keresletet felismerve az
MT Zrt. célja az utóbbi években látványos mértékben
bôvült kínálat minél szélesebb körû ismertté tétele, ame
lyet közös aktív és ökoturisztikai tematikájú kiadványok
kal, valamint a meglévô együttmûködések és szakmai
kapcsolatok révén kommunikál a társaság.
Az MT Zrt. termékstruktúrájában, valamint marke
tingtevékenységében 2007-ben kapott elôször komolyabb,
egész évre szóló figyelmet az öko-, illetve aktív turizmus,
amikor a társaság – a 2006-ban elkezdett tematikus évek
koncepcióját folytatva – meghirdette a Zöld Út évet,
amelynek keretében az MT Zrt. kommunikációjában
kiemelt szerepet kapott a természetjárás, valamint a
kerékpáros, a vízi és a lovas turizmus. A 2007-es tematikus
év sikere után az aktív turizmus mint termék továbbra is
fontos és releváns része maradt a turisztikai termékstruk
túrának. A 2013-as, valamint a 2014-es marketingtervben
is meghirdetett négy évszakos termékkampányok sorát
tavasszal az aktív, az öko- és a falusi, összefoglalóan a zöld
turizmust középpontba állító „Ébredés” kampány nyitotta
márciusban, és a termék kiemelt figyelmet kapott mind a
három tavaszi hónapban, márciustól májusig. A szezonkez
dés idején a tél utáni újjászületésre, ébredésre rímelve
ugyanis az MT Zrt. az élményalapú kommunikációt elô
térbe helyezve, az „ébredés” és a „kaland” hívószavával
szólította meg a belföldi marketingkommunikációs kam
pány keretében a fenntarthatóság iránt elkötelezett, aktív
életmódot folytató, a kihívásokra nyitott felnôtt korosz
tályt, valamint a családosokat.
Az alacsony mintaelemszám miatt az adatok tájékoztató
jellegûek. A kerékpáros turizmus önállóan nem szerepel a fel
mérésben.

34
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Bejárható Magyarország Program
A program célja a belföldi turizmus fellendítése, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése, a testmozgás és a
természetjárás népszerûsítése. Kiemelt cél a szolgáltatási minôség javítása, mint például a vendéglátóhelyek és szálláshelyek fejlesztése, illetve új, attraktív tematikus túrák bevezetése. A BMP keretrendszerében öt jármód ötvözôdik:
természetjárás, kerékpározás, lovaglás, túrakenu és vitorlázás. Az akciótervben szerepel több mint 24 000 km gyalogos turistaút felmérése és fejlesztése, turistajelzések felfestése, turistaházak újjáépítése, bicikliutak kialakítása és
karbantartása, valamint a hazai turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelosallamtitkarsag/hirek/elkeszult-a-bejarhato-magyarorszag-keretprogram.

A társaság aktív turisztikai marketingtevékenységében
jelentôs szerepet kap az e területen érintett minisztériu
mokkal, valamint szakmai szövetségekkel, szervezetek
kel való intenzív együttmûködés, amelyek közül kieme
lendô a Magyar Természetjáró Szövetséggel, az Országos
Erdészeti Egyesülettel (OEE), valamint a Földmûvelésügyi
Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó állami erdô
gazdaságokkal és nemzeti park igazgatóságokkal történô
kooperáció. Magyarország „zöld útjainak” megismerteté
sét az MT Zrt. a Bejárható Magyarország Programban35
foglalt célkitûzések támogatásával, valamint a hazai aktív
és ökoturizmus területén kulcsszerepet játszó erdôk,
erdôgazdaságok, valamint nemzeti parkjaink nyújtotta
sokrétû turisztikai kínálat bemutatásával kívánja segí
teni. Mindemellett a Magyar Turizmus Zrt. részt vesz az
MTSZ által koordinált Kéktúra Program36 eredményeinek,
az állami erdôgazdaságok közjóléti intézkedéseinek,
valamint az általuk szervezett rendezvényeknek a kom
munikálásában is. Az említett szervezetekkel együttmû
ködésben több aktív turisztikai kiadvány került kiadásra
az elmúlt években: az 52 túra – 52 hétvége címû túra
ajánló kiadványt az MTSZ-szel, míg a Zöld utakon Magyarországon címû, a hazai nemzeti parkokat és kisvasutakat
bemutató kiadványt a Földmûvelésügyi Minisztérium
jogelôdjeivel, az Erdészeti erdei iskolákat bemutató turisztikai kiadványt az állami erdôgazdaságokkal együttmû
ködésben készítette el a társaság.
A kerékpáros turizmus területén az MT Zrt. részt
vett a kerékpáros turizmusban érintett szervezeteket összefogó, 2013 februárjában alakult Kerékpáros
Forrás:
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelosallamtitkarsag/hirek/elkeszult-a-bejarhato-magyarorszagkeretprogram. Letöltve: 2014. október 14.
36
Forrás:
http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/
megujul_az_orszagos_kekkor. Letöltve: 2014. október 14.
35

 erekasztal (KEKE) munkájában is. A KEKE tagjainak közös
K
célja a magyar kerékpáros infrastruktúra, közlekedés, ipar
és kereskedelem, illetve a kerékpáros turizmus fejlesz
tése, valamint a kerékpársport eredményességének növe
lése. Ennek érdekében 2013-ban elkészítették a Nemzeti
Kerékpáros Koncepciót37, amelyben a jelenleg folyó, az
Európai Unió 2014–2020 idôszakra vonatkozó költségve
tési tervezése során a kormányzat számára ajánlásokat
fogalmaztak meg annak érdekében, hogy ebben az idô
szakban a kerékpározásra a lehetô legtöbb forrás jusson,
és ezek hatékonyan legyenek felhasználva.
A kerékpáros turizmushoz kapcsolódik az évek óta
népszerû Bringára fel! címû hazai biciklitúra-útvonalakat
ajánló országos kerékpáros térkép, valamint az MT Zrt.
Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága által készített
Balatoni aktív túratérkép, a Balaton körüli kerékpárút
részletes bemutatásával. Az aktív és ökoturizmust nép
szerûsítô további kiadványok között kiemelendô az elsô
ként a 2013-as Ébredés kampányhoz kapcsolódóan meg
jelentetett Aktívan a természetben címû turisztikai
imázskiadvány, valamint az évek óta kiadott Országos
kempingtérkép is. A kiadványokat az MT Zrt. aktív turisz
tikai rendezvényeken, fesztiválokon, valamint az orszá
gos Tourinform-hálózaton keresztül terjeszti.
Az aktív turizmus az elmúlt években – a nyomta
tott formában történô megjelenés mellett – egyre hang
súlyosabb szerepet kapott az online felületeken. Az MT Zrt.
saját honlapján, az itthon.hu-n belül, a termékalapú kom
munikáció jegyében külön tematikus aloldalt indított az
aktív turizmus témájában a http://aktiv.itthon.hu cím
alatt, valamint a tavaszi Ébredés kampányhoz kapcsoló
dóan további online aktivitásokkal (Facebook-játék,
Google AdWords-kampány stb.) keltette fel a célcsoport
37
A Nemzeti Kerékpáros Koncepció itt érhetô el: https://docs.
google.com/file/d/0B_FpsSyJtKkKbEdYcHZWaDJiVVk/edit.
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figyelmét és érdeklôdését az aktív turisztikai formák és
a természetjárás iránt.
A termék külpiaci marketingje elsôsorban a német
piacon jelentôs, ahol a természetjáró és kerékpáros turiz
mus iránt hagyományosan nagy az érdeklôdés. A német
outdooractive.com és a fahrradreisen.de oldalakon a
hazai természetjáró és kerékpáros turisztikai kínálat
online megjelenítése mellett az MT Zrt. több aktív tema
tikájú vásáron és kiállításon is megjelenik kiállítóként.

5. Összegzés
Az aktív turizmus fogalmi hátterének és magyarországi
helyzetének áttekintése alapján elmondhatjuk, hogy ez
a termék a hazai turizmusban is megérdemelten fontos
helyet tölt be, egyúttal számottevô jövôbeni potenciállal
rendelkezik. Az aktív turizmus kínálatának és keresleté
nek általános jellemzôibôl adódóan a desztinációk fenn
tartható módon történô fejlôdéséhez, illetve a célterüle
tek turizmusba való bekapcsolódásához egyaránt jó
alapot adhatnak az aktív turisztikai vonzerôk. A turiszti
kai termék komplexitása ugyanakkor felhívja a döntés
hozók figyelmét az átgondolt, számos – a turizmuson
túlmutató (például egészségügy, sport) – szereplô együtt
mûködésének fontosságára a siker érdekében, aminek
eredményeként a magyarországi célállomások az aktív
turisztikai motivációval érkezôk és az utazásuk során az
aktív tevékenységekre nyitott célcsoportok számára is
minôségi szolgáltatásokat nyújthatnak.
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