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Vezetői összefoglaló 

A koncepció által érintett város Lenti, Magyarország, s egyben Zala megye délnyugati szegle-

tében, a szlovén, és a horvát határ közelében fekszik. A város környezetében tágabban értelme-

zett táji egység a Mura által meghatározott vidék, mely az említett három ország mellett a Len-

titől nem túl távoli Ausztriával is természetes egységet képez. A Mura folyó így összekötő ka-

pocsként egy nagyobb turisztikai desztináció kiindulási alapját is képezheti a négy ország érin-

tett területeinek együttműködésére építve. Ennek a tengelynek Lenti egy meghatározó, földraj-

zilag centrális szerepkört betöltő szereplőjévé válhat.  

A több településrészből álló Lenti térségszervező ereje jelentős, határ-menti pozíciója a határon 

átnyúló kapcsolatok folyamatos ápolását, fejlesztését predesztinálja. Térföldrajzi helyzete, tör-

ténelmi múltja egyértelműen a kistérség központi településévé avanzsálja. A környező, jellem-

zően aprófalvas, rurális térben lévő, az elmúlt évtizedekben folyamatos népességcsökkenést 

megélő községek is Lentit tekintik szolgáltatásszervező, irányadó településnek. Néprajzi, kul-

turális szempontból a környező kistájak: a Göcsej, a Hetés és az Őrség, az egykori Kerka-menti 

őrök hagyatékaként meghatározó jelleggel bírnak.  

A város zöld tüdejét a környező mozaikos tájszerkezetbe ékelődő erdők jelentik. Az országos 

átlagot messze meghaladó erdősültségi arány a jó levegő a tartalmas kikapcsolódásra alkalmas 

közjóléti helyszínek biztosítékát jelenti. Lenti megközelítésében a közúti közlekedés dominál, 

amiben jelentős szerepe van az M7-es autópályának és az M70-es gyorsforgalmi útnak, vala-

mint a 86-os és 75-ös főútnak. Lenti és a megyeszékhely távolsága 40 km, Lenti és Budapesté 

265 km.   

A helyi idegenforgalom és gyógyturizmus alapját jelentő vízkészlet, az energetizáló pontok, a 

pozitív ingerklíma együttes jelenléte egyaránt az egészséges város megteremtésének alapténye-

zőit jelentik. Az egészség minden ember életminőségének meghatározó tényezőjeként megtart-

ható, ápolható, károsodása helyrehozható, romlása mérsékelhető. Az egészség iránti igény a 

tudatos életvezetés következménye, a szolgáltató szektor felől megközelítve, terméke. A tuda-

tos életvezetésben, egészségmegőrzésben, illetve regenerációban, gyógyulásban érdekeltek, 

igényeik kielégítéséhez megfelelő helyszínt keresnek. Ebből az alaptézisből kiindulva Lenti 

ideális helyszíne lehet az egészségmegőrzés, a regenerálódás és a gyógyulni vágyás híveinek. 

A helyi kedvező természeti adottságok megléte azonban önmagában nem jelent garanciát, a 

fogyasztói igényekkel való találkozásra. Ahhoz a fogyasztói igények kielégítésében elkötelezett 

humánerőforrás bázisra, folyamatos megújulásra képes minőségi alapinfrastruktúra és szolgál-

tatási rendszer működtetésére és célcsoport-szegmentált marketingkommunikációra van szük-

ség.  

Lentiben az alapvonzerők megléte alapján az egészségturizmus, az aktív turizmus, a családbarát 

turizmus és a kulturális turizmus olyan egymást kiegészítő, erősítő egységének kialakítására 

nyílhat lehetőség, melynek tengelyében az élményalapú harmóniakeresés áll. 

Az ennek megteremtésében közreműködő helyi turizmusszektor által kínált lehetőségeket az 

élmények piactereként is meghatározhatjuk. Annál is inkább, hiszen a ma turisztikai piacát 

egyre inkább az élményéhség jellemzi. Szinte az egyedi, megismételhetetlen élmény mítosza 

lengi be az elvárások tengerét. Így van ez Lenti viszonylatában is. 

A helyi vonzerőkre alapozott turizmusfejlesztésnek felelősségteljes élményteremtésre kell tö-

rekednie az értékőrzés és értékátadás jegyében. Ez pedig valós partnerséget, együttműködést, 
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önképzési igényt feltételez a turizmusban érdekelt helyi szereplők, a lakosság és a felelősséggel 

utazó vendégek részéről is. 

 

Vízióként a fentiek alapján megfogalmazhatjuk, hogy a Lentibe érkező turistát a kínálati olda-

lon célcsoport-szegmentált, a tágabb környezet értékeire is integránsan építő, programcsomag 

alapú szolgáltatási struktúra várja. Az ide érkező utazók komfortérzetéről jól tervezett attrak-

ció,- és látogató menedzsment gondoskodik. Az utazó alapérzete a harmónia, a vendégszeretet. 

A helyiek egészséges identitástudata, közvetlensége növeli a turisták bizalmát, pozitív életér-

zését. A vendégek megélik a kiszakadás élményét, az új környezetben tapasztalt másság érzését, 

a pozitív ingerek dömpingjében való megmerülést. A Lentibe érkező vendég az élmények fő-

szereplőjének érzi magát, a szolgáltatói együttműködés megteremti az alapot a minőségi él-

ménykörnyezet átéléséhez. A lentiben átélhető egyedi, emlékezetes, értékalapú élményeket a 

turista szeretné újra átélni. A turizmus a korszerű desztináció-menedzsment alapértékeire épül, 

fenntartható, multiplikátor hatása egyre markánsabban érvényesül, s dinamikusan fejlődve hoz-

zájárul a helyben keletkező elsődleges és másodlagos jövedelmek képződéséhez. 

 

Mindezek megvalósítása tudatos, integrált tervezést és együttműködés alapú cselekvést kíván. 

Lenti és környékének turizmusfejlesztésére irányulóan több tanulmány, koncepció született kü-

lönböző mélységekben, eltérő aspektusból szemlélve a továbblépés lehetőségeit. 

 

Jelen koncepció ezen tanulmányok figyelemreméltó megállapításaira, iránymeghatározásaira 

építve Lenti és térsége már meglévő és fejlesztési irányként megjelölt turisztikai infrastruktú-

rájára alapozva, a helyi turizmusrendszer szereplőinek és a potenciális célcsoportok igényeit 

figyelembe véve jelöli ki a továbblépés irányait. 

 

A koncepció a hazai,- és határ-menti kitekintésben is érdeklődésre számot tartó, helyi turisztikai 

vonzerőkre alapozó, a település eddigi kínálatára építő, azt tovább színesítő, a jelenlegi fejlesz-

tési irányokat is figyelembe vevő, egységes profilú turisztikai élményövezet létrehozását cé-

lozza meg az „értékalapú turizmus” jegyében. 

A fejlesztési koncepció egy-egy markáns prioritás kijelölésével próbál kapcsot teremteni az 

eddigi elképzelések láncolatában oly módon, hogy a helyi turizmusszektor szereplői által mű-

ködtetett területeken egy hatékony, hosszútávon fenntartható turizmusrendszer kialakításához 

járuljon hozzá. 

A turizmusfejlesztés sikerét ilyen jelentős történelmi múlttal rendelkező településen csakis a 

térségi együttműködésre alapozó, a hagyományok tiszteletben tartását, a helyi vonzerők érték-

alapú bemutatását preferáló együttes cselekvés jelentheti. 

A Lentit körülölelő természeti és kultúrtáj, a kisparaszti gazdálkodásra alapozott helyi termé-

kek, a történelmi és népi kultúra hagyományai, a gyógyító víz és energiák jelenléte együtt ké-

peznek olyan vonzerő együttest, mely különleges élményt adó, egyedi turisztikai termékké ala-

kítható. A Lenti önkormányzata, a település civil szervezetei és a turizmus térségi szolgáltatói-

nak összefogásával megvalósuló, a helyi természeti és kulturális értékek vonzerejére alapozott 

termékfejlesztés és az új termékek élménymarketing szemléletű „piacra vitele” jelentős ténye-

zője lehet a térségi turizmus fenntartható fejlődésének. 

A Lentiben és környezetében tervezett fejlesztések a korszerű ökoturizmus és desztináció me-

nedzsment alapelveire épülve célozzák meg a természeti és kulturális örökség még fellelhető, 

bemutatható értékeinek turizmus vérkeringésébe történő bevonását. Hozzájárulva a természeti,- 
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és gyógyászatilag is hasznosítható erőforrások a néprajzi,- építészeti értékek, valamint a hagyo-

mányos termékek, ízek, élményszerű, változatos megismerési formákra alapozott, turisztikai 

programcsomagba rendezett, fenntartható bemutatásához. 

A meglehetősen tagolt település egyes részein és a város vonzáskörzetében lévő potenciális 

turisztikai attrakciók közti kapcsolatok úgy közlekedési, mind marketing tekintetben tudato-

sabb, rendszerspecifikusabb szervezettséget is maguk mellett tudhatnának. 

A város és környezete eddigi célcsoportjait a főként a családi vendégek, a gyógyulási szándék-

kal érkező senior korúak, a vízi és természeti élményre vágyó aktív kikapcsolódást keresők, 

kisebb számban a természetjáró, horgász, bakancsos vendégek és diákcsoportok jelentették.  

Ahhoz, hogy a helyben akkumulálódó értékalapú, harmóniateremtést ígérő, helyi adottságokra 

fenntartható módon építő turizmus egészséges viszonyt alakítson ki potenciális célcsoportjai-

val, szükség van a vendégbarát fogadási, bemutatási, közlekedési, feltételek további átgondolt 

fejlesztésére is.  

A koncepció kiterjedését tekintve három fő célkitűzéssel bír. Egyrészt három kiemelt ponton 

tesz javaslatot az eddigi kínálat bővítésére, fejlesztésére, ezáltal célozva meg egy élmény-cent-

rikus, egyedi, új, a térség turisztikai kínálati rendszerébe illeszthető turisztikai attrakcióhálózat 

kialakítását. 

Másrészt hidat képez a 24 City Cooperation projekt eltérő karakterű, de turisztikai kínálatának 

egyes részelemeiben illeszkedésre alkalmas hazai városai, kiemelten Zalalövő és Letenye, il-

letve Őriszentpéter között. Ezáltal teremtve meg az Őrség, a Göcsej, a Hetés turisztikai kínálat-

tal rendelkező centrális pontját. 

Harmadrészt lehetőséget teremt a 24 City Cooperation projekt határon túli szereplőivel való 

szakmai kapcsolatépítésre, együttműködési javaslatok megfogalmazására is, különösen a pá-

lyázatban is nevesített, formálódó gyermek élmény turisztikai hálózaton belül.  

A tervezett turisztikai attrakciófejlesztés továbbá figyelembe veszi a települést övező, „zöld” 

rekreációs kiegészítő tevékenységekre alkalmas pontokat is, hangsúlyt helyezve a látogatók 

környezettudatos szemléletformálására, a „zöld élmény” átélésére. Törekedve az egyes telepü-

lésrészek a határon is átívelő tágabb térség sajátosságaiból adódó élménylehetőségek kibontá-

sára. Előtérbe helyezve a potenciális célcsoportok harmóniakeresésre, értékalapú kikapcsoló-

dásra alapozott igényeinek kielégítését, valamint a családok, gyermekek, mint kiemelt célcso-

portok speciális igényeit.  

Mindezek alapján három markáns, az eddigi, illetve a magvalósítás alatt lévő szolgáltatási 

struktúrába illeszthető irányvonalat fogalmaz meg a harmóniateremtés jegyében. Ezek pedig a 

preventív, a gasztronómiai és az aktív turisztikai szolgáltatások bővítését, újragondolását jelen-

tik. 
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Német nyelvű összefoglaló - Zusammenfassung 

Die durch das Konzept betroffene Stadt Lenti liegt im südwestlichen Eck Ungarns und gleich-

zeitig von Komitat Zala, in der Nähe der slowenischen und der kroatischen Grenze. Die weiter 

gefasste Region in der Umgebung der Stadt ist die durch Mur geprägte Landschaft, die außer 

der bereits genannten drei Ländern zusammen mit dem gar nicht so weit liegenden Österreich 

eine natürliche Einheit bildet. So könnte der Fluss Mur als Verbindungsstelle auch die Aus-

gangsgrundlage einer größeren touristischen Destinantion bilden, aufbauend auf die Zusam-

menarbeit der betroffenen Gebiete in den vier Ländern. Lenti könnte ein bestimmender Akteur 

dieser Achse werden, der eine geographisch zentrale Rolle einnimmt.  

Die aus mehreren Gemeindeteilen bestehende Lenti verfügt auch über die wichtige Rolle eines 

regionalen Zentrums, wobei sie durch ihre grenznahe Position dafür prädestiniert wird, ihre 

grenzüberschreitenden Beziehungen ständig zu pflegen und weiter zu entwickeln. Ihre geogra-

phische Lage und ihre historische Vergangenheit machen sie eindeutig zur zentralen Siedlung 

der Kleinregion.  Die Gemeinden die im umliegenden, ruralen, typischerweise aus kleinen Dör-

fern bestehenden und in den letzten Jahren von einer ständigen Bevölkerungsrückgang betroffe-

nen Raum liegen, betrachten Lenti als die richtungsweisende Siedlung zuständig für die Orga-

nisation von Dienstleistungen. Aus ethnographischer, kultureller Sicht nehmen die umliegen-

den Kleinregionen, die Göcsej, die Hetés und die Őrség, als Depositare des Nachlasses der 

einstigen „Wachen“ entlang der Kerka, eine bestimmende Rolle ein.  

Die grüne Lunge der Stadt sind die umliegenden Wälder, die sich mosaikförmig in die Land-

schaft einfügen. Eine Bewaldungsrate weit über dem nationalen Durchschnitt und die gute Luft 

sind die Garanten für eine dem Gemeinwohl dienende, inhaltsreiche Erholung. Bei der Erreich-

barkeit von Lenti ist der Straßenverkehr ausschlaggebend, wobei die Autobahn M7, die Schnell-

straße M70, sowie die Hauptstraßen 86 und 75 eine wesentliche Rolle einnehmen. Die Entfer-

nung zwischen Lenti und dem Komitatssitz beträgt 40 km, die zwischen Lenti und Budapest 

beträgt 265 km.   

Die Kombination der als Grundlage des lokalen Tourismus und Heiltourismus dienenden Was-

serressourcen, energiespendenden Stellen sowie des positiven Reizklimas ist grundlegend zur 

Gestaltung einer gesunden Stadt. Die Gesundheit, als bestimmendes Merkmal für die Lebens-

qualität eines jeden Menschen, kann erhalten und gepflegt werden, ihre Beschädigung kann 

wiederhergestellt, ihre Verschlechterung verlangsamt werden. Der Anspruch auf Gesundheit 

ist das Ergebnis oder - aus der Sicht des Dienstleistungssektors - das Produkt einer bewussten 

Lebensführung. Diejenigen, die an einer bewussten Lebensführung, einer Gesundheitserhal-

tung, bzw. Regeneration, Heilung interessiert sind, suchen sich eine geeignete Stelle zur Be-

friedigung ihrer Bedürfnisse. Auf der Grundlage dieses Grundsatzes kann Lenti ein idealer Ort 

für die Befürworter der Gesundheitserhaltung, Regeneration und Heilung sein. Das Vorhanden-

sein von günstigen lokalen Gegebenheiten ist alleine nicht genug, den Verbraucheransprüchen 

nachzukommen. Dazu braucht man eine für die Befriedigung von Verbraucheransprüchen en-

gagierte Humanressourcenbasis, den Betrieb einer ständig erneuerungsfähigen, qualitativen Ba-

sisinfrastruktur und eines ständig erneuerungsfähigen, qualitativen Dienstleistungssystems, so-

wie eine zielgruppensegmentierte Marketingkommunikation.  

Auf der Grundlage der bestehenden Attraktionen können der Heiltourismus, der Aktivtouris-

mus, der familienfreundliche Tourismus und der Kulturtourismus eine sich gegenseitig verstär-

kende und ergänzende Einheit bilden, in deren Mittelpunkt eine erlebnisbasierte Harmoniesu-

chung steht. 
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Die durch den Tourismussektor, unter dessen Mitwirkung all dies erreicht werden kann, ange-

botenen Möglichkeiten können auch als der Marktplatz der Erlebnisse definiert werden. Dies 

gilt umso mehr, weil der Tourismusmarkt von heute von einem Bedürfnis nach Erlebnissen 

geprägt wird. Wir können fast sagen, dass der Mythos des einmaligen Erlebnisses über ein Meer 

von Erwartungen schwebt. Das gilt auch für Lenti. 

Die auf lokale Attraktionen basierende Tourismusentwicklung soll eine verantwortungsvolle 

Erlebnisschaffung im Zeichen der Bewahrung und Vermittlung der Werte anstreben. Dies setzt 

eine wahrhaftige Partnerschaft, Kooperation sowie einen wahrhaftigen Anspruch auf Selbst-

schulung seitens der auf dem Gebiet des Tourismus tätigen lokalen Akteure, der Bevölkerung 

und der verantwortungsvollen Besucher voraus. 

 

Auf der Grundlage des Vorstehenden können wir als Vision festlegen, dass auf den Besucher, 

der in Lenti ankommt, auf der Angebotsseite eine zielgruppensegmentierte, auf Programmpa-

keten basierende Dienstleistungsstruktur wartet, die sich auch auf die Werte der weiteren Um-

welt stützt. Für das Komfortgefühl der Besucher sorgt ein gut vorbereitetes Attraktions- und 

Besuchermanagement. Das Grundgefühl des Besuchers soll die Harmonie, die Gastfreund-

schaft sein. Das gesunde Identitätsbewusstsein und die Ungezwungenheit der örtlichen Bevöl-

kerung erhöht das Vertrauen, das positive Lebensgefühl der Besucher. Die Touristen können 

das Gefühl des Ausstiegs aus dem Alltag, das Erlebnis der Verschiedenartigkeit in der neuen 

Umgebung und das Eintauchen ins Meer von positiven positiven Reizen erleben. Der Besucher, 

der in Lenti ankommt, soll sich als Hauptdarsteller von Erlebnissen fühlen, wobei die Zusam-

menarbeit von Dienstleistern die Grundlage zum Erleben einer qualitativen Erlebnisumgebung 

schafft. Der Tourist will die einzigartigen, denkwürdigen, erlebnisbasierten wertebasierten Er-

lebnisse wieder erleben. Der Tourismus stützt sich auf die Grundwerte des Destinationsmana-

gements, dessen Multiplikatoreffekt immer prägnanter zur Geltung kommt und seine dynami-

sche Entwicklung trägt zur lokalen Erwirtschaftung von Primär- und Sekundäreinkommen bei. 

 

Die Umsetzung all dieser erfordert eine bewusste, integrierte Planung und ein kooperationsba-

siertes Handeln. Über die Tourismusentwicklung von Lenti und Umgebung wurden mehrere 

Studien, Konzepte von verschiedener Tiefe, erstellt, die aus verschiedenen Aspekten die Mög-

lichkeiten des Fortschrittes betrachten. 

 

Auf der Grundlage der bemerkenswerten Feststellungen und Ausrichtungen der genannten Stu-

dien und auf die bereits bestehende und als Entwicklungslinie festgelegte Tourismusinfrastruk-

tur von Lenti und Umgebung basierend und unter Berücksichtigung der Ansprüche der Akteure 

und der potenziellen Zielgruppen des lokalen Tourismussystems, bestimmt dieses Konzept die 

Richtung für das weitere Vorgehen. 

 

Im Zeichen eines „wertebasierten Tourismus“ zielt das Konzept auf die Errichtung eines Erleb-

nisgebietes mit einem einheitlichen Profil ab, das von grenzüberschreitendem Interesse geprägt 

ist und auf lokale touristische Attraktionen basiert und auf das bisherige Angebot der Siedlung 

baut, bzw. es weiter diversifiziert, und das ferner die derzeitigen Entwicklungslinien berück-

sichtigt. 

 

Das Entwicklungskonzept versucht durch Festlegung von markanten Prioritäten eine Verbin-

dung zwischen den bisherigen Vorstellungen zu schaffen, in der Weise, dass es in den Berei-

chen, die durch die Akteure des lokalen Tourismussektors betrieben werden, zur Schaffung 

eines nachhaltigen Tourismussystems beitragen soll. 
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Der Erfolg der Tourismusentwicklung kann in einer Siedlung mit derartig reicher Geschichte 

nur durch ein gemeinsames Handeln erreicht werden, das auf regionale Zusammenarbeit baut 

und die Achtung von Traditionen sowie die wertebasierte Darstellung von lokalen Attraktionen 

bevorzugt. 

Die Natur- und Kulturlandschaft um Lenti, die auf Kleinbauernwirtschaft basierten Regional-

produkte, die historischen und volkstümlichen Traditionen, das Heilwasser und die heilenden 

Energien bilden gemeinsam eine Gesamtheit von Attraktionen, die zu einem einzigartigen Tou-

rismusprodukt mit einem speziellem Erlebnis geformt werden kann. Die Produktentwicklung, 

die sich auf die Vernetzung der Gemeindeverwaltung von Lenti, der Organisationen der Zivil-

gesellschaft der Siedlung und der regionalen Tourismusdienstleister sowie auf die Attraktivität 

der lokalen Natur- und Kulturerbes stützt, und die Vermarktung der neuen Produkte mit einer 

Ausrichtung auf Erlebnismarketing können Schlüsselelemente für die nachhaltige Entwicklung 

des regionalen Tourismus werden. 

Die in Lenti und Umgebung geplanten Entwicklungen, die sich auf die Grundsätze des zeitge-

mäßen Ökotourismus und der zeitgemäßen Destinationsmanagement stützen, zielen auf die 

Einbeziehung der noch bestehenden, darstellbaren Werte des Natur- und Kulturerbes in den 

Blutkreislauf des Tourismus ab. All dies trägt zur nachhaltigen Präsentation von Natur- und 

auch medizinisch verwendbaren Ressourcen, Werten der Ethnographie und Architektur sowie 

traditionellen Produkten in einer erlebnisartigen, abwechslungsreichen Form von touristischen 

Programmpaketen bei. 

Die Verbindungen zwischen den potentiellen Tourismusattraktionen, die sich in bestimmten 

Teilen und dem Einzugsbereich der ziemlich gegliederten Siedlung befinden, würden - sowohl 

aus Verkehrs-, als auch aus Marketingsicht - eine bewusstere, systemspezifischere  Organisiert-

heit verdienen. 

Die bisherigen Zielgruppen der Stadt und ihrer Umgebung waren vor allem die Familien, die 

heilungssuchenden älteren Personen, die eine aktive Erholung mit Naturerlebnissen am Wasser 

Suchenden und in geringer Zahl die Besucher im Bereich Naturtourismus, Angeln, Wandern 

sowie Studentengruppen.  

Um ein gesundes Verhältnis zwischen dem sich örtlich entwickelnden, wertebasierten, die 

Schaffung von Harmonie versprechenden, sich auf die lokalen Gegebenheiten nachhaltig stüt-

zenden Tourismus und seinen potentiellen Zielgruppen schaffen zu können, wäre eine weitere, 

wohldurchdachte Entwicklung der Bedingungen im Bereich Beherbergung, Wertedarstellung, 

Verkehr erforderlich.  

Aufgrund seiner Dimension hat das Konzept drei grundlegende Zielsetzungen. Einerseits, es 

schlägt in drei betonten Punkten vor, das bisherige Angebot zu erweitern und zu entwickeln, 

um ein erlebnisorientiertes, einzigartiges, neues und in das touristische Angebotssystem der 

Region einzustufendes Netzwerk von Tourismusattraktionen errichten zu können. 

Zweitens, es dient als eine Brücke zwischen den ungarischen Städten des Projekts 24 City 

Cooperation, die zwar verschiedene Charaktere haben, aber in gewissen Teilbereichen zur An-

passung fähig sind, vor allem zwischen Zalalövő und Letenyye, bzw. Őriszentpéter. Damit wäre 

der zentrale Punkt mit einem touristischen Angebot für die Regionen Őrség, Göcsej und Hetés 

geschaffen. 
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Drittens, es schafft die Möglichkeit zur beruflichen Vernetzung der ausländischen Akteure des 

Projekts 24 City Cooperation und zur Formulierung von Kooperationsvorschlägen. 

Die geplante Entwicklung von Tourismusattraktionen berücksichtigt ferner auch die Bereiche 

um die Siedlung, die zur „grünen“, ergänzenden Erholungstätigkeiten geeignet sind, mit 

Schwerpunkt auf umweltbewusste Sensibilisierung der Besucher und das Erleben „des grünen 

Erlebnisses“. Dabei soll auch auf die Ausschöpfung der Erlebnismöglichkeiten, die sich aus 

den Besonderheiten einzelner Stadtteile und des grenzüberschreitenden breiteren Raums erge-

ben, geachtet werden. Und unter gleichzeitiger Hervorhebung der Befriedigung der Ansprüche 

von potentiellen Zielgruppen zur Harmoniesuchung und wertebasierten Erholung. 

Es legt vor diesem Hintergrund und im Zeichen der Schaffung von Harmonie drei markante 

Richtlinien fest, die in die bisherige, bzw. zu errichtende Dienstleistungsstruktur eingefügt wer-

den können. Und das bedeutet die Erweiterung, bzw. Neuüberlegung der präventiven, gastro-

nomischen und aktivtouristischen Dienstleistungen. 
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1. Bevezetés 

1. 1.  A City Cooperation projekt rövid ismertetése 

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében támogatott CCII projekt a ma-

gyar–osztrák–szlovén határtérségben 24 város együttműködését kívánja magasabb szintre 

emelni. A projekt egyik specifikus célja egy erős, egységes városszövetségi hálózat létrehozása 

a határtérségben. Tematikus városi hálózatok kialakítása közös pilot tevékenységek végrehaj-

tásán keresztül. A pilot tevékenységekbe minél több város teljes körű bevonásával. A városok 

közötti együttműködést a projekten belül többek között innovatív turisztikai termékek kifej-

lesztésével kívánjuk intenzívebbé tenni. A pilotban résztvevő városok különböző módszerek 

révén ajánlják egymást, így erősítve a határon átnyúló térség összekapcsolódását. 

1. 2. Az innovatív turisztikai termék meghatározása 

Az „innovatív turisztikai termékek” pilot tevékenységek alapvető célja, hogy kétoldalú új kez-

deményezések valósuljanak meg, amelyek a városokat, mint ilyet különböző célcsoportok szá-

mára átélhetővé tegye. A bevezetett témák a hálózatban lévő városok jelzett igényeinek meg-

felelően kerültek meghatározásra és kidolgozásra. AZ AT-HU projektben a pilotprojektek a 

zalai városokra vonatkozóan a „gyermek élményváros – családi élmények városa”, és „ener-

giaélmények”, mint főbb irányvonalak kerültek megfogalmazásra, melyekhez további súly-

ponti témák is kapcsolhatók. Ezeknek az ajánlatoknak a megvalósítása nem csak a turizmus 

értékteremtési potenciálját növeli, hanem általánosságban is javítja a régióban az életminőséget. 

A projekt előkészítésekor már elég korán előtérbe került a „gyermek-élményvárosi kínálat”, 

amely az osztrák oldalon is nagy szerepet játszik. Minden esetben a családok által a városokban 

eltöltött tartózkodási idő meghosszabbítása a cél. Ezen felül turisztikai kínálatot alakítanak ki a 

városok speciálisan a gyermekes családok és gyerekek részére, mint célcsoport számára. Ennek 

keretében a zalai városokban konkrét turisztikai termékek kerülnek kifejlesztésre, mely által az 

egyes városok impulzust kapnak egy attraktív közös turisztikai kínálat lépésről-lépésre történő 

kifejlesztésére, melyek az egyedi sajátosságokra és az egyes turisztikai célcsoportok igényeire 

is építenek. Olyan termékek kifejlesztése a cél, melyek a városokat különböző célcsoportok (pl. 

családok, gyermekek, idősek, fiatal korosztály) számára „átélhetővé” teszik, és ezáltal is növe-

lik a turizmus értékteremtési potenciálját. 

1. 3. Módszertani ismertető 

A minta a nemi arányok tekintetében valamelyest a nők irányába tolódott el, mivel a mintában 

a lakónépességet meghaladó a nők aránya: a válaszadók 66 százaléka nő és 34 százaléka férfi. 

A mintavétel során arra törekedtünk, hogy minden korcsoportot és többféle iskolai végzettség-

gel rendelkező egyént megkérdezzünk, ezek a célkitűzések teljesültek ugyan, de a diplomások 

felülreprezentáltak a mintában. Lenti turisztikai és térségi központi jellegéből adódóan a vá-

laszadók között vannak turisták (9 fő) és a településen dolgozók (2 fő). 

 

1.4 A turizmusfejlesztési folyamat jövője Lentiben és tágabb térségében 

 

A helyzetelemzés és az empirikus kutatások eredményeként kialakult összefüggésrendszer 

megmutatja, hogy mire tud építkezni a turizmus fejlesztése Lentiben. Ezt a helyzetet kiindulási 

pontnak kell tekintenünk, és ehhez képest kell megfogalmazni a célokat. 
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Ahhoz, hogy a szükséges lépéseket meghatározzuk, látnunk kell a vágyott jövőképet magunk 

előtt. 

A lehetséges vízió: 
Lenti tájföldrajzilag a Mura tengelye mentén fekszik. Délről a Mura völgye, Észak-nyugat, Dél-

keleti lefutással pedig a Dunántúli-dombság lankái koszorúzzák az Alpok-alji Őrségtől a Gö-

csejig. Speciális helyzet ez, hiszen az elérhető közelségben, szinte „felelgetős viszonyban” lé-

tező vízi világ és a dombsorok adta erdős adottságok szinte tálcán kínálják a zöld élmények 

gazdag tárházát. 

Lenti másik szembetűnő adottsága a határ-mentiség. Közvetlenül Szlovénia irányába, közvetve 

pedig a szintén elérhető távolságban lévő Ausztria és Horvátország felé. Ez az adottság, az 

élményalapú termékfejlesztés irányába elmozdulva relatív előnyből valós előnnyé formálható. 

Annál is inkább, hiszen az említett négy ország természetes összekötő kapcsát éppen a Mura 

folyó jelenti. Melynek jobb és bal partján több, ha nem is egy ütemben fejlődő turisztikai desz-

tináció formálódik. E kisdesztinációk egy része a bal, más része a Mura jobb partján bontogatja 

szárnyait. E tengely másik jellemzője, hogy geomorfológiailag egy sajátos, dél-keleti, Észak-

nyugati irányú törésvonal metszéspontját is jelenti, melynek hatására a térségben termálkincs 

és energiapontok találhatóak. 

Ennek következtében a Murához közeli kisdesztinációkban kialakult „erőpontok” egyben a kis-

desztinációk fő attrakcióit jelentő termálkincsek (Lásd: Bad Radkesburg, Moravske Toplice, 

Lendva, Lenti, Sveti Martin, Letenye), vagy a kissé távolabbi dombsoros elhelyezkedésű terü-

letrészeken a természeti, kulturális vonzerők köré szerveződtek (lásd: Őrség, Göcsej).  

A fenti megállapításokban az igazán izgalmas felismerés az, hogy ennek a tengelynek egyfajta 

centrális erőterében éppen Lenti helyezkedik el. Egy olyan, négy ország területén élő, részben 

kisebbségi kultúrával megáldott vidéken, melyet az egymáshoz való közelség és különbözőség 

egyszerre jellemez. 

Ezt a tájat a változatosság, az egyedi vonzerők gazdag tárházának rendelkezésre állása jellemzi. 

Minden adott egy európai léptékben is meghatározó „Grand Destination” kialakítására, mely a 

valódi élményturizmus szellemében a helyi szereplők fenntartható elvekre épülő együttműkö-

désén alapszik. Alkalmas a potenciális turisták változatosságigényének kielégítésére, össze-

fogva több kisdesztináció kínálatát. S bizony, bárhonnan is szemléljük, már földrajzi elhelyez-

kedésénél is fogva ennek központi, kihagyhatatlan meghatározó szereplőjévé Lenti és vonzás-

körzete válhat. 

Ez a fajta szerep-meghatározás, - betartva az idáig vezető út állomásain elvégzendő feladatokat 

-, egyben alkalmas a környék kisdesztinációinak, mint lehetséges versenytársaknak kezelésére 

is. Látszólag sok a hasonló? Valójában mindegyikben van egyedi, sőt az egymás mellett létező 

egyedi kínálatok nemcsak kiegészítik, de kiegyensúlyozzák egymást.  

Stratégiailag a folyamatos épülés elvét kell Lentinek követni és a megfelelő fejlődési szint el-

érésekor kell a „közép pozíció” előnyei alapján közreműködnie az egységes „Super Brand” 

megteremtésének ügyében.  

Építve a Mura által determinált „víz elem” és a dombsoros elhelyezkedésből adódó „Föld elem” 

unikális kapcsolódására, a rendelkezésre álló vonzerők harmónia jegyében megfogalmazott att-

rakcióvá fejlesztésére. Mindezt a korszerű desztinációmenedzsment és élményalapú termékfej-

lesztés alapelvei mentén. Igazi HÍD szerepet betöltve a környező kisdesztinációk, a szomszédos 

országok, a hagyományok és kultúrák között.  

tehát ez a különleges fókuszterületi adottság jelentheti azt a kitörési pontot, amelyben az or-

szághatárok vonzásában egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező, egymástól mégis eltérő ré-

szekből álló turisztikai célterület alakulhat ki, Lenti gyújtóponttal, ahol a város egyszerre kí-

nálja a vízi élményeket, gyógyászati szolgáltatásokat, aktív turisztikai lehetőségeket, gasztro-

nómiai élményeket.  
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Lenti és tágabb térségére vonat-

kozó turisztikai fejlesztések réte-

gei 

Amennyiben a Dél Zalai területen Lenti rendelkezik a megfelelő szintű komplex szolgáltatá-

sokkal és ott található megfelelő szálláskapacitás, úgy a vendégek onnan áramlanak kifele csil-

lagtúra-szerűen a tágabb saját, - és szomszédos célterületen található attrakciókhoz. 

Amennyiben jól átgondolt, a folyamatok egymásra építésén munkálkodó fejlesztés valósul 

meg, úgy reális lehetőség nyílhat a határ több oldalán lévő – jelenleg konkurens szolgáltatók 

partnerként való együttműködésére, a szolgáltatási struktúra összehangolására, s ez által a tér-

ségi kapacitás európai szintes versenyképes kínálatba rendezésére. 

 

A feladatok a jelenlegi helyzettől az elképzelt jövőbeli szerepig 
 

Ahhoz, hogy ezt a kedvező lehetőséget Lenti turisztikai értelemben kihasználhassa, ahhoz hosz-

szú távú, intézkedési ütemezésre bontott, tudatos, egyben holisztikus tervezés szükséges.  

A vízió megvalósulása, a lenti ábrának megfelelően az egyes ütemben megszabott feladatok 

egymásra épülését feltételezi. 

A fejlesztési ütemek tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a humán kapacitások fejleszté-

sének, minőségbiztosításának, menedzsment szervezésének kérdése a rövid távú feladatok közé 

tartozik.  

Az alábbi ábrán a körök jelképezik a földrajzi távolságok növekedését. Azokat a tereket, kon-

centrikus köröket, amelyek a továbblépési lehetőséget jelenthetik. Egyben centrális feladatok 

megoldási igényét vetik fel. Figyelembe véve a fokozatos épülés elvét. 

 

 
 

Mag. Lenti és közvetlen térségének 
turizmusfejlesztése: folyamatban 
lévő fejlesztések végig vitele, 
előtérbe helyezve a helyi 
attrakciópontok fejlesztését, 
összekötését és kínálatba rendezését. 
(Városi Brand)

Lenti turizmusfejlesztése magyar 
oldalon (Letenye irányába kisvasút 
és a Mura, mint természetes kapocs 
révén, valamint a közvetlen határ-
menti zónában Lendva irányába 
(Határon átnyúló Lenti-Lendva 
tengely)

Nyitás a hazai dombsori térségek 
(Őrség, Hetés, Göcsej irányába, 
ökoturisztikai és programturisztikai 
láb kiterjesztése) irányába, illetve a 
határon átnyúlva a Lenti-Letenye 
vonal déli része tekintetében a 
szlovén, horvát terület kulturális 
turisztikai termékei irányába

Nyitás a teljes Mura-menti 
kisdesztinációk irányába, egységes 
„Grand Destination” kialakítása
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Már az első két koncentrikus kör szintjén is megoldandó feladat a hatékony menedzsment szer-

vezet létrehozása, kapacitásépítés. Ugyanakkor a város határain kilépve fontos szerepet kap a 

térségi szintű menedzsment összehangolása, valamint hogy a város együtt értelmezze a saját 

feladatait a közvetlen környezetével. A következő koncentrikus körbe lépés előtt fontos, hogy 

az előzőben az összehangolt fejlesztések megvalósuljanak, így tud hiteles és eredményes fej-

lesztés megvalósulni. 

 

Mindezek mellett fontos a fizetőképes kereslet növelése, amely nem azonos a jelenlegi vendé-

gek számának megsokszorozásával. A célcsoport összetételének meg kell változnia úgy, hogy 

a mostani célcsoportot át kell vezetni a minődési szolgáltatások irányába. Közben átmeneti cél-

csoportok fognak kialakulni, ugyanakkor azokat, akik nem szeretnék közülük a minőségibb - 

és egyben költségesebb -, szolgáltatásokat igénybe venni, őket el kell engedni, vagy lehetőség 

szerint más szálláshelyekre kell irányítani. 

 

A módosított irányoknak megfelelően meg kell célozni: 

• a burn out szindrómás menedzsereket 

• a harmónia keresőket kell kényelmi zónába hozni 

• életvezetés iránt elkötelezett fizetőképes középréteg felső részét (a számuk Európában 

növekedik) 

 

A vendégek életútjuk során különböző élethelyzetekben más-más élményeket keresnek. 

 

A turizmusra jellemző, hogy az igények folyamatosan változnak, így az egyes korosztályok 

esetében folyamatosan vizsgálni szükséges, hogy melyik csoport esetében milyen termék/szol-

gáltatás iránt mutatkozik kereslet. A változásokat figyelembe véve a rendszert folyamatosan 

hozzá kell igazítani a megváltozott igényekhez. 

 

 

Lenti - egészségturizmus 

Lenti város zöld tüdejét a környező mozaikos tájszerkezetbe ékelődő erdők jelentik. Az orszá-

gos átlagot messze meghaladó erdősültségi arány, a jó levegő a tartalmas kikapcsolódásra 

alkalmas közjóléti helyszíneken átélhető élmények zálogai. 

A helyi idegenforgalom és gyógyturizmus alapját jelentő vízkészlet, az energetizáló pontok, 

a pozitív ingerklíma együttes jelenléte egyaránt az egészséges város megteremtésének alapté-

nyezőit adják. Az egészség, mint minden ember életminőségének meghatározó tényezőjeként 

megtartható, ápolható, károsodása helyrehozható, romlása mérsékelhető. Az egészség iránti 

igény a tudatos életvezetés következménye, a szolgáltató szektor felől megközelítve, terméke. 

A tudatos életvezetésben, egészségmegőrzésben, illetve regenerációban, gyógyulásban érde-

keltek, igényeik kielégítéséhez megfelelő helyszínt keresnek. Ebből az alaptézisből kiindulva 

Lenti ideális helyszíne lehet az egészségmegőrzés, a regenerálódás és a gyógyulni vágyás hí-

veinek. A helyi kedvező természeti adottságok megléte azonban önmagában nem jelent garan-

ciát, a fogyasztói igényekkel való találkozásra. Ahhoz a fogyasztói igények kielégítésében el-

kötelezett humánerőforrás bázisra, folyamatos megújulásra képes minőségi alapinfrastruktúra 

és szolgáltatási rendszer működtetésére és célcsoport-szegmentált marketingkommunikációra 

van szükség.  
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Lentiben az alapvonzerők megléte alapján az egészségturizmus, az aktív turizmus, a család-

barát turizmus és a kulturális turizmus olyan egymást kiegészítő, erősítő egységének kialakítá-

sára nyílhat lehetőség, melynek tengelyében az élményalapú harmóniakeresés áll. 

Az ennek megteremtésében közreműködő helyi turizmusszektor által kínált lehetőségeket az 

élmények piactereként is meghatározhatjuk. Annál is inkább, hiszen a ma turisztikai piacát 

egyre inkább az élményéhség jellemzi. Szinte az egyedi, megismételhetetlen élmény mítosza 

lengi be az elvárások tengerét. Így van ez Lenti viszonylatában is. 

A helyi vonzerőkre alapozott turizmusfejlesztésnek felelősségteljes élményteremtésre kell tö-

rekednie az értékőrzés és értékátadás jegyében! Ez pedig valós partnerséget, együttműködést, 

önképzési igényt feltételez a turizmusban érdekelt helyi szereplők, a lakosság és a felelősséggel 

utazó vendégek részéről is. 

 

 

1. 4. A koncepciókészítés szükségességének indokai  
 

1. 4. 1. Az elvek mezsgyéjén 
 

Az elmúlt évtizedekben egyre több helyen vált valósággá az önmaga tőkéjét felemésztő turiz-

musformák fenntarthatósági elveket nélkülöző térnyerése. A helyi adottságok és élménykör-

nyezet gyökeres megváltozásához vezető tömegturizmus nemcsak a helyi társadalom életkö-

rülményeinek felforgatását okozza, hanem az alapvonzerők degradálásához is vezet. A ma uta-

zója számára ezért felértékelődnek azok az értékalapon szerveződő desztinációk, melyek foga-

dási feltételei között megjelenik a biztonság, a vendégszeretet, az egészséges természeti kör-

nyezet, az átélhető kulturális örökség, a helyi ízek, hagyományok rendelkezésre állása. 

 

Az új igények új célokat, alapelveket, jellegzetességeket tartalmazó turizmusformákat hívtak 

életre. Melynek tengelyében az élményszerzés minősége, a felgyorsult élettempó lelassítása, a 

harmóniateremtés áll. Az utazás a világ szerencsésebbik, jobban szervezett, gazdaságilag erő-

teljesebb mutatókkal rendelkező társadalmaiban életformává vált. A kikapcsolódás meghatá-

rozó elemévé. A szabadidővel, utazási kedvvel és kellő anyagi erőforrással bírók egyre mar-

kánsabban kötik össze a változatosság igényük kielégítését az aktív kikapcsolódással, a valós 

megújulás élményével. Pihenés és aktivitás szinte kézen fogva jár. Természetesen ennek mér-

téke függ az utazók kulturális beállítódásától, életkorától, egészségi állapotától, az utazásra 

szánt idő hosszától, életmódjától. Az egészség jegyében átélt pihentető, megújító élmény egyre 

több értékalapon kereső turista látószögébe kerül.  

 

A klasszikus gyógyterápiás jellegű utazások mellett felértékelődnek a megfelelő élménykör-

nyezetbe helyezett fiatalító, regeneráló, az egészséges életmódban utat mutató kikapcsolódási 

formák. S bizony az egészséges életmódba vetett hit, életstílus egyre több generációt állít maga 

mögé, kinyitva azt az életkori ollót, mely sokáig a senior korosztály osztályrésze volt. A tiszta 

profilú, természeti adottságokban gazdag, klasszikus gyógy fürdők némelyike időben elindult 

az életkori sajátosságokat lekövető szolgáltatásbővítés útján.  A kérdés, ez a váltás értékalapú, 

a helyi sajátosságokat és fenntarthatósági alapelveket figyelembe vevő módon történt-e, vagy 

egyszerűen már középtávon a tömegturizmus iránti elhajlás káros viselői közé való besorolást 

eredményezte. Az értékteremtő, markáns profilú, minőségi szolgáltatásbővítéssel a kor kihívá-

saira válaszoló jó példák mellett természetesen a funkciózavarhoz vezető profiltalanná válás 

útjára lépő esetekkel is találkozhatunk. 
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Az aktuális divathullámok tengerében sodródó egy-egy elemet felhasználó legszebb zászlós-

hajó is könnyen bizsukkal teleaggatott vonzerejét vesztő bárkává válhat. 

A fenntartható, térségszemléletű, a helyi lakosság jövedelemtermelő képességének fejlesztését 

prioritásként kezelő, értékteremtő turizmusforma megteremtése mindenképpen összefogáson 

alapuló tervezettséget kíván. Összefogást melyben, a Lentiben és tágabb vonzáskörzetében mű-

ködő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek vállalhatnak irányadó szerepet. 

Ez a szerepvállalás elkötelezettséget, felelősségteljes tevékenységet jelent, annál is inkább, mert 

csakis jó döntések és végrehajtás által lehet fenntartani azt a kényes egyensúlyt, mely az alap-

vonzerők bemutatási feltételeinek megteremtése és a gazdasági fenntarthatóság profitmaxima-

lizáló öntörvényűsége között feszül. 

Az egyensúly fenntartásának záloga pedig nem más, mint az értő összefogás, a helyi turizmus 

működtetésében érdekeltek konszenzusa által életre hívott szabályzók mezsgyéjén való cselek-

vés. 

 

 

1. 4. 2. Feladat-centrikus megközelítés 
 

A lentiben és vonzáskörzetében kialakítandó turizmus fejlesztése és működtetése felelősségtel-

jes, gazdasági-, társadalmi-, környezeti dimenziókban való rendszerszemléletű integrált terve-

zést kíván. 

Érdemes az itt kialakítandó turizmusformát új megvilágításba helyezni és olyan tervezést meg-

valósítani, mely kimeneti oldalát tekintve hozzájárul a tervezett és megvalósulás alatt lévő fej-

lesztési folyamatok egyensúlyának megőrzéséhez, egyben a kínálatot stabilizálva azt új ele-

mekkel bővíti. Így járulva hozzá a térségi potenciál erősítéséhez, kínálatba rendezett célcsoport 

specifikus sikeres piacra viteléhez.  

 

Egyben előmozdítva: 

• a helyi turizmus előre vitelében elkötelezett szervezetek és közösségek összefogását, 

• a helyi vonzerők attrakcióhálózatba szervezését, 

• a helyi sajátosságokhoz illeszkedő fenntartható, minőségi szolgáltatási struktúra kiala-

kulását, 

• kellő motivációval, jövedelemmel és szabadidővel bíró célcsoport térségbe vonzását, 

• a helyi társadalom turizmusfejlesztésben való elköteleződését, jövedelemtermelő képes-

ségének növelését. 
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2. Turisztikai helyzetkép és rendszerelemzés 
2. 1. Lenti földrajzi fekvése, településképe 
Lenti Zala megye délnyugati részén, három országhatár (szlovén, horvát, osztrák) közelében és 

három néprajzi tájegység (Hetés, Göcsej, Őrség) találkozásánál fekszik. A 800 éves múlttal 

rendelkező település napjainkban nemcsak jelentős idegenforgalmat bonyolító fürdőváros, ki-

sebb részben helyi gazdasági központ, hanem a kistérség központja, amely változatos piaci- és 

közszolgáltatásokkal, alapvető városi funkciókkal látja el a vonzáskörzetében élőket.  

Lenti megközelítésében a közúti közlekedés dominál, amiben jelentős szerepe van az M7-es 

autópályának és az M70-es gyorsforgalmi útnak, valamint a 86-os és 75-ös főútnak. Lenti és a 

megyeszékhely távolsága 40 km, Lenti és Budapesté 265 km.  

2. 2. Lenti legfontosabb társadalmi és gazdasági adatai 
Lenti lakónépessége a 2017-es év végén 7.509 fő volt, amin belül 52,6 nők és 47,4 százalék a 

férfiak aránya. A lakónépesség 2010 és 2017 között 6 százalékkal csökkent. A népességfogyás 

legfőbb oka, hogy egyfelől alacsony az ezer főre jutó élve születések (7,3 fő), ugyanakkor ma-

gas az ezer főre jutó halálozás száma (12,9 fő). A természetes fogyás mellett kisebb mértékben, 

de a negatív vándorlási egyenleg is csökkenti a város népességét. A lakosságon belül évről-évre 

csökken a középkorosztály és nő a 65 éven felüliek aránya.  

 

 
1. ábra: Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (Forrás: KSH) 

A város lakosságának iskolázottságáról a népszámlálás adatai alapján tájékozódhatunk. A leg-

feljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 7 éves és idősebb népességen belül 

a maga 22,6 százalékával kedvezőbb a megyei és a járásban tapasztaltnál. A középfokú vég-

zettségű, nem érettségizetteké ennél némileg magasabb. Az érettségizettek aránya a népességen 

belül 31 százalék. A felsőfokú végzettségűek aránya szinte megegyezik a megyei aránnyal, ami 

jóval elmarad a 19 százalékos országos átlagtól.   

Lentiben a foglalkoztatottak aránya a népszámláláskor 63,3 százalék volt a 15–65 éves népes-

ségen belül, ami körülbelül megegyezik a tízévvel korábbi adattal, vagyis a foglalkoztatottság 

lényegében stagnált ebben az időszakban. 2018 decemberében 101 főt tartottak nyilván mun-

kanélküliként Lentiben, ami a munkavállaló korú népesség mindössze 1,81 százaléka, és ezzel 

a város mind a megyéhez, mind pedig a járáshoz képest kedvezőbb mutatókkal bír. A Lentiben 

állandó lakóhellyel rendelkező foglalkoztatottak 30,8 százaléka naponta ingázott a munkahe-

lyére, ami 9 százalékkal kevesebb a megyei átlaghoz képest.  
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A Lenti járás gazdasági szerkezete több szempontból is elmaradott, ami miatt fejlesztendő és 

kedvezményezett térségnek minősül. A helyi gazdaság legfontosabb szereplői a fa-, fém- és az 

építőipar területén tevékenykednek. A térségben nagy múltra tekint vissza az erdőgazdálkodás. 

Az erdők túlnyomó része az állami tulajdonú Zalaerdő Zrt. kezelésében áll, ami a jelentősebb 

munkaadók egyike a környéken. A Lentiben található vállalkozások egy része fafeldolgozással 

foglalkozik (JELD-WEN Magyarország Kft, Németh-Fa Kft.), amelyek ugyancsak jelentős 

foglalkoztatók. Az önkormányzaton kívül a legnagyobb munkaadók önmagukban kb. 100 és 

250 főt alkalmaznak, mint például a tetőcserépgyártó Creaton Magyarország Kft., a gépgyár-

tással foglalkozó Log Valve Kft., valamint a LE-KO Kft. építőipari vállalkozás.  

A város és a kistérség számára egyre fontosabb bevételi forrást jelent a turizmus, amihez kap-

csolódva az éttermi vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás is fejlődésnek indult.  

 

2. 3. Turisztikai helyzetkép 

Lenti jelentős turisztikai célpont és ez a szerepköre a vendégéjszakák számának növekedésével, 

illetve a kulturális kínálat bővülésével tovább erősödött az elmúlt években. A legfontosabb 

vonzerőt a gyógy- és élményfürdő, a nyári kulturális programok, a heti vásárok, illetve a ter-

mészeti környezetben végzett aktív tevékenységek jelentik. Az alábbiakban röviden bemutat-

juk, hogy mely turizmusfajták jellemzők a turisztikai desztinációra. 

 
Egészségturizmus Aktív turizmus Családbarát turizmus Kulturális turizmus 

a fürdő és energia-

park, amihez kapcso-

lódnak az aktív turiz-

mus kategóriájába 

tartozó sportolási le-

hetőségek, a gyógyke-

zelések, wellness szol-

gáltatások és az 

egészséges életmód 

terápia irányában 

nagy lehetőség rejlik  

kerékpározási és ke-

rékpárkölcsönzési le-

hetőségek, különböző 

sportprogramok, gya-

logtúra, gokart, horgá-

szat, lovaglás stb. 

ez egy horizontális 

megközelítés, a szál-

láshelyek nagy részét 

családbarát módon ala-

kították ki, csakúgy 

mint magát a fürdőt 

elsősorban a sokféle 

kulturális programkí-

nálat révén jelenik 

meg, a nagyobb, több 

napos rendezvények 

számot tarthatnak tá-

volabbról érkező ér-

deklődőkre (kevésbé 

erőteljes, mint a többi 

ágazat) 

Üzleti turizmus Akadálymentes  

turizmus 

Gasztroturizmus Falusi turizmus 

a hivatásturizmus 

gazdaságélénkítő sze-

repe közismert, Lenti 

esetében a legnívó-

sabb szálláshelyek al-

kalmasak lennének 

rá, de egyelőre ez az 

irányzat csak lehető-

ségként szerepel 

egyes helyeken létezik 

az előírásoknak meg-

felelő műszaki megol-

dás, de nem kifejezet-

ten koncentrálnak erre 

vannak jó minőséget 

képviselő vendéglátó-

helyek, valamint bor-

termő vidék, ami egy-

előre még nem érte el 

a kívánatos mennyi-

ségi és minőségi szin-

tet 

Lenti környéke szá-

mára kiemelt jelentő-

séggel bír, amihez szá-

mos adottság (pl. be-

mutatóhelyek, vendég-

látás, szállásadás) ren-

delkezésre áll 

1. táblázat: A Lenti turisztikai desztinációra jellemző turizmusfajták a Magyar Turisztikai Ügynökség besorolása alapján 
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2. 3. 1. Turisztikai adatok  
Lentiben számos vendéglátóhely található, számuk azonban az elmúlt időszakban csökkent. 

Míg 2014-ben a KSH adatok alapján 74 egység volt, addig 2018-ban már csak 64. Ez azonban 

nem jelent feltétlenül problémát, mivel a piac tisztulását tükrözheti. 

 

 
2. ábra: Vendéglátóhelyek száma Lentiben (Forrás: KSH) 

Mint az a fenti grafikonról is leolvasható, a nagyobb részüket önálló vállalkozó üzemelteti (ezek 

jellemzően kisebb, turisztikailag nem feltétlenül releváns egységek), 1-2 nonprofit szervezet 

(ezek alapvetően általában saját használatra szántak) és valamivel 20 fölött van azon egységek 

száma, melyeket társas vállalkozás üzemeltet (ezeknek van alapvetően turisztikai szempontból 

jelentőségük). A kínálat rendkívül szerteágazó, sok az olyan hely, ahol a vendéglátás és a szál-

láshely szolgáltatás egy helyen valósul meg. 

Szálláshelyek tekintetében is impozáns kínálattal találkozhatunk Lenti városában. A 4 hotel 

mellett, amelyek közül a legnagyobb és legújabb a négycsillagos Thermal Hotel Balance Lenti, 

több panzió, vendég- és apartmanház is várja az ide érkezőket. A település legfőbb vonzereje 

kétségtelenül a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark, de a következő grafikonon 

egyértelműen látszik, hogy a vendégszámok növeléséhez a megfelelő színvonalú szálláshely-

kínálat elengedhetetlen. 

 

 
3. ábra: Bel- és külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (Forrás: KSH) 
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Mint az a 6. ábra is mutatja, a vendégek száma a Thermal Hotel Balance Lenti 2016-os nyitá-

sával ugrásszerűen megemelkedett. Azonban a kül- illetve belföldi vendégek arányán nem vál-

toztatott jelentősen. A belföldi vendégek száma folyamatosan valamivel 50% alatt marad. 

 
4. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (Forrás: KSH) 

A vendégéjszakák száma hozzávetőleg követi a vendégek számának emelkedését. Ez azt is je-

lenti, hogy a vendégek átlagos tartózkodási ideje nem változott jelentősen. Ebből a megközelí-

tésből egyébiránt elmondható, hogy a külföldi vendégek tartózkodási ideje valamivel maga-

sabb, mint a belföldi vendégeké, az első felülről, a másik alulról közelíti a 3 éjszakát. A vendé-

gek tartózkodási idejének csökkenése, illetve 3 éjszaka körüli helyzete általánosan jellemző, 

bár Lenti adatai valamivel kedvezőbbek az országos átlagnál (2017-ben 2,6, míg Lenti esetében 

3,1 volt ugyanez az adat). 

2. 4. Vonzerőleltár 

A Lenti központú turisztikai célterületre érkező vendégek élménycentrikus komfortérzetét a 

város és tágabban értelmezett vonzáskörzetének együttes vonzerőegyüttesének értékalapú kí-

nálatba rendezése és az ahhoz igazodó fogadási infrastruktúra, élménykörnyezet minőségi ki-

alakítása teremti meg. A Lentiben és környezetében lévő kiemelt vonzerők számba vétele jó 

alapot jelenthet a célcsoport-szegmentált kínálati megfogalmazásához.  

2. 4. 1. Természeti vonzerők 

A magas erdősültségi arány, a jó levegő, a kedvező ingerklíma egyaránt a természetesen ren-

delkezésre álló vonzerők alapját képezik. A Kerka folyó közeli jelenléte, a Mura elérhető kö-

zelsége, a környék tavai a vízparti természeti élmény letéteményesei. A Natura 2000 védettség 

alá eső területi egységek a hosszú távú megőrzés biztosítékai. A Lentiben található parkerdei 

zóna a városban való felüdülés újabb lehetőségét jelenti. A Lenti környéki vidéki térben a táj 

mozaikos szerkezetű, dimbes-dombos jellege kellő vizuális változatosságot kínál. Az egyes ter-

mészeti vonzerők megismerését jelzett gyalogos turistaút hálózat, az egyre dinamikusabb tér-

nyerésű jelzett kerékpárút hálózat segíti. A természetismereti orientációjú szemléletformálást 

szabadon látogatható tanösvények szolgálják. (Vadvirág tanösvény a ligeterdők, a Töllös tan-

ösvény a szálaló erdők, a Kakukkvirág tanösvény a kaszálórétek érdekességeit, értékeit; a Hód 

tanösvény a Kerka folyó élővilágát, a Kankalin és a Vargánya tanösvények a szőlőhegyi kultú-

rát, a Szent András tanösvény Zalabaksa környékének élővilágát mutatja be. 
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A természeti élmény átélését segítő vonalas infrastruktúrát jelenti a Lentii kiindulású erdei kis-

vasút is, mely Kistolmácsig több megállópontról teremt lehetőséget a túrázásra. 

A tágabb környezet természeti értékeit a Budafai Arborétum, a Vétyemi ősbükkös, Szécsiszi-

get, a határon túl Lendva hegy szőlőkultúrája, a Bakonaki tó természeti környezete jelentik. A 

Lendva-hegyi kilátó a környék legjobb kilátását garantálva a Lenti-Lendva környéki táj átte-

kintésére ad lehetőséget. Illetve 40-50 perces autózással Lentiből megközelíthetők az Őrségi 

Nemzeti Park bemutatóhelyei is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kisbalatoni tájegysége 

szintén ideális helyszínt biztosíthat szakvezetéssel egybekötött egynapos természeti élmények 

megéléséhez. 

A természeti értékek vízről való felfedezésében a Kerkaszentkirályról vagy Muraszemenyéről 

kiinduló raftingos, kenus felfedezőtúrák nyújthatnak lehetőséget. 

2. 4. 2. Kulturális vonzerők 

A szakrális emlékek széles skálája vár felfedezésre a térségben. A különböző korú és stílusje-

gyekkel büszkélkedő templomok sorából kiemelkedik a Csesztregen lévő középkori eredetű 

Szent Móric templom, a Nován található, speciális hanghatású, Dorffmeister freskókkal büsz-

kélkedő ún. „suttogó”, Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt plébániatemplom. A refor-

mátusság egyik legimpozánsabb képviseletét a Szentgyörgyvölgyön lévő fakazettás mennye-

zetű templom jelenti. A zalai dombsor meghatározó táji értékeit és szakrális emlékeit jelentik a 

Lenti környékén nagy számban fellelhető haranglábak is. Egyik legöregebb képviselőjük az 

1790-es években épült Lentiszombathelyen és Nemesnépen lévő is. A kissé tágabb környezet-

ben lévő értékes szakrális emlékek sorát gyarapíthatja a részben Szlovéniában, részben Ma-

gyarországon lévő Aquila János által jegyzett középkori templomfestészet remekeinek felkere-

sése is (Velemér, Bántornya, Mártonhely, Nagytótlak). Ezen utóbbi templomok látogatása egy 

tematikus túra alapját is képezheti. 

A megtekintésre javasolt egykori főúri építészeti emlékek sorát a novai tiszttartó ház, a szécsi 

szigeti Szapáry-Andrássy kastély, a reszneki Tauber kastély, no meg a Lentiben található vár 

gyarapítja. Közeli határ-menti kalandozást jelenthet a Lendvai vár megtekintése is. 

A népi építészet mai napig autentikus, eredeti helyén álló emlékei több helyszínen is látogatha-

tók. Így Csesztregen, Dömeföldén és Rédicsen is. Az egykori fekvő, - és álló borona falú pincék 

hírmondói még több környéki szőlőhegyen fellelhetők. 

Kissé távolabbi lehetőségek: Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum és Szalafőn az Őrségi Népi 

Műemlékegyüttes. 

Speciális, különleges attrakciót ígérnek a Keleti tömb egykori bunkerrendszerének fennmaradt 

emlékei. Ilyen a Páka külterületén lévő védelmi vonal és a Lovásziban megtekintésre ajánlott 

egykori légoltalmi pincerendszer is. 

Az egykori szoros határőrizet felidézését a Hetésben kialakított Barátság Parkból kiinduló Vas-

függöny túraút felkeresése segítheti. 

A hagyományos kézművesség tekintetében kiemelendő a hetési szőttes készítés, a hímzés, a 

csont- és tojásfaragás, a fazekasság, a kosárfonás, a fafaragás, a csuhézás, horgolás jelenléte. 
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A hagyományos népi táplálkozás alapjait a környező tájegységekben (Hetés, Göcsej, Őrség) 

egyaránt fellelhetjük. Ilyen az egykori Őrvidéken meghonosodott dödölle, a nyújtott tökös-má-

kos, szilvás-túrós, csutris és kerekrépás rétesek, gaboncák, málék, kásafélék, kemencés ételek 

(„hökkön süt” perec). A XX. században teret nyert tökmagolaj sajtolás szintén térségi jellegze-

tesség. De igazi kuriózumot a baba alakú kalács az un. „fumu” jelent. A kiterjedt gyümölcskul-

túrával bíró Lenti környéki kultúrtáj az aszalványok, fűszer, - és gyógynövények széles tárhá-

zával rendelkezik. 

Fennmaradt néphagyományok: a farsangi maskurázás, a húsvéti tojásfestés és locsolás, a má-

jusfa állítás és pünkösdölés, a Szent Iván napi tűzgyújtás, a farsangolás, a Vince napi mulatsá-

gok. Hagyományőrző bemutatók: Nován aratóverseny, Zalabaksán cséplőnap. Határon túl: 

Nagytótlakon kaszálóverseny. 

A folklór területén a Kerka néptáncegyüttes színpadképes produkciói jelentenek attrakciót. 

Fennmaradt zalabaksai népi ballada Kósa Anna és Bíró Pál tragikus szerelmét énekli meg. Ki-

tekintés: őrségi népdalok, balladák a szalafői Vörös Netti tolmácsolásában Vikár Béla gyűjtése 

alapján. 

Bemutatóhelyek:  

• „Göcsej kincsei, az erdő és a fa – erdészet-, fűrészipar- és vasúttörténeti kiállítás” Len-

tiben a kisvasút kiinduló állomásán. 

• Pákán az Öveges József emlékház 

• A „Cseszt Regélő” Kézműves Bemutató- és Kiállító Tér Csesztregen 

• Helyi értékek Háza Lentiben 

• Időszaki kiállítások a Művelődési Házban Lentiben 

• Átjáró Természetművészet Park, Levendulás Márokföldön 

Megtekinthető ipartörténeti emlékek: 

• Olajipar emlékei Lovászi térségében 

• Vízimalom Szécsiszigeten 

• Elérhető közelségben olajipari kiállítás a Göcsej Múzeumban 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható kézművesek: 

• Kuprivecz Zoltánné kézi szőttes készítő Lendvadedes 

• Hácskó imréné szőttesek Lenti 

• Csótár Rezső fazekas Szentgyörgyvölgy 

• Elérhető közelségben a Gébárti tónál a Kézművesek Háza 

Meghatározó kulturális rendezvények:  

• Göcseji Aratónapok, 

• Reszneki Parasztolimpia, 

• Őszi Fesztivál 

• Szezonális nyári könnyűzenei programok 

• Kisvasút Napja, 

• Hetés vendégül lát! 
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Meghatározó aktív szabadidő eltöltési rendezvények: 

• 24 órás kerékpáros maraton 

• Pannon maraton rotációs rendezvényei 

• Előzd meg a kisvasutat 

 

2. 4. 3. Aktív turisztikai kikapcsolódást, ökomobilitást szolgáló vonzerők 
 

• A Dél-dunántúli kék túra jelzett gyalogos túraútvonal karéjban az Őrségtől a Göcsejig 

É, É-K irányban kikerüli Lenti térségét. Rácsatlakozási pontok Szentgyörgyvölgy – 

Kerkakutas – Csöde – Zalalövő – Csonkahegyhát – Kustánszeg – Gomboshegy – Szent-

kozmadombja – Szentpéterfölde – Laszonya útvonalon vannak.  

• További jelzett gyalogos útvonalat a határ-menti zöld jelzéssel ellátott, a Hetést is érintő 

Vasfüggöny túraút jelenthet. 

• Egyelőre a kerékpározókat részlegesen kiépített (Lentiben, Tornyiszentmiklóson, Lová-

sziban, Zalabaksán) egymással még nem összefüggő kerékpárutak és rohamos tempó-

ban különböző projektekből kitáblázott kerékpározható utak várják. Az egyes útvonalak 

attrakcióinak megtalálását, illetve tematikus útvonaltervek elérhetőségét rövidesen hoz-

záférhető mobil applikációs rendszerek alkalmazása segíti. 

• Eurovelo 13 nemzetközi kerékpárút nyomvonalának közelsége 

• Csömödéri Állami Erdei Vasút megállói a zöldturizmus ideális kiindulópontjait jelentik 

• Kalandpark Márokföldön 

2. 4. 4. Egészségmegőrzést, regenerálódást szolgáló harmonizáló vonzerők 

• Helyi termálkincs, gyógyvíz jelenléte, gyógyhely státusz 

• Biogeografikus, klimatikus viszonyok 

• Tájképi vonzerő 

• Magas erdősültségi arány, jó levegő 

• Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark infrastruktúrája 

• A fürdőkomplexum egészség megőrzési szolgáltatásai gyógyvízi kezelések, hidromasz-

százs, sugármasszázs, tangentor kezelés, passzív mechanoterápia, vízitorna, magneto-

terápia, iszappakolás és ionfortézis 

• Wellness szolgáltatások, családi élményfürdő, szaunavilág, csúszda lehetőség, szabad-

téri szezonális strand 

• Sokrétű szálláskínálat, fokozatosan fejlesztett kényelmi szolgáltatások, kiegészítő szol-

gáltatások differenciálódása 

• Garantált programkínálat megjelenése minőségi szálláshelyeken (Thermal Hotel Ba-

lance Lenti ****, Gosztola Gyöngye Spa & Élményhotel)  

• Energetizáló erővonalak, energiapontok térségi jelenléte  

• Lenti és térsége földrajzi- geomantikai egységek metszőpontjában található (Lehatáro-

lás: A szlovén területen Gibina, Srednja Bistrica, Odranci, Renkovci, Filovci, Bakonaki 

tó Kobilje-ig. Magyar területen Márokföld, Csesztreg, Hernyék, Kányavár, Murarátka. 

Horvát területen Domašinec, Kraštanovec, Vučkovec.) 
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2. 5. A Lenti turisztikai desztináció rendszerelméleti megközelítésben 

A turizmus rendszerének két alrendszere: a kereslet (maga a turista) és a kínálat (a turisztikai 

termék és elemei: szállás, étkezés, közlekedés, turisztikai szervezetek stb.), amelyek között a 

kapcsolatot a megfelelő célcsoportokra irányuló marketing, a közvetítő szektor (pl. az utazás-

szervezők), illetve az utazás hozza létre. A turizmus rendszere egy nyílt rendszer, amely folya-

matos kölcsönhatásban, input-output viszonyban áll a környezetével. Ez a környezet újabb al-

rendszerekre bontható, amelyek közül a legfontosabbak: a gazdasági, a politikai, a társadalmi, 

a kulturális, a természeti és a technológiai alrendszerek.1  

Az innovatív turisztikai termék kidolgozását célzó tanulmányunkban igyekeztünk a fent vázolt 

elméleti modell valamennyi elemét részletesen megvizsgálni, ám ezen belül is kiemeltünk négy 

csoportot, amelyek jellemzői, illetve viszonyrendszerük alapvetően befolyásolhatja az itt ki-

bontott koncepció sikeres megvalósulását. Ebből a célból a már bemutatott, statikus adatok 

mellett a következőkben a turizmus rendszerelemeinek egymáshoz kapcsolódását, dinamikáját 

kívánjuk felszínre hozni (ábra).  

 
5. ábra: Az elemzés és a koncepcióalkotás modellje 

1. A lakosság szélesebb rétegeinek támogatása szükséges a turizmus kialakításához és prospe-

ráló működtetéséhez. A helyieknek feltett kérdéseink a turizmushoz való általános viszonyu-

lásra vonatkoztak, miben látják a város turisztikai vonzerejét, illetve milyen értékeket, attrak-

ciókat mutatnának meg az oda látogatóknak? Általánosabb megközelítésben ezek a kérdések a 

helyiek értéktudatosságára és érzelmi kötődésére vonatkoznak. A helyi identitás erőssége és 

ezzel együtt a vendégszeretet kifejeződése nagyban meghatározza azt az élményt, amit a turista 

hazavisz majd magával.  

2. A turisztikai szereplők meglehetősen heterogén csoportot alkotnak. Ide sorolhatók a turiszti-

kai kínálat legfontosabb ágensei, jelesül a turisztikai menedzsment, a helyi Tourinform iroda, a 

 
1 Puczkó László–Rátz Tamara (2001): A turizmus hatásai. Budapest: Aula Kiadó.  

Niklas Luhmann (2009): Szociális rendszerek. Budapest: Gondolat Kiadó.   
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turizmushoz közvetlenül kötődő vállalkozók (pl. étterem és panziótulajdonosok), a gazdaság-

fejlesztés, illetve kulturális élet szereplői. A velük készült interjúk érzékletesen leírják a helyi 

turisztikai szektor alapvető jellemzőit, erősségeit és gyengeségeit, illetve jelzik a fejlődési lehe-

tőségeket is.  

3. A modell központi szereplője a turista, akit a turisztikai attrakciók már ismert vonzereje és a 

felfedezés ígérete motivál amikor úticélt választ. Amikor hazatér, akarva-akaratlanul is a tu-

risztikai desztináció „hírmondójává” válik, elviszi a város hírét: visszajelez, ha jó élményekkel 

távozott, de akkor is, ha csalódott. A vendégek elégedettségéről kapott a visszacsatolás mind-

ezért alapvető fontosságú, hogy a rendszer elemei között az egyensúly, illetve a kínálat reszpon-

zivitása kialakulhasson. Milyen tapasztalatokat jeleznek vissza? Milyen élményekre vágynak? 

Érzékelik-e a desztináció egyediségét? – ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. 

4. A döntéshozói apparátus tagjai, illetve az elfogadott város- területspecifikus fejlesztési stra-

tégiák/koncepciók helyzetértékeléseket és jövőképeket fogalmaznak meg. Az ide vonatkozó 

kutatási kérdések: hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek az elképzelések, illetve összhangban 

állnak-e a modell többi szereplőjének nézeteivel? 

 
6. ábra: A modell egyes elemeinek kölcsönhatása 

2. 5. 1. A motiváció gyökerei, avagy az igények és szükségletek rendszertanáról 

A turisztikai kínálat megfogalmazásakor, a teljes élménykörnyezet megalkotásakor érdemes 

végig gondolnunk a vendégigények, szükségletek sorát. Hiszen ezen szükségletek saját deszti-

nációnk sajátosságaiból adódó minőségi kielégítése lesz szolgáltatási struktúránk működőké-

pességének záloga. Úgy is mondhatnánk, hogy a keresleti oldal szükségletekre adott kínálati 

oldal válaszreakciói határozzák meg a desztináció megítélését.  

Maslow szükséglet-hierarchia elmélete szerint az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítése 

szükséges ahhoz, hogy a magasabb szintű szükségletek aktív befogadóivá váljunk. A Maslow 

féle hierarchikus sorrend így jut el a fiziológiai szükségletektől a biztonság megéléséig, innen 

a „valahová tartozás és szeretet érzéséig. Majd ezt követik a megbecsülés és önmegvalósítás 

fokozatai. Mill és Morison ezt az elméletet továbbgondolva két újabb, az eddigiekre épülő fo-

kozattal egészíti ki. Az ismeretszerzéssel és a szépség értékelésével. 

Turisták

Lakosság

Turisztikai 
szereplők

Döntés-
hozók
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Az alábbi táblázatban a Maslow és a Mill és Morison féle szükséglet hierarchia rendszer mellé 

hozzárendeljük az alapmotivációkat és a szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatói olda-

lon megjelenő válaszreakciók lehetséges formáit. 

Szükséglet Motívum Megjelenése 

fiziológiai 

kikapcsolódás 

kiszakadás 

feszültség levezetés 

minőségi étkezés, szállás, komfortzóna 

biztosítása 

éhség-pihenés-aktivitás 

biztonság 

biztonság, szorongásmentesség szolgáltatások megbízhatósága, ár-érték 

arány, közrend, látogatóirányítás, attrak-

ciómenedzsment 

valahová tartozás szeretet kapás vendégszeretet, gondoskodás 

megbecsülés 
státus elérése, fejlődési igény a vendég az élménykörnyezet főszerep-

lője, udvarias kiszolgálás 

önmegvalósítás önfelfedezés, önértékelés lehetőségteremtés, programszolgáltatás 

tudni és megérteni 

a szép befogadása 

ismeretszerzés 

harmónia átélése 

szakszerű természeti és kulturális prog-

ramkínálat 

 

A hierarchikus sorrendben áttekintett vendégigények, szükségletek, illetve azok motivációinak 

és az azokra épülő alapszolgáltatások áttekintése után vizsgáljuk meg, ezen tényezők Lenti és 

térsége turizmusfejlesztési célrendszeréhez való viszonyát. 

 

2. 5. 2. Célrendszer analízis 
Az adottságok, a rendelkezésre álló vonzerők tükrében vegyük górcső alá az eddigi turisztikai 

gyakorlat adta tapasztalatok, illetve az elsődleges és másodlagos kutatások alapján megfogal-

mazott véleményeket, vendégelvárásokat, s Lenti és vonzáskörzetében tevékenykedő turizmus-

ban érdekelt szereplők által megfogalmazott célokat. 

ismeretszerzés, a szép befogadása

önmegvalósítás

megbecsülés

valahová tartozás

biztonság

fiziológiai szükségletek
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Annál is inkább, mert a fenntartható turizmusforma kialakítása megkívánja azt a fajta harmó-

niát, mely: 

• a kínálati és a keresleti oldal egyensúlyában 

• a kínálatot megfogalmazó szereplők egyetértésében 

• a vonzerők adta lehetőségek és azok interpretációs viszonyában tükröződik. 

A jól megfogalmazott célrendszer, a helyére rakott kínálati mix igazi értékmérője a vendégelé-

gedettség mértéke. A kínálati struktúra kialakítása, formálása magába foglalja a valós igényekre 

való reagálástól az igényformálásig terjedő élményalkotás széles sprektumát. 

Érdemes végiggondolni, hogy a meglévő adottságok egyes elemeinek fókuszba helyezése, kí-

nálati elemként való megjelenítése milyen piaci magatartást indukált. Illetve milyen célcsopor-

tok érdeklődését keltette fel. A térségbe érkező célcsoportok igényeinek kielégítését teljeskö-

rűen, megfelelő ütemű fejlesztésekkel szolgálta-e a kínálati oldal. Mindeközben a hasonló pro-

fillal rendelkező versenytársak szolgáltatásainak nem volt-e elszívó hatása? A mindenkori kí-

nálat vonzó üzenetként való megfogalmazása, illetve célba juttatása elérte-e a kívánt hatást? 

Nézzük mindezt a helyi turizmusszektor szereplői, a desztináció lakói, a vendégek, illetve az 

eddigi elvárások és tapasztalatok alapján megfogalmazott tervek tükrében. 
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2. 6. A rendszer elemeinek részletes vizsgálata 

2. 6. 1. A lakosság viszonyulása a turizmushoz 

A kérdőíves felmérésünk adatai alapján kijelenthetjük, hogy a válaszadók 97 százaléka szeret 

Lentiben élni, sőt ezen belül is 75 százalék nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten szereti a lakóhe-

lyét. A leggyakrabban a szülőföldhöz való ragaszkodást, a családi kötelékeket, a természeti 

értékeket és a település nyugalmát, a termálfürdőt, a szép és rendezett városképet, a fejleszté-

seket és a barátságos városlakókat említették a kötődés legfontosabb motívumaiként. A nega-

tívumok között a kevés munkalehetőség, a rossz utak és járdák, illetve a korlátozott szórakozási 

lehetőségek és az építési telkek hiánya bukkantak fel.  

A megadott lehetőségek közül a megkérdezettek Lenti természetközeliségét, élhető, csendes, 

mégis fejlődő és családbarát mivoltát emelték ki, ami egyúttal vonzó turisztikai célponttá is 

teszi a kisvárost. A település további lényeges vonásai: az egészség, a kultúra, a sport és a 

közösségek. A megkérdezettek a válaszaikat egy 4 fokú skálán jelölhették, így a 2,5-es érték 

alatti átlagok arra utalnak, hogy azokat a jellemzőket már nem tartják Lentire igaznak. Mind-

ezek alapján a városról nem igazán mondható el, hogy a fiatalok városa, ahogy a történelmi 

emlékei sem meghatározók, viszont nem is alvóváros (7. ábra) 

 

7. ábra: Mennyire tartják Lentire jellemzőnek a válaszadók a felsorolt jelzőket (1 és 4 közötti átlagok) 

A válaszadók 80 százaléka úgy gondolja, hogy a város idegenforgalma fejlődött az utóbbi évek-

ben, és közel ugyanennyi válaszadó szerint a következő 5–10 évben Lenti fejlett, folyamatosan 

megújuló és pezsgő turisztikai célpont lesz. A turizmus fejlődését a megkérdezetettek egyértel-

műen a fürdő és a szálloda fejlesztésével hozták összefüggésbe. 97 százalék szerint a város 

lakossága szívesen fogadja az ide látogató turistákat.  

A helyiek nemcsak szeretik a városukat, hanem büszkék Lenti közelmúltban megvalósított fej-

lődésére. A kutatás során sem tapasztaltuk, hogy a helyi társadalom egyes csoportjai valamilyen 

okból negatívan ítélték volna meg a turizmus fellendülését a településen. Vagyis arra a kér-

désre, miszerint a lakosság kedvezően viszonyul-e a turisztikai fejlesztésekhez, egyértelműen 

pozitív a válasz. 
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8. ábra: Mennyire jelentősek a város turisztikai vonzerejében az említett tényezők (1 és 5 közötti átlagok) 

A megkérdezettek szerint Lenti legfőbb turisztikai vonzerejét az élményfürdő, a termálvíz, il-

letve a csendes, nyugodt és természetes környezet adja, amely kiváló gyalog- és kerékpártú-

rákra, illetve vadászatra és horgászatra. Mindemellett a válaszadók szerint a Lenti vidékét érintő 

falusi turizmus, a gasztronómia és a városi kulturális programok is jelentős turisztikai értékkel 

bírnak (9. ábra). A meglévő, sokszínű kínálat mellett potenciális vonzerőként kiemelhetjük a 

szabadtéri sportokban, illetve a Kerka és a Mura közelsége miatt a vízi túrázásban rejlő lehető-

ségeket. A történelmi emlékek bemutatása, illetve a múzeumok, kiállítások biztosítása terén 

ugyancsak fejlődnie kellene a turisztikai palettának.  

 

9. ábra: Milyen látványosságokat és programokat ajánlana az idelátogatóknak? (említések száma) 

A kérdőív kitöltésekor arra kértük a válaszadókat, hogy állítsanak össze egy programot, amely-

ben a városba látogatóknak bemutatnák a helyi és a közelben lévő látványosságokat, természeti 

vagy kulturális attrakciókat (10. ábra). A felsorolt helyszínek és tevékenységek a városközpont-

hoz viszonyított távolság alapján három csoportba sorolhatók (3. táblázat).   
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Térbeli elhelyezkedés 

 

Helyszínek és programok 

a) Lenti  Termálfürdő, Szent Mihály templom, a Lenti vár és a parkerdő 

(tanösvényekkel), Sárberki tó, Göcsej Kincsei (erdészeti kiál-

lítás a kisvasút állomásánál), Lenti Nyári Esték, éttermek, mű-

velődési ház és könyvtár, Lentihegy 

b) Lenti közvetlen környéke Erdei kisvasút (Lenti–Csömödér–Kistolmács), Lendva (SI), 

Lendvadedesi tó, Hetés, Szécsisziget, Tormafölde, Csömödér, 

Páka, Csesztreg 

c) Tágabb környék Őrség, Márokföldi Kalandpark, Dobronak (SI), Moravske 

Toplice (SI), Zalaegerszeg.  

2. táblázat: A turisztikai attrakciók térbeli elhelyezkedése 

A fenti helyszínek különböző sugarú koncentrikus körökbe illeszthetők a térképen. A belső, 

szűkebb körben az a) pontban felsorolt látnivalók Lenti városán belül elszórva találhatók. Ebből 

a mozaikból valamelyest kiemelkedik a belváros, itt található a Szent Mihály templom, a Városi 

Művelődési Központ és a Rendezvénytér, ahol a Lenti Nyári Esték műsorait tartják, illetve szá-

mos vendéglátóegység és egyéb szolgáltatás is elérhető. A déli gazdasági településrész és a 

liponyaki üdülőnegyed határában helyezkedik el a termálfürdő és tőle nem messze a kisvasút 

állomásépülete a Göcsej Kincseivel. Liponyak városrészt délről a Lentihegy határolja, de az 

egyik településrészről a másikba közvetlenül nem lehet eljutni. Lenti északkeleti, óvárosi részén 

található a magtárrá alakított, egykori Bánffy vár (Lenti vár) és a parkerdő a tanösvényekkel, 

illetve innen nem mesze a Sárberki tó.  

A Lenti környékén található helyszínek megközelítése több módon is lehetséges: gyalogosan 

(pl. Gosztola, Lendvadedes), kerékpárral (pl. a Lenti–Lentiszombathely–Csömödér–Szécsiszi-

get–Kerkateskánd–Máhomfa–Lenti útvonalon), kisvasúton (Lenti–Csömödér–Kistolmács) és 

(vagy ezek kombinálásával) közúton. A távolabb eső helyek, mint az Őrség vagy a szlovén 

települések (Lendva, Dobronak, Moravske Toplice) inkább közúton érhetők el. 

2. 6. 2. Turizmus a kínálati oldal szereplőinek szemszögéből 

A Lenti turisztikai desztinációra jellemző turisztikai irányok infrastruktúrát, szakembereket és 

programkínálatot tekintve eltérő fejlettségűek, néhány közülük egyelőre csak jövőbeni lehető-

ségként említhető. A következőkben azokat a tematikus csomópontokat emeljük ki, amelyek a 

koncepciókészítés sarokpontjait képezik:  

• egészségturizmus 

• aktív turizmus 

• kulturális és a térség értékeit bemutató turizmus 

• határon átnyúló kapcsolatok 

• nehézségek: szakemberhiány, a vállalkozók összefogásának hiánya, TDM-szervezés 

Az egészségturizmuson belül megkülönböztethetjük a hagyományos, gyógyvízre épülő gyógy-

turizmust, illetve az egészségtudatosságot középpontba helyező, dinamikusan fejlődő wellness-

turizmust. A területet ismerő helyi szakemberek szerint a szolgáltatások mennyiségi bővítése 

és minőségük emelése egyaránt szükséges a továbbfejlődéshez, bár az egészségmegőrzés aktív 

turizmus profiljába illeszkedő programjai jelenleg is nagy vonzerőt jelentenek azoknak a fel-

töltődésre vágyó vendégeknek, akiket a vidéki a táj szépsége, az életritmus lassúbb folyása és 

nem tömeges jellege mozgat.  
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„A legfontosabb alap, ha a fürdőt nézzük, a gyógyvíz, az megvan. (…) Viszont jelenleg a gyógy-

kezelések és az egyéb gyógyszolgáltatások tekintetében a fürdő nagyon-nagyon el van maradva. 

A fejlesztések egyik iránya a gyógyászati központ fejlesztése felé irányul. Ez az egyik legfontosabb 

momentum. (…) Itt jelenleg gyógyászati kezelésből – bár jönnek a külföldiek – profit nincsen. 

Nincs kihasználva az, hogy van gyógytorna, víz alatti masszázs. Nincs is hozzá infrastruktúra” 

(Fentős Gyöngyi, a termálfürdő marketig vezetője). 

 

„Jelenleg a fürdőn a gyógyászati szolgáltatás nagyon kevés. Vannak azok a szolgáltatáskezde-

mények, amik nem feltétlen a fürdőn vannak, pl. a masszőrök. A város számos pontján számos 

hölgy foglalkozik ilyesmivel, természetgyógyász is van. (…) Ez a fajta szolgáltatás kevés. Jó lenne 

olyan egészségügyi szolgáltatás csomagot kínálni a vendégeknek majd később, hogy ezért érde-

mes legyen eljönni és ezáltal azt is elérhetné a város, hogy nemcsak 3-4 napot töltenek itt a ven-

dégek, hanem akár egy hetet, tíz napot, két hetet, mert olyan kezeléssorozatot kapnak, ami itt 

tartja őket” (Filó Gabriella, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány). 

„Ha a másik oldalát nézem, akkor viszont van, mert vannak olyan hagyományos rendezvényeink, 

pl. a 24 órás kerékpáros maraton, ami tizenegy éves lesz, az Iszkiri Futóklubnak van éves szinten 

4 rendezvénye. A természeti környezet, a kerékpárút, ezt rá lehet a prevencióra húzni. Ilyen szem-

pontból adott minden. Ha elkészül a központ, van egy másik pályázatunk, ott is csomagokat kell 

kidolgoznunk. Elkészült olyan csomagkidolgozás, ami kimondottan a kézműves dolgokra, látni-

valókra épül. Összeraktunk mi 10 csomagot, le is jártuk, ez működik. Ezt is valakinek működtetni 

kellene. Egyedül dolgozom a Tourinformban, ha én innen fölállok, elviszek egy csoportot, akkor 

nincs itt senki” (Szabadi Olga, a Tourinform iroda vezetője). 

Az alapvető fontosságú szolgáltatások bővítése mellett az egészségtudatos életmód témája köré 

épülő fejlesztések (egészségmegőrzést szolgáló, dietetikus általi szaktanácsadás, hosszabb-rö-

videbb egészségvédőkúrák) újabb lehetőséget jelenthetnek, amennyiben a turisztikai kínálatot 

ebben az irányban kívánják erősíteni.   

Az aktív turizmus fizikai aktivitást előtérbe helyező lehetőségei, a sport és a rekreáció, az 

ökoturizmus alapjai jelenlegi formájukban is harmonikusan illeszkednek Lenti egészségtuda-

tosságot és zöld várost megfogalmazó fejlődési irányához, de szükség lenne ezek fejlesztésére. 

Mindez egyszerre igényel infrastruktúrát és szakembereket.   

„A gyógyvíz alapvetően reumatikus, mozgásszervi megbetegedések kezelésére alkalmas. Ez nem 

feltétlenül csak az időseknek és az egyéni vendégeknek, hanem pl. a sportcsapatoknak is jó. Itt a 

gyógyvíz, ha akarják, csinálunk nekik vízitornát, be lehet őket víz alatti sugármasszázsra osztani. 

(…) Ha itt meglesz a gyógyászati központ, akkor kell még egy szálloda ahhoz, ha ebbe az irányba 

szeretne a fürdő elmenni. Egy sportcsapat áll 20–30 főből. Ha kétszobás szobákba elhelyezhetők, 

akkor is 15 szobát elfoglalnak. Ha a 90 szobából 15 szobát leveszünk, akkor ez már sok. De erre 

is kell építeni. Nemcsak az idősebbekre” (Fentős Gyöngyi, a termálfürdő marketig vezetője). 

„A nagy névvel és évtizedes tapasztalattal, múlttal rendelkező termálfürdők már specializálódtak 

valamilyen dologra. (…). Az pedig nagyon valószínű, hogy egy aktív turizmusnál egyszerűbb be-

vezetni, vagy talán a gyógyászat terén. Ez a kettő szerintem, ami jó csapásirány lehet. Akár egy-

más mellett is működhet. Mert vannak olyan gyógyászati tevékenységek, amelynek a rekreációjá-

val az aktív turizmus egyértelműen összeköthető. Véleményem szerint a városnak az ilyen jellegű 

fejlesztési tervei nagyon jó úton járnak” (Varga László, Hubertus Fogadó). 

A kulturális turizmus további színesítéséhez ugyancsak jó alapok állnak rendelkezésre. A vá-

rosi rendezvények egy része (kimondottan a Lenti Nyári Esték) számot tarthat a látogatók, tu-

risták érdeklődésére is, ehhez azonban elengedhetetlennek tűnik a kívánt minőség biztosítása 

és a megszólítani kívánt célcsoportok elérése. 
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„A városnak programfüzete van évek óta, és minden hónapban van valami, akár egy kiállítás. 

Egy festményt megnézheti az idegen ajkú is, tehát nem kell mindig szó. Vannak koncertjeink. A 

fürdőn folyamatos a program minden hétvégén az aktív időszakban. Néptáncegyüttese van a vá-

rosnak. Minden évben kétszer ad műsort az év során. Rengeteg kulturális műsor keretében fellép-

nek. Van kamarakórus, akik a templomtól elkezdve a művelődési házon át mindenhol tartanak 

koncertet. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk. Van színháza a városnak. A művelődési ház 

rendes színházi bérleteket árusít, különböző helyekről jönnek előadni. Minden hónapban egy-egy 

előadás. Mozink nincs. Volt egy moziépület, amit lebontottak. Azt meg kiváltották egy mozgómo-

zival, szintén minden hónapba jön a művelődési házba, tehát nem kell elmenni Zalaegerszegre, 

vagy Nagykanizsára. Van egy rendezvényterünk, ahol minden nagyobb volumenű rendezvényt ott 

bonyolítanak le, a művelődési ház közvetlen közelében. Nagyon jó helyen. Ott van a templom, ott 

van a város főtere” (Szabadi Olga, a Tourinform iroda vezetője). 

„Egy olyan visszatérő program, mint a rétesfesztivál, az Őrségben a vásár, ami már olyan szinten 

kinőtte magát, hogy már a zsúfoltság miatt nem mennek az emberek. Vagy most Zalaegerszeg 

berobbant a sportolók fesztiváljával, ami ide illene, bár Zalaegerszeg sportváros akar lenni. (…) 

Lentinek a sok pici, vagy távolabbi környéket megmozgató vagy az ideérkezőket kielégítő dolog 

miatt kellene legalább egy olyan rendezvény, aminek vonzó hatása van, ami miatt ő eljön és eltölt 

itt 3-4 napot. Egy olyan rendezvény, ahol lehetne az adottságokra építeni, de valami nagyszabásút 

kellene csinálni, ami nagyot „ütne”. Egy erős ember világbajnokság nem feltétlenül ilyen. Ha az 

egészségturizmust veszed, nem ez lenne az »imázs«, de most ez egy jó marketing érték, meg egy 

kétnapos program” (Fentős Gyöngyi, a fürdő marketing vezetője). 

Lenti vidéke a turizmus szempontjából számos lehetőséget tartogat, ami elég változatosságot 

kínál ahhoz, hogy akár tematikus, akár egyéni igényekre szabott különböző szervezettségi fokú 

programokat biztosítson a turistáknak. Ezek közül ki kell emelni a látogatható természeti érté-

keket, a népi életmódhoz és a hagyományokhoz (pl. népi kismesterségek) kötődő értékeket, a 

szakrális emlékeket és a közelmúlt történelmi emlékeit (pl. bunkerek, határőrmúlt).   

„Lenti és térsége hatalmas lehetőségeket rejt. Szerencsés területen fekszik. Van mellette egy 

gyógyfürdő. Egyetlen egy a probléma: nincs senki, aki ezt összefogja. Ide kell egy városmarketing, 

vagy egy Lenti és térsége marketing, akár belevéve a környező településeket. (…) Azt is be kell 

látni, hogy a fürdőre ráfér egy jelentős beruházás és fejlesztés, hiszen a többi társa rájött 10 évvel 

ezelőtt, hogy a gyógyturizmusból nem tud megélni. (…) Elkelne ide még egy szálloda legalább, 

főleg, hogyha az a fürdőfejlesztés, amit itt terveznek, megvalósul, hiszen akkor már több vendéget 

tud fogadni. Jelenleg a fürdő télen napi szinten 360 főt tud befogadni. Ez nem nagy létszám. Ez, 

hogyha a szálloda 70 %-a üzemel, akkor 150 főt ebből kitesz. 100 főt elvisznek a bérletesek. Tehát 

napi szinten 70-80-100 vendég az, akit tudunk fogadni” (Fentős Gyöngyi, a termálfürdő marketig 

vezetője). 

„Van vadvízi evezésre lehetőség Kerkaszentkirályon. Szécsisziget egy kis gyöngyszem, van vízi-

malma, bivalyrezervátuma Csömödértől 5 km-re. Előző projektekből épített kilátók vannak, végig 

lehet őket bakancstúrázni. Több lovarda van a környéken” (Szabadi Olga, a Tourinform iroda 

vezetője). 

Az interjúk során többször elhangzott, hogy vannak működő határon túli kapcsolatok, ezek 

elsősorban az önkormányzatok és a civil közösségek között, továbbá a kultúra és részben az 

idegenforgalom területén aktívak. A gazdasági együttműködés a gazdasági szektorban még 

nem eresztett mély gyökeret, de feltételezhetően ennek élénkülése lendítene a térség turizmusán 

is. A turisztikai együttműködések kiaknázásához azonban le kell küzdeni a kínálat ingadozását, 

biztosítani kell az attrakciók kiszámítható, szervezett látogathatóságát, valamint nem utolsó sor-

ban el kell érni a külföldi turisztikai partnereket és a térségben tartózkodó turistákat.  
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„Jött egy olyan hír, hogy szeretne a szlovén gazdasági kamara a muravidéki gazdasági kamarán 

keresztül toborozni vállalkozókat, megvoltak, hogy milyen szegmensből. A turizmus közte van, a 

fémipar, geotermikus ágazat. A lényeg, hogy cégeket kellett keresni, tőkeerős nagy cégeket. Sze-

retnének olyan együttműködéseket megpróbálni összehozni, akár piaca, akár alvállalkozója az 

egyik a másiknak, vagy egy közös terméket kifejleszteni. Nagyon konkrét együttműködések igazá-

ból nincsenek” (Filó Gabriella, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány). 

 

„Ha azt vesszük, hogy Lentinek testvérvárosa Lendva. Horvátország fele, Ausztria fele folyama-

tosan nyitva van a városunk, az együttműködés. Nemcsak városi szinten. Pl. nekünk jó az együtt-

működésünk a mi szakmai vonalunkon maradva, a lendvai színházzal, a Bánffy központtal. Voltak 

már közös projektek is, azon belül megismertük egymás értékeit az elmúlt évben. A kulturális 

műsoroknak az oda-vissza csatolása is megtörténik. (…) A művészeti csoportjaink oda-vissza sze-

repeltetése, kapcsolattartása, együttműködése. Úgy gondolom, hogy mi mind a három irányban 

itt a határközelségben nyitottak vagyunk és együttműködők” (Völgyiné Boa Katalin, a művelődési 

központ igazgatója).  

 

Az eddig bemutatott lehetőségek akkor tudnak valóra válni, ha az infrastruktúra mellett rendel-

kezésre állnak a humánerőforrás-szükségletet betöltő szakemberek. A szakemberhiány orszá-

gos szinten is érezteti hatását, így nem meglepő, hogy az interjúkban a vendéglátóképzés hiá-

nyosságai mellett felbukkan, mint fejlődést hátráltató tényező. A szakemberutánpótlásról a kép-

zés közép- és felsőfokú szintjén egyaránt szükséges gondoskodni. A különböző marketing- és 

szervezési tevékenységek ellátása magasan képzett szakemberek alkalmazását igényelné, akik 

koordinálják a széleskörű kínálat szereplőit, célzott marketingkommunikációval elérik a meg-

felelő célcsoportokat, ezáltal javítva a meglévő attrakciók kihasználtságát.   

 
„Fontos lenne azoknak az embereknek a képzése, akik dolgoznak a turizmus területén. Ez egy 

hátrány. Kevés százalékuk tanulta a szakmát. Főiskolán a legkevesebben. (…) A nyelvtudásuk 

sem magas színvonalú. Ez is egy hátrány. Ezeket kellene elsősorban fejleszteni. A szállodában, 

akik dolgoznak, nekik sok mindent megtanítanak, de nagyon kevés az olyan, aki úgy jön, hogy ő 

pl. a BGE turizmus szakára jár, gyakornokként jelentkezik, és akkor itt marad. Előfordul ilyen, 

de nagyon kevés. A szakembergárda hiányát hátránynak érzékelem” (Filó Gabriella, vállalkozás-

fejlesztési alapítvány). 

 

„Lentiben lévő gyakorlati képzőhelyekre mennek a tanulók elsősorban, de ott meg nem kapnak 

olyan színvonalú gyakorlati képzést, amivel előre tudnának lépni. Tehát ha hibázik az iskola, és 

a gyakorlati képzőhely, akkor nem fog olyan 18 éves tanuló kikerülni az iskolából, akit ne kelljen 

újra tanítással kezdeni. Fontos lenne a város szakmai elismertsége, rangja. Hiába van Lentinek 

több évtizedes turisztikai múltja, még sincs benne az ország turisztikai körforgásában, mint pl. 

Hévíz és Zalakaros, könnyebb lenne a tanulókat is ebbe a térségbe csábítani” (Balogh Bernadett, 

Gosztola Gyöngye Hotel).  

 

A turizmussal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése, illetve a város és a térség ilyen irányú 

fejlődése nagyban múlik a vállalkozók összefogásán, motiválásán. Az interjúk során kiderült, 

hogy az ilyen irányú kezdeményezések egy része zátonyra futott, például nem sikerült a TDM 

megszervezése, illetve a helyi kereskedők (pl. butikosok), szolgáltatók meggyőzése, hogy ru-

galmasabban, a turisták igényeihez igazodva alakítsák a nyitva tartásukat.  

 
„A szolgáltatónak kell áldozni és nyújtani és majd a turista „veszi az adást”. Ő hiába jön, ha 

minden be van zárva. Pl. 5 órakor végigmegyek a Fő téren és minden üzlet be van zárva, olyan, 

mintha kihalt volna az egész város. Nyáron is. Akkor holnap már nem fog bejönni, és nem fog 

vásárolni. (…) Amikor ezt a turisztikai desztinációt próbáltuk összehozni, nem sikerült, pedig volt 

hozzá pályázati forrás. Összehívtuk a turisztikai vállalkozókat, megnéztük, hogy mit lehetne ebből 

kihozni. Egészen addig nem volt semmi gond, ahogy felvázolták, hogy ez mi is lenne, amíg el nem 
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jutottak addig, hogy amikor ez a támogatási tartalom megszűnik, akkor nekünk vállalkozóknak 

kell összedobni azt a tőkét, amiből azt a bizonyos irodát fenntartjuk, és foglalkoztatni azt a bizo-

nyos személyt, aki ott végezné a munkát. Ebben a pillanatban megállt a dolog” (Filó Gabriella, 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány). 

 

 

2. 6. 3. A Lenti turisztikai desztináció a turizmus keresleti oldaláról 

A rendelkezésre álló adatok alapján arról is szerettünk volna képet alkotni, hogy a Lentibe lá-

togató turisták milyen jellemzőkkel rendelkezek, milyen programokon vesznek részt, illetve 

szolgáltatásokat vesznek igénybe stb. A lehető legtöbb információforrást megpróbáltuk felhasz-

nálni (kérdőíves adatok, online szállásközvetítők, szállásadók által gyűjtött adatok) annak ér-

dekében, hogy valamennyi célcsoportról megalapozott következtetéseket lehessen levonni. 

• Vendégek jellemzői, meghatározó fogyasztói csoportok 

• Programok, igénybe vett szolgáltatások 

• Vendégelégedettség 

• Milyennek látják a desztináció karakterét? 

A keresleti viszonyokra vonatkozó, rendelkezésre álló adatok csekély száma miatt két, alapve-

tően Lenti, mint fürdőváros, illetve gyógyhely fejlesztésével kapcsolatos dokumentum alapján 

vonhatunk le következtetéseket. (Lenti fürdőváros fejlesztési koncepció Lenti Gyógyhelyfej-

lesztési stratégia HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 2016.) 

A kutatások Lenti stratégiai célrendszerében 6 tematikus célcsoportot határoztak meg:  

• Gyógy-wellness turizmus célközönsége 

• Családok  

• Konferencia / rendezvény turizmus résztvevői  

• Diák turizmus  

• Sport és aktív pihenés célcsoportja  

• Zöld turizmus iránt fogékonyak  

 

10. ábra: a Lenti turisztikai desztináció meghatározó célcsoportjai 

 

Gyógy-
wellness 
turizmus 

célközönsége

Családok 

Konferencia / 
rendezvény 

turizmus 
résztvevői 

Diák turizmus 

Sport és aktív 
pihenés 

célcsoportja 

Zöld turizmus 
iránt 

fogékonyak 



36 

 

A célcsoportok közül a legmeghatározóbb létszámban érkező vendégek a gyógy és wellness 

szolgáltatásokat veszik igénybe. A gyógyturisztikai céllal érkező vendégek jellemzően a 60 év 

feletti korosztály képviselői, elsősorban gyógyászati szolgáltatásokat vesznek igénybe, több-

ször kúraszerűen. A wellness szolgáltatások igénybe vevői általában rekreációs célzattal érkez-

nek, esetenként igénybe vesznek gyógyászati kezeléseket is. Életkori megoszlás szerint itt nagy 

az olló, hiszen a fiatal családosoktól a senior korosztályig terjedően, ha nem is célspecifikusan, 

de alkalmi felhasználóként majd minden korosztály említhető. Mégis ennél a kikapcsolódási 

formánál meghatározónak a családosok és fiatal, középkorú generáció tekinthető.   

A fürdő vendégkörét a Hotel nyitása előtt 60 százalékban a hazai vendégek tették ki, azóta ez 

az arány a kiegyenlítődés irányába tolódott. A hazai vendégek küldő településeit jellemzően 

Budapest és a nagyobb vidéki városok adják. Átlagos tartózkodási idejük 2-3 nap közé esik. A 

teljes ellátást előre igénylők nagy része kevésbé nyitott az igénybe vehető egyéb szabadidős 

programok iránt. A Lenti környéki programok iránt nyitott vendégkör egy része a zöldben való 

feltöltődés szándékával érkezik. Preferálják a vidéki, a természeti értékek, a helyi termékek 

felfedezésének élményét, a fürdő szolgáltatásait kiegészítő jelleggel veszik igénybe, szállást 

nem feltétlenül Lentiben foglalnak. Számuk a wellness és gyógyfürdő vendégek számarányá-

hoz képest csekély. Így van ez az üdülő területre érkező diákcsoportok esetében is. Az ő jelen-

létükre az erőteljes szezonalitás, az olcsóbb szálláshelyek és szolgáltatások preferálása jel-

lemző. A konferenciavendégek köre megfelelő fogadási feltételek egyelőre részleges rendelke-

zésre állása okán kisebb részben érkeznek. A sportos életmódot és aktív kikapcsolódást kedve-

lők számára a sport és a rekreáció egymást kiegészítő hatása kedvező lehet. A jelenleg a térség-

ben szervezett sportesemények vonzereje inkább lokálisnak, regionális szintűnek tekinthető. Az 

egészséges testmozgásra épített szolgáltatások rendszeresítése előtt nagy jövő áll. 

Célok között érdemes kiemelni egy fizetőképes, egészségtudatos, középkorosztály megnyerését. 

Akik prevenciós céllal, az egészségmegőrzés szándékával, a helyi adottságokra épülő minőségi 

szolgáltatások vonzereje okán hosszabb időre érkeznek a térségbe. Számukra létkérdés a pre-

ventív egészségügyi szolgáltatásokkal karöltve megjelenő minőségi gasztrokultúra és kiegé-

szítő aktív mozgásra épülő szolgáltatási struktúra megfelelő élménykörnyezetben való igénybe 

vételi lehetősége. 

A turisztikai szakemberek és vendéglátók tapasztalatai alapján elmondható, hogy mind a térség 

látogatottsága, illetve az ide látogató külföldiek, mind pedig a számukra kínált programok 

száma növekedett az elmúlt 5 évben. A vendégek nagyjából felét teszik ki a családok, de a 

gyógyvíz miatt jelentős az idősek és a gyermek nélkül utazó párok aránya is.  

„2016-ban 18% a belföldi és 82% külföldi volt a vendégarányunk. A 2017-18-as számok: 70% 

külföldi, 30% a magyarok aránya. Ezt indokolja nyilván a határ közelsége. Aztán nagyon érdekes 

a cseh piac, nem tranzitként, hanem célként ide jönnek, 4 éj/fő, 5 nap csoport 56 fővel, szervezet-

ten, busszal volt épp a múlt héten. Emellett fejlődik a lengyel és mocorog az olasz piac is. Szlové-

nektől inkább egyéni szlovén vendégek, őszi hosszú hétvégén egyszerre 6 család foglalt, baráti 

társaságként. Ezen kívül persze az osztrák-német teljes mértékben dominál. Szegmentálnom min-

denféleképpen úgy kell, hogy pl. július-augusztus kifejezetten családos, vizet kedvelő aktív turis-

ták, iskolaszünetes időszakokban, az ünnepi hosszú hétvégéken szintén ezek a célcsoportok. Ezek 

mellett megjelenik a közbeeső időszakokban a pihenni, üdülni vágyó vendég. Pl. a kieső február-

ban nem csak a 60 év felettiek, hanem más, kifejezetten gyerekmentes időszakokat kereső szülők. 

(…) 3800 vendégéjszaka/hó jellemző júl-aug. hónapokra, amely elérte tavaly a 4 ezret is” (Kár-

páti Zoltán, a Thermal Hotel Balance Lenti igazgatója). 

 

A minőséget és a szálláshelykapacitást tekintve turisztikai desztináció legjelentősebb szállás-

helye a Thermal Hotel Balance Lenti, amelynek vendégköréről a legtöbb információt sikerült 
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begyűjtenünk. Az itt üdülő vendégek többsége külföldről érkezik (61%), mégpedig Ausztriából 

(közel 40 %), de jelentős a vendégszám Csehországból és Szlovéniából is. A belföldi vendégek 

túlnyomóan dunántúli megyei jogú városokból jönnek, arányuk évről-évre növekszik. A szál-

loda (és vele együtt a gyógyfürdő) vonzerejét és egyediségét a zöld környezet mellett az emberi 

lépték, a harmónia adja.  

„Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros, Bükfürdő elérheti a tízezres látogatószámot naponta. Itt min-

dig van hely, le tudják teríteni a törölközőt, van nyugágy. A medence nem konzervdoboz herin-

geknek. Ezzel együtt egy élhető, tiszta városról van szó, még a külső városrészek is nagyon tiszták. 

(…) Rendkívül tiszta a fürdő. Van itt egy energiaparkunk, amely máshol nincs. Három ország 

határán vagyunk, amely adottságból szoktuk kihozni az 1 hétvége, 2 kerék, 3 ország mondást, 

autóval nyilván még nagyobb kör bejárható” (Kárpáti Zoltán, a Thermal Hotel Balance igazga-

tója). 

 

 
11. ábra: A Thermal Hotel Balance szálloda fontosabb látogatói adatai 

A szálloda vendégei átlagosan 2-3 alkalommal visszatérnek, de jelentős részük akár ennél több-

ször is eljön pihenni a hotelbe. Az átlagos tartózkodási idő 2,5 éjszaka. A vendégek döntését 

Lenti mellett befolyásolta a település földrajzi elhelyezkedése, a kedvező ár-érték arány, a 

gyógy- és élményfürdő kínálata, a Szent György Energiapark, valamint a környéken elérhető 

kerékpár- és túraútvonalak változatossága. A marketingkommunikációban és a vendégekkel 

való kapcsolattartásban egyre fontosabb az digitális eszközök szerepe, sőt ahogy a későbbi in-

terjúrészletből kiderül, az üdülők egy része a különféle tevékenységei során igénybe veszi a 

mobiltelefonos alkalmazásokat is.  

A szálláshelyek közül jónéhány (pl. a Gosztola Gyöngye, a Hubertus Fogadó) törekszik arra, 

hogy változatos programokkal szórakoztassa a vendégeit (6. táblázat). 

 

 

 

Belföldi 39,24%

Külföldi 60,76%

91% felnőtt

9% gyermek

Hol hallott a hotelről?

Ismerős, hirdetés, utazási 
iroda, 
szállásközvetítő/saját 
weboldal, prospektus, 
közösségi média, mobil-
applikáció

Miért Lentit 
válaszotta?

Elhelyezkedés, 
ár-érték arány, 
gyógyfürdő, 
energiapark, 
élményfürdő, 
kerékpár- és 
túraútvonalak
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Szabadidős programok Szolgáltatások 

• Aquafitness 

• Gerinctorna 

• Jóga 

• A szálloda szervezett túrái (pl.: Tőzike-

túra) 

• Estek és show-k: bingo, élőzene, bűvész és 

koktél show 

• Senior-torna 

• Álltasimogató 

• Szervezett programok (pl.: Őszi Feszti-

vál, Iszkiri Futóklub versenyei, erdei kis-

vasút) 

• Ördöglakatok délutánja 

• Parasztolimpia (Resznek) 

• Film- és mesevetítések 

• Balance varázsakadémia 

• A termálfürdő tematikus programjai  

• Masszázs 

• Kerékpárkölcsönzés 

• Szépségfarm szolgáltatásai a termálfürdő-

ben (kozmetika, fodrászat, pedikűr, manikűr 

stb.) 

• A fitnesz-terem használata 

• Fürdőszolgáltatás és szauna 

• Szállodai wellness használata 

• Gyermekvilág szolgáltatásai: óriások biro-

dalma, X-box, játszóház, számos társas- és 

kártyajáték, csocsó 

• Gyermekfelügyelet 

• Nordic walking bot kölcsönzése 

• Smovey rezgőgyűrű kölcsönzése 

• Szent György Energiapark 

 

3. táblázat: A Thermal Hotel Balance vendégei által igénybe vett szolgáltatások és programok 

A Tourinform iroda vezetőjével készült interjúból kiderül, hogy a vendégkör egy része nem 

rendelkezik határozott elképzeléssel arról, hogy milyen élményekkel töltse fel az ott tartózko-

dásának idejét, ezért megpróbálják az igényekhez igazítani a programokat.  

„Kifejezett programcsomagjaink nincsenek. Azt szoktam figyelembe venni, hogy ki és milyen szol-

gáltatást vagy látnivalót keres, vagy egyáltalán mivel szeretné tölteni a szabadidejét, és annak 

megfelelően szoktuk összeállítani a programjavaslatot, egyedileg. (…) A család igényeit össze-

hangolva kidolgozunk egy jó kis programot 2–5 napra, attól függ, hogy mennyi időt vannak itt. 

Vannak egyedi dolgaink. Világháborús emlékeink a bunkerek. Azt az egész piciktől a középiskolás 

korig a gyerekek nagyon élvezik. (…) Elmennek kisvasúttal Lentiből Csömödérig. Kimennek, meg-

nézik a bunkereket. Ez pont annyi időt vesz igénybe, míg visszajönnek a kisvasúttal. Ezt meg tudják 

tenni vagy délelőtti, vagy délutáni programnak, ez egy fél napos program. Útközben látnak, főleg 

ha délelőtt mennek, szarvasoktól elkezdve rókát, fácánt, ezek általában mindig bekúsznak a vonat 

mellé. Ki lehet menni Márokföldre, van kalandpark. Vagy választhatnak, a szlovéniai, közeli Dob-

ronakon is van egy kalandpark. (…) Kimondottan családokra gondolva Márokföldén lehetőség 

van arra, hogy hetente 3 alkalommal traktortúrákat tartanak. Ezt tematikusan felépítik. Akár az 

Őrségbe mennek, vagy mehetnek Hetésbe, vagy mehetnek pl. mézeskalács készítőhöz, vagy pere-

cet sütne.” (Szabadi Olga, a Tourinform iroda vezetője). 

 

Az egyéni igényekre szabott programoknak azonban vannak korlátai, elsősorban emberi erő-

forrást, illetve a bemutatható attrakciók szervezését illetően. A probléma orvoslásában segít a 

programcsomagok kidolgozása, illetve az infokommunikációs alkalmazásokkal való megtámo-

gatása is.   

„Természetjáró applikációval engedjük útjára a vendéget, előre lejárjuk, lebringázzuk, így Ba-

lance nevezetű túrák vannak, amelyeket kipróbálunk. Ezekhez kapcsolódóan akarunk minél több 

települést is bevonni az aktivitásba. Az alapkoncepció a csillagtúra volt, hogy innen indulva kb. 

10 kerékpáros és 2 gyalogos útvonal van” (Kárpáti Zoltán, a Thermal Hotel Balance igazgatója). 

 

A visszatérő vendégek magas aránya arra utal, hogy a desztinációban üdülő turisták egy része 

legalábbis olyan mértékig elégedett volt a szolgáltatásokkal, hogy többször is igénybe vette 
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azokat. Az egyik szállásközvetítő oldal értékelései alapján a Lentiben található szálláshelyek 

összességében jó minőséget képviselnek, amelyek között akadnak kiválóak is.   

 
Szálláshely Személy-

zet 

Felszerelt-

ség 

Tiszta-

ság 

Kénye-

lem 

Ár-érték 

arány 

Elhelyezke-

dés 

Összesí-

tett 

Hotel Balance 8,8 9,2 9,4 9,1 8,6 8,7 9,0 

Gosztola  

Gyöngye 

7,9 7,2 7,4 7,6 6,9 7,6 7,4 

Hotel Zéta 8,2 7,6 8,2 7,6 7,9 7,9 7,6 

Silvanus Pan-

zió 

8,7 8,1 8,9 8,1 8,5 9,2 8,6 

Hubertus  

Fogadó 

8,7 8,4 8,6 8,3 8,6 8,9 8,6 

Denis Hotel  9,0 7,8 8,6 7,8 8,7 8,9 8,5 

Főnix Fogadó 9,4 8,8 9,3 9,0 9,4 9,1 9,2 

Heidi Panzió 9,0 7,7 8,5 7,7 8,5 8,7 8,4 

4. táblázat: Vendégelégedettség a Booking.com értékelések alapján (Az adatok utolsó frissítése: 2019. 04. 29.) 

Korábbi vendégek beszámolói alapján elmondható, hogy a személyzet nem megfelelő maga-

tartása, kiszolgálás és az ételek minősége, frissessége, illetve helyenként a tisztaság okoz kel-

lemetlenségeket. A fejlesztendő szolgáltatások és kínálati elemek között találjuk a fürdő kiegé-

szítő szolgáltatásait, élményelemét, illetve a vegán és vegetáriánus ételválasztékot is. A helyi 

közlekedés hiánya ugyancsak nehézséget okoz a fürdő, illetve a szálloda nehezebben mozgó 

vendégei számára. Ezek a vendégek kifejezetten a gyógyvíz miatt választották Lentit, minden 

szolgáltatással rendkívül elégedettek voltak, de a közlekedési nehézségek mégis alapvetően 

rontották az üdülés élményét.  

 

2. 6. 4. Turizmus a döntéshozói oldalról 
 

A város önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Zala megye nyugati részén, 

a szlovén határ elhelyezkedő kistérségi/járási központként működő város tartós és folyamatos 

fejlődését biztosítsa. Lenti fejlődése szempontjából meghatározó az az elképzelés, miszerint a 

városnak térségi központi szerepköre van. Ebből adódóan a fejlesztési irányvonalak hangsúlyos 

eleme a hálózatban való együttműködés más településekkel és térségekkel, ami tükröződik a 

turisztikai elképzelésekben is. 

A döntéshozói apparátus oldaláról elsősorban a következő kérdésekre vártunk válaszokat: 

• miben áll a Lenti turisztikai desztináció egyedisége? 

• milyen irányban kívánják fejleszteni a várost és a térséget? 

• hogyan kapcsolhatók egymáshoz ezek az irányvonalak a turizmus szempontjából? 

 

Mint láttuk, a lakosság, a turisztikai kínálat szereplői és a térségbe látogató turisták is kiemelik 

a város és vidéke természetközeliségét, a gyors, nagyvárosi életritmussal szemben a harmóniát 

árasztó karakterét. A döntéshozókkal készített interjúkból és a feldolgozott fejlesztési stratégi-

ákból az derül ki számunkra, hogy a nagyszámú projekt közös nevezője lehet egy modernizált, 

ugyanakkor hagyományait és értékeit megőrző, nyitott és újabb partnerségeket kereső kisváros 

kialakításának víziója.  

„A zöld város kialakítására jelenleg is fut egy projektünk, a megvalósítás elsősorban a város 

délnyugati, tehát a gyógyfürdőt és környékét érinti. Ami a város arculatát jelenleg meghatározza 
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az a termálfürdő és a gyógyturizmus, ehhez kapcsolódik a zöld- és a wellness turizmus. Az önkor-

mányzat sokat fordít rá, hogy ezt a turisztikai brandet erősítse. Ennek érdekében fejlesztettük a 

minőségi szálláshelyeket, 2016-ban elkészült a 4 csillagos szálloda, bővítettük a fürdőt is” (Hor-

váth László, Lenti város polgármestere). 

„Göcsej-Hetés találkozásánál fekszik a város, nagyon sok olyan dolgot már felsoroltak az érték-

tárban és értéknek nyilvánítottak, ami nagyon fontos. Kezdve a Szent Mihály plébániatemplomtól, 

a kiserdőben található védett növényektől – tőzike, kockás kotuliliom. Természetvédelmi terület 

van a város határától néhány száz méterre, ami mind a helyieknek, mind az idelátogatóknak na-

gyon fontos. A hetési szőttes. A fumu. A Kerka árterében található védett növények. Kulturális 

vonalon elsősorban a művelődési központ és a könyvtár koordinálja ezeket a dolgokat az élet 

szinte minden területére, minden szegmensére kihatva” (Drávecz Gyula, alpolgármester). 

„Talán a legerősebb az, hogy a Vasfüggöny miatt ez egy viszonylag érintetlen térség, ahová kevés 

környezetszennyező iparág települt, a térség nagyon zöld, átalakítható. Van egy gyógyfürdő, Lenti 

nevesített gyógyhely is. A város fejlődésében a potenciálokat én mindenképpen úgy látom, ha nem 

Lentiben, hanem egy nagyobb térségben/hálózatban gondolkodunk. Pl. a közös kerékpárút Lend-

váig, ahol szintén van fürdő. De akár az Őrség, Göcsej irányában is nyitottak vagyunk. Minden-

képpen meg kell találnunk azokat a partnereket, akikkel meg tudunk jelenni a piacon. Lenti ön-

magában pici” (Kovács Károly, Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség). 

Az egyik legfontosabb húzóágazat jelenleg a turizmus, a további fejlesztések ezért a meglévő 

adottságokra épülnek, amelyek közül kiemelkedik a természeti környezet és a gyógyvíz. 

„A fürdő területének a továbbfejlesztése talán a legfontosabb. Ahhoz, hogy rentábilis legyen a 

fürdő, mindenképpen szükség van még egy hotelre. A fürdő területe mellett számos olyan terület 

van, ahol sok elképzelést meg lehet valósítani. A kerékpárúthálózat-fejlesztést mindenképpen foly-

tatni szeretnénk, most már a városon túl. Természetvédelmi, tájvédelmi fejlesztésekben is gondol-

kodunk. Szeretnénk a Kerka-menti Tájvédelmi Körzetet hivatalosan is elismertetni. A gazdaság-

fejlesztéssel is foglalkozni kell: vállalatok fejlesztésével, hálózatépítéssel, új munkahelyek létre-

hozásával, magasabb bérszínvonal elérésével – elsősorban azért, hogy Lenti és a térség meg tudja 

tartani a lakosait és ne fogyjon tovább” (Kovács Károly, Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség). 

„Lenti egy kisváros. Ezt a jelleget szeretné is megőrizni a jó értelemben véve. Egy otthonos kör-

nyezet. Túlságosan nagy attrakciók nincsenek. (…) Tiszták a terek, gondozottak, virágos a város. 

A szálloda megépülésével egyre több a turista. Van egy gyógyfürdő, ami egy húzóerőt jelent Len-

tinek. Egy zöld, erdőkkel övezett környezetben vagyunk, ami nagyon szép hely pláne egy nagyvá-

rosból ide érkezőnek. Rengeteg kerékpárút, több mint 20 km kerékpárúttal rendelkezik csak Lenti, 

amit gondozunk és különböző pihenőhelyeket építgetünk. Kerékpáros pihenőhelyeket alakítottunk 

ki pl. a tavalyi évben, ami már teljesen modern, wifi van, telefontöltés, bicikliszerelés megvalósít-

ható. A turisták kiszolgálására mindent megtesz a város” (Cigány Tibor, a Lenti Városgazdálko-

dási Kft. ügyvezetője). 

Az adottságokon belül azonban akadnak olyan szempontok, amelyek mentén tovább lehet fej-

lődni. Az egyik ilyen szempont a városi rendezvények olyan céllal történő újrafogalmazása, 

aminek eredményeként nemcsak a helyieket, hanem a turistákat is sikerülne megszólítani. Be-

vonva ebbe a térségben lévő helyi termékeket előállító kézműveseket.  

„Nem kihasznált a kisvasutunk, ami Kistolmácsig megy. Ennek két lépésben is komoly fejlesztése 

lesz. A vasutat üzemeltető cégnek piaci alapra kellene helyezni a működését, ebben próbálunk 

segíteni nekik. A szlovén vendégek idecsábítása mindenképpen fontos lehetőség lenne, a kisvas-

úttal nem csábítunk el a szlovénektől vendégeket. Vannak a térségben tájházak, templomok, kas-

télyok, amiket meg lehetne mutatni a vendégeknek, de ezeket mindenképpen csomagban kellene 
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tálalni, hiszen egy-egy közülük csupán rövidke programra ad lehetőséget. A Mura folyóval kap-

csolatban pedig a két oldalnak, a magyarnak és a horvátnak mindenképpen közös fejlesztésekben 

kellene gondolkodnia” (Kovács Károly, Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség). 

A határon átnyúló kapcsolatok turisztikai és gazdasági szempontból való erősítése szintén a 

jövőbe mutató elképzelés, aminek már jelenleg is vannak alapjai elsősorban kulturális vonalon. 

„Pozitív és negatív példákat egyaránt tudnék mondani. Pozitív példa a Lendva városával, illetve 

a Toplicével való jövőbeli együttműködés. A horvát oldalra nehezebb a nyitás, viszont ezt is meg 

kell tenni. De már tető alatt van egy testvérvárosi kapcsolat Muraszerdahely és Lenti között, ez 

mindenképpen előremutató” (Kovács Károly, Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség). 

A turizmussal kapcsolatban álló helyi vállalkozók (a kereskedőktől a vendéglátósokon át a helyi 

termelőkig) együttműködést illető alulmotiváltsága azonban a legtöbb szereplő által észlelt 

gyengeség, amely pillanatnyilag nehézséget okoz. A városvezetés felől jövő ösztönzők beve-

zetése (pl. különféle adókedvezmények formájában), illetve turisztikai desztináció menedzs-

ment (TDM) létrehozása valószínűleg segítene a folyamatok kedvező irányba terelésében. 

„A vállalkozók összefogása akkor működőképes, ha látnak egy közös érdeket. Fontos lenne, hogy 

találjanak egy közös érdeket az összefogás nagyobb erejében bízva. Az önkormányzatok ebben a 

kérdésben ott tudnak segíteni, hogy megteremtik a lehetőséget az információk átadásával. A helyi 

termelőket igyekeznek támogatni a megjelenések lehetőségével.” (Héra József, a megyei kereske-

delmi és iparkamara elnökségi tagja, önkormányzati képviselő). 
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2. 8. Összegzés 
 

A kínálati oldal adottságainak vizsgálatából (lásd SWOT-analízis, vonzerőleltár), valamint a 

térségi kínálat megfogalmazásához elengedhetetlen lakossági és vállalkozói vélemények, turiz-

musirányítási célrendszerek áttekintéséből és a turistaigényekre megfogalmazott szolgáltatói 

kínálat alapján egy olyan szolgáltatásfejlesztési irány bontakozik ki, melynek fókuszában az 

egészségturizmus, a fogyasztói igények felől nézve a harmóniakeresés, a kínálati oldal szem-

szögéből pedig a harmóniateremtés áll. 

A Lenti turisztikai desztináció legfőbb vonzereje a természetes környezet, a gyógy- és élmény-

fürdő, amelyhez olyan élményforrások kapcsolódnak, mint a négycsillagos szálloda és a fürdő 

wellness szolgáltatásai, az egész évet lefedő kulturális programok, a kisvasút, valamint a térsé-

get behálózó kerékpár- és gyalogtúraútvonalak. Mindezek mellett a vidéki települések számos 

olyan látványosságot és kikapcsolódási lehetőséget kínálnak, amelyek egyedivé formálják a 

desztináció arculatát.  

1. Az infrastruktúra hiányosságai: ide sorolandó a közösségi közlekedés (elsősorban a 

vasút), a fürdő kapacitásának bővítése és ezzel együtt a szállodafejlesztés. Az egészség-

turizmus nem nélkülözheti a gyógyászati helyszínek kialakítását, a gyógy- és wellness 

szolgáltatások elérhetővé tételét. A turistabarát városnak meg kell teremtenie a helyszí-

nek közötti összeköttetést, például útba igazító táblákkal, mobil telefonos alkalmazás-

sal, frissített információkkal, esetenként alternatív közlekedési módokkal.  

 

2. Szakemberhiány: az interjúk visszatérő eleme, hogy az infrastrukturális fejlesztéseknek 

ki kell egészülniük azzal, hogy a stratégiailag fontos területekre önálló szerepkörrel ren-

delkező szakembereket alkalmaznak. A városmarketing, a turisztikai és gazdasági sze-

replők koordinálása, az információs rendszerek működtetése professzionális szinten 

nem végezhető társadalmi munkában vagy személyes elhivatottságból, hanem szakem-

berek foglalkoztatását kívánja. A szakgimnáziumok és egyetemek turizmus, vendéglá-

tás, illetve egészségügyi (pl. gyógytornász) képzései számára vonzó gyakorlati, asszisz-

tensi programok nemcsak a munkaerőtoborzást vihetik előre, hanem Lenti szakmai hír-

nevét is növelhetik.  

 

3. Az információáramlás hiányosságai: az előbbi ponttal nagyban összefügg, hogy a mar-

keting területén komoly adósságok halmozódtak fel. Hogy csak a legfontosabb terüle-

teket említsük: a vendégkörre vonatkozó adatgyűjtés több helyütt esetleges, a célcso-

portok elérésére gyakran nem fordítanak kellő figyelmet, a legfontosabb önkormányzati 

és piaci szereplők között az információáramlás akadozik, a határon túli településekkel 

való együttműködés gazdasági téren azért sem fejlődik, mert az érdekeltek nem tudnak 

egymásról. A turizmust tekintve a kínálat aktualizálása, összefogása nagyon fontos, mi-

vel a jól megszervezett programcsomagok növelhetik a vendégek tartózkodásának ide-

jét, és jó benyomást keltenek. A digitális eszközök turisztikai használata, illetve az in-

formációs rendszerek stratégiai döntéshozásban való felhasználása versenyelőnyt je-

lenthet Lenti számára.  

 

4. A helyi vállalkozók motiválása: a helyi vállalkozók egy része látszólag nem érdekelt 

az együttműködésben, illetve az imént vázolt kommunikációs hálózat megszervezésé-

ben, jóllehet fontos lenne az ösztönzők kialakítása lehetőleg a gazdaság szereplőinek 

minél széleseb körét megszólítva.   
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3. A koncepció fókuszterületeiről 
 

Lenti innovatív turizmusának új koncepcióját a HARMÓNIA fogalom, fogalomkör köré épít-

jük. Fő hívószavunk ennek értelmében: „Kerülj harmóniába!” 

Miért pont a harmónia? 

Joggal merülhet fel a kérdés, miért pont a harmónia az a rendező elv, melyre a Lenti és környé-

kének alapvetően egészségturisztikai irányultságú koncepcióját építjük.  

 

Gondoljunk csak bele: mindig harmóniára vágyunk. Akkor is, ha ez nem tudatosul bennünk. 

Egy harmonikus környezet, a harmóniát sugárzó helyek önkéntelenül is „megmerülésre” csá-

bítanak. Keressük a derűt, a harmóniát sugárzó emberek társaságát. 

 

Mi is a harmónia? Egyfajta összhang, kiegyensúlyozottság, arányosság. A természetesen meg-

nyilvánuló kellemes, a szép. A komplett egész, emberi viszonylatban ehhez kiemelten hozzá-

tartozik az egészség. 

 

Összhang magunkkal, a természeti, társadalmi és fizikai környezetünkkel. 

Az egészség sem más, mint az egyénen belüli, az emberek közötti és a külső környezettel kap-

csolatos egyensúlyi állapot. 

 

Harmóniában, egészségben élni. Minden ember tudatosan, vagy csak valahol a tudata mélyén, 

de vágyik rá, ösztönösen keresve ennek megnyilvánulási formáit. Az igazi turisztikai vonzerők 

is mind ezt sugallják. Az erdő csendjében, a vízesés magával ragadó lüktetésében, a középkori 

katedrálisok magasztos formavilágában, a víz simogató lágyságában, a napfény melengető ere-

jében, a vendéglátónk mosolyában. Minden érzékszervünkkel a harmónia átélésére vágyunk. A 

dallamokban, az ízekben, a színekben és formákban, a faktúrákban. 

Az átélés minőségét meghatározza egészségünk állapota. Harmónia és egészség kéz a kézben 

járnak.  

 

Képzeljünk el egy turisztikai desztinációt, ahol a célrendszer tengelyében a harmóniateremtés 

áll! 

Ahol a szolgáltatási struktúra a helyi adottságok, vonzerők alapján, megfelelő élménykörnye-

zetben az egészségmegőrzést, a vendégek harmóniába kerülését, szolgálja.  

 

Mindezt a MOZGÁS, az egészséges TÁPLÁLKOZÁS, és a természetes ingerkörnyezetből 

adódó ENERGIÁK összhangja által. Egy olyan helyen, ahova megérkezni jó. Ahol: 

 

• az egészségtudatos vendég a preventív, szakértői életvezetési modellek segítségé-

vel megtalálja az egészséges mozgás, táplálkozás és külső környezet összhangját 

• a gyógyulni vágyó hozzájut a megfelelő kezeléshez és az igényeinek megfelelő ki-

egészítő szolgáltatásokhoz 

• a pusztán a feltöltődés, a kikapcsolódás reményében érkező pedig maga sem tudja 

miért, de a helyi szolgáltatások igénybevétele által jól érzi magát 

 

Mindhárom igénykielégítés, illetve igényformálás fókuszában az egészségtudatos harmónia-

teremtés áll. Megteremtve az életkori sajátosságoknak, egészségi állapotnak megfelelő mozgás, 

táplálkozás és élménykörnyezet összhangját. 
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Vizsgáljuk meg a fenti igények kielégítéséhez szükséges helyi erőforrások meglétét kihaszná-

lási lehetőségeik függvényében: 

 

1. Mozgás: lehetőleg szabad levegőn, energetizáló közegben.  

• gyógyvíz: mozgásterápia, torna, intenzív mozgásformák, úszás természetes vizek - 

evezés, séta a parton 

• természeti környezet: gyaloglás, futás, torna, kerékpározás 

• épített környezet: speciális tornák, preventív vizsgálatok, kezelések 

 

2. Táplálkozás: 

• helyi termékek jelenléte: szezonális, tápanyagdús, egészséges étrend bevezetése 

• fogyasztói oldal igényei: speciális étkezés, kímélő konyhatechnológia 

• tradícionális helyi ízek: hagyományőrző konyha kialakítása 

 

3. Természetes ingerkörnyezetből származó energiák: 

• gyógyvíz, termálvíz – terápiás használat 

• energetizáló pontok – feltöltődés 

• feltöltődésre alkalmas természeti környezet – harmóniateremtő mozgásformák, tor-

nák, meditatív gyakorlatok, test és lélek harmóniáját célozva 

• kulturális értékek, épített örökség – felfedezés öröme kulturális értékek, hagyomá-

nyok értékszemléletű megismerése 

• szakrális értékek – élmények, szakrális közegben 

• kézművesség – alkotásvágy kiélése 

 

                                           Harmónia                   Egészség 

 
A helyi alapvonzerők által predesztinált egészségturizmus alapú termékfejlesztést meghatározó 

három fő elem tehát: a mozgás, az egészséges táplálkozás és a természetes ingerkörnyezetből 

adódó energiák összhangja három, eddigi szolgáltatási struktúrába illeszthető irányvonal 

meghatározását indukálja: 

• a természetes közegben megvalósuló élményteli aktivitásra épülő, 

• a hiteles, szakszerű, elsősorban preventív jellegű, esetenként alternatív irányokat 

is felvonultató eddigi egészségturisztikai rendszerbe illeszthető gyógyászat,  

• a tudatos, egészséges életvezetést előtérbe helyező gasztronómiai szolgáltatások 

megvalósítását. 

energia

táplálkozás

mozgás
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Rendkívül fontos, hogy a három irányvonal az eddigi fejlesztésekhez, kijelölt célokhoz iga-

zodva próbálja segíteni azok megvalósulását, úgy, hogy: 

• A tudatos életvezetést előtérbe helyező gasztronómia által hozzájárul a minőségi szük-

séglet kielégítések megteremtéséhez, a helyi termék alapú szolgáltatói struktúra élénkí-

téséhez 

• A preventív jellegű szolgáltatási struktúra illesztésével, bővítésével új, fizetőképes, 

hosszabb tartózkodási idejű vendégkör megnyerését célozza meg, piaci rés megtalálá-

sával előnyre tesz szert a potenciális versenytársakkal szemben 

• A természeti élménnyel kapcsolt aktív turisztikai elemek meggyökereztetése által integ-

ránsan kapcsolja be a Lenti környéki településeket a Lenti központtal megvalósuló tu-

risztikai kínálat véráramába 

• Alapvetésével hozzájárul a helyi társadalom jövedelemtermelő képességének előremoz-

dításához, a helyi komfortérzet javításához 

• A sikeres megvalósítás kényszerhelyzete okán összefogásra sarkallja a helyi turizmus-

fejlesztésben érdekeltek körét 

Érdemes megvizsgálnunk a három fejlesztési elem kiknek is szól. 

 

A természetes, közegben megvalósuló élményteli aktivitásra épülő szolgáltatást igénybe vevők 

köre: 

• Családosok 

• Fiatal kalandkeresők 

• Az aktív életmódváltó 50+-osok 

• A fitt életérzést keresők 

• A klasszikus bakancsos túrázók 

• Azok, akik a felfedezés örömét a mozgás örömével társítják 

• A kerékpározás szerelmesei 

• A tudatos életvezetés hívei 

• A természetkedvelők 

 

A hiteles, szakszerű preventív jellegű szolgáltatások fő célcsoportját: 

• A relaxációra, feltöltődésre vágyó, egészségtudatos aktívak, 

• Az alapvetően fizikailag egészséges menedzser réteg (túlterheltség, burn out syndroma), 

EGÉSZSÉG-
HARMÓNIA

PREVENCIÓ

AKTIVITÁS

tudatos 
gasztronómia
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• A civilizációs betegségekben szenvedők (magasvérnyomás betegség, cukorbaj, anyag-

csere betegségek),  

• Az életmódváltással magukért tenni akarók, 

• A megváltozott egészségi állapotúak, 

• Jellemzően a fiatal-középkorúak, családosok, a senior korosztály képviselői jelentik. 

 

A terhelhetőségi szint és az érdeklődés szerint differenciálódó programok miatt az igénybeve-

vők életkor szerinti megoszlása szerteágazó.  

 

A tudatos, egészséges életvezetést előtérbe helyező gasztronómiai szolgáltatásokat igénybeve-

vők köre: 

• A fittségre vágyók 

• A speciális étrenden lévők 

• A kímélő konyha hívei 

• A helyi, különleges ízeket keresők 

A minőségi, lehetőleg helyi alapanyagokra alapozott egészséges étrendet zászlajára tűző gaszt-

ronómia igazából mindenki konyhájává válhat. A desztináció egyik meghatározó vonzerejévé 

kinőve magát szinte ráneveli a fogyasztót az igényességre. 
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4. A fókuszterületek illeszkedése 
4. 1. Lenti ITS-ben megfogalmazott átfogó és tematikus célrendszerének összevetése a 
koncepció fejlesztési irányaival 

Lenti átfogó célkitűzéseiből egy élhető, fenntartható gazdaságfejlesztésre építő, táji, termé-

szeti,- és kulturális értékeit, alapvonzerőit megbecsülő város képe rajzolódik ki. 

Átfogó céljaiban hangsúly helyez a nyitottságra, az értékmegőrzésre és a fenntartható fejlődés 

alapelveinek érvényesítésére és az esélyegyenlőségre is.  

Ez a fajta integrált tervezés egyértelműen segíti az értékalapú turisztikai fejlesztések megvaló-

sulását. Megfelelő hangsúlyt helyezve: 

• a térség aprófalvai irányában való nyitottságra, a gesztori, iránymutató szerep beválla-

lására 

• a térség turizmusfejlesztésében érdekelt vállalkozókkal, önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel való együttműködésre 

• a természeti és kulturális értékek, a hagyományok és épített örökség megőrzésére, 

szakszerű bemutatására 

 

4. 2. A koncepció Lenti tematikus célrendszeréhez való illeszkedése 
 

1. Élhető és minőségi városi környezet megteremtése 

Az egészségre, a harmóniateremtésre épülő iránymeghatározás nemcsak a vendégfogadási 

rendszer célcsoport specifikus fejlesztését jelenti, de ezzel párhuzamosan egy olyan élmény-

környezet kialakítását és folyamatos fejlesztését is, mely: 

• hozzájárul a vendégelégedettség növekedéséhez, s ezáltal a visszatérő vendégek szá-

mának, az egy főre jutó vendégéjszakák számának gyarapodásához 

• megteremti a helyi lakosság komfortérzetének biztosítását, ezáltal elősegítve a helyben 

maradást 

 

2. Gazdasági potenciál növelése  

A koncepció helyi vonzerők fenntartható kiaknázására, a helyi humánerőforrás potenciál képzés 

alapú, minőségi munkavégzésére építve igyekszik hozzájárulni: 

• a helyben képződő elsődleges és másodlagos jövedelmek képződéséhez 

• a turizmus multiplikátor hatásának erősítéséhez 

• a képzett, minőségi szolgáltatásra képes munkaerő helyben tartásához 

• a turizmus ágazat jövedelemtermelő képességének fokozáshoz 

 

3. Térségi szerepkör erősítése 

A koncepció céljai csakis Lenti és vonzáskörzetének együttműködésében lehet sikeres, mert: 

• A térségi vonzerők hatásfoka egymást erősítő hatással bír 

• Az egymást kiegészítő szolgáltatások egymásra épülnek, így az egységes kínálati rend-

szer megfogalmazása kerül előtérbe 

• Lenti gazdaságszervezésben, humánerőforrás fejlesztésben betöltött pozíciója integrán-

san hozzájárulhat a térségi falvak népességmegtartásához, az ott élők megélhetési körül-

ményeinek javításához  
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A Lenti városa részéről megfogalmazott fejlesztési elképzelések tengelyében értelemszerűen a 

gyógyvíz jelenlétére épülő egészségturizmus valamint a térségi adottságokra épülő sportturiz-

mus áll. ebből adódik, hogy a fürdőváros jövőképében hangsúlyos elemként jelenik meg: a 

turizmus erősödése, a fürdőfejlesztés, a szálláshelybővítés és a kereskedelmi és szolgáltatási 

hálózat szélesítése is. 

 

4. 3. Jelen koncepció illeszkedése a jövőképben megfogalmazott célkitűzésekhez: 
 

1. Turizmus erősödése 

 

• Valós piaci rés megragadása a preventív szolgáltatások fókuszával 

• Elsősorban a zöld, ökoturisztikai fókuszú szabadidős tevékenységek fejlesztése és kíná-

latba illesztése által 

• A vendégigényekből és a szolgáltatás irányból adódó minőségi elmozdulás által 

 

2. Fürdőfejlesztés 

 

• A meglévő kínálatra és a folyamatban lévő fejlesztések kiegészítését jelentő humánerő-

forrás és tudásbázisú prevenciós jellegű fejlesztések meggyökereztetése, más szolgálta-

tásokkal való együttműködés, egymásra épülés rendszerének kialakítása 

 

3. Kereskedelmi és szolgáltatói hálózat szélesítése 

 

• A koncepció által indukált fejlesztések a fogyasztói igények differenciálódása mentén 

hozzájárulhatnak a meglévő kereskedelmi egységek minőségi kínálatfejlesztéséhez, kí-

nálatbővítéséhez, a rendelkezésre állási időszak, nyitvatartás fogyasztói igényekhez ala-

kításához 

• A helyi gasztronómia szolgáltatási struktúrához illeszkedő minőségi fejlesztése 

• A hagyományos és helyi termékalapú gasztronómiai kínálat bővítése 

• A helyi termék előállítás élénkítése, rövid ellátási lánc kialakítása a „frisset, egészsége-

set, szezonálisat” elv jegyében. 

 

4. Szálláshelybővítés 

• Az egyes célcsoportok igényeihez igazodó komfortzónák, szállástípusok kialakítása, 

fejlesztése 

 

4. 4. A kínálat oldaláról a fejlesztésre kijelölt területek tükrében a kulcs- és hálózati pro-
jektek 
 

Jelen helyzetben Lenti és térségének turizmusfejlesztése jelentős állami, megyei, és település 

szintű szerepvállalással, egy-két önkormányzati és privát üzemeltetésben lévő vállalkozás példa 

értékű aktivitása mellett folyik. A teljes turizmusszektor innovatív szerepvállalásáról, térségi 

szintű együttműködési rendszer meglétéről nem beszélhetünk. 
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A fejlesztendő terület, Lenti és környékének kiváló adottságaira épülő kínálat strukturálásra, 

vonzó kínálatba rendezésre szorul. Illetve a kínálat megcélzott vendégkör számára való alkal-

massá tételére. Ez feltételezi a szolgáltatásban szerepet vállalók célokkal való azonosulását, 

képzését, a megjelenő szolgáltatások minőség irányában való elmozdulását. 

 

A Lenti stratégiájának célrendszerében megjelenő célcsoportokhoz a fejlesztési elképzelések a 

következő egymást kiegészítő kínálati elemek fejlesztését javasolják: 

• A fejlesztések fókuszában a gyógy és wellness turizmus áll.  

• Ehhez a családi, a konferencia, a zarándok, a zöld, a diák és a sport turizmus csatlakozik. 

 

A fenti elképzelések megvalósítását kulcsprojektek és hálózatos projektek szolgálják 

 

A kulcsprojektek kiterjednek: 

 

1. Lenti Termálfürdő és strand turisztikai kínálat- és szolgáltatás-fejlesztésére, 

benne: 

 

• A strandterület észak-keleti füves területén korszerű sportpályák (strandröplabda pálya, 

kosárlabda pálya, strandfoci pálya lelátóval), 

• A strand északi részén fedett, komplex 80 m2-es szabadtéri színpad,  

• A csúszdás élménymedence köré 50 db bambusznád napernyős pihenőrész, 

• A szauna világhoz csatlakozó pezsgőfürdő és merülő medence,  

• Szörf élménymedence,  

• Oxigénkamra,  

• Játszótér létesítése 

• A Szépségfarm tetőtéri bővítése, átalakítása 

 

2. Öko-szálloda kialakítására a lenti Gyógyfürdő területén, benne: 

 

• Kétszintes, 30 szobás, háromcsillagos öko-szálloda kialakítása önálló étterem és recep-

ciórésszel, valamint parkolóval  

 

3. Lenti vár fejlesztésére, benne: 

 

• A hagyományápolás, a helyi termékfejlesztés erősítése 

 

A hálózatos projektek kiterjednek:  

 

1. Lenti város közvilágításának energetikai korszerűsítésére, benne: 

 

• Geotermikus energiaforrás felhasználása 

 

2. Élelmiszer-logisztikai hálózat kialakítása a Lenti Járás területén, helyi terméklánc 

elterjesztése, benne: 

 

• A lenti járás 48 településén a helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó 

logisztikai fejlesztések összefogása,  
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3. Aprófalvak elérhetőségének fokozása e-mobilitás flotta beszerzésével, benne: 

 

• E-bike flotta beszerzése, üzembe állítása 

 

4. Kerékpárút-hálózat fejlesztési a Lenti Járás területén, benne: 

 

• A térségi kerékpárutak városon belüli összekötésének javítja  

 

5. Ökováros program, benne: 

 

• Információs és parkoló pont kialakítása az Erdészeti múzeumnál. 

• Emlékpark létesítése  

• Kemping fejlesztés 

• Egészségmegőrző, településarculatot fejlesztő programok támogatása („A virágos 

Lenti”; „Egészség hete”; „Fut a Lenti”) 

 

4. 5. A javasolt innovatív turisztikai fejlesztési irányok – három turisztikai termékjavaslat 
a City Cooperation projekt keretében 
 

A fentiekben vázolt kulcs- és hálózati jellegű projektek tematikájuk alapján egyértelműen kije-

lölik azokat a fejlesztési irányokat, melyek szerves kiegészítéseként a harmónia ernyője alatt 

kialakítható egészségváros koncepció megvalósulhat. Fontos szerepet szánva: 

• a rendszerbe foglalt, alapvetően természeti környezetre épülő aktív turisztikai elemek, 

• a preventív jellegű szolgáltatási struktúra, 

• az egészségmegőrzésre épülő, a helyi ízeket is preferáló minőségi gasztronómia megte-

remtéséhez. 

KERÜLJ HARMÓNIÁBA! 

 

 

 

 

  

1. 

AKTIVITÁS 

Természeti környezetre 
épülő aktív turisztikai 

elemek

2. 

REKREÁCIÓ 

A gyógyászati 
tevékenységekkel 

összhangban preventív 
jellegű szolgáltatások 

kialakítása

3.

TUDATOS 
ÉLETVEZETÉS  

Egészségmegőrzésre épülő, 
minőségi gasztronómia 

megteremtése
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5. AKTIVITÁS – A természetes közegben megvalósuló élményteli aktivi-
tásra épülő ökoturisztikai szolgáltatási struktúra kialakítása különös te-
kintettel a gyermek/családi élményekre  

 

5. 1. Jellemző tendenciák, feltételrendszer 

Napjainkban egyre inkább felértékelődnek a minőségi, komplex programszolgáltatást nyújtó 

desztinációk. Különösen azok, melyek fő vonzerői mellett vállalkoznak a kiegészítő vonzerők 

megfelelő élménykörnyezetben való szakszerű, élményteli átélési feltételeinek megteremté-

sére is. Egyre inkább így van ez az egészségturizmus, a gyógy- és wellness szolgáltatásokat 

keresők esetében is. Általában minél hosszabb időt tölt el a vendég a desztinációban, annál több, 

megfelelően tálalt kiegészítő program igénybevételére vágyik, ezzel téve teljesebbé az általa 

választott turisztikai célterületen átélhető élmények tárházát. 

A gyógyító víz kúraszerű alkalmazását is hatékonyan tudja egy életkori sajátosságokhoz illő 

szabadidős program kiegészíteni. Nem is beszélve azokról a látogatókról, akik érkezéseinek 

motivációi között első helyen nem a gyógy és wellness szolgáltatások állnak, hanem elsősorban 

a táj, a helyi ízek, a természeti és kulturális értékek felfedezésének átélésére vágynak. A ma 

kikapcsolódni vágyó embere, kiváltképp, ha kikapcsolódását összeköti a gyógyulás, a megúju-

lás, a regenerálódás szándékával, ráfordított idejében minél nagyobb komfortban szeretné 

érezni magát. Ez nemcsak az elvárt minőség teljesítését jelenti a szállás, a gasztronómia és a 

kikapcsolódás típusától függő egyéb alapszolgáltatások terén, de szakértelmet, igazi vendég-

szeretetet, jó szervezési hátteret feltételez. A koncepcióban megfogalmazott, megfelelő él-

ménykörnyezetbe ágyazott harmóniaközvetítés elve pontosan erre az elvárt igényre építve pró-

bálja összekapcsolni a szolgáltatások rendszerét. Kiemelve a „zöld élmény” vagy ha úgy tetszik 

az ökoturisztikai élmény átélésének lehetőségeit  

Lentiben és vonzáskörzetében. Az IUCN hivatalos definíciója szerint „az ökoturizmus a kör-

nyezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, 

azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, 

úgy, hogy kíméli azokat a látogatás káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség 

gazdasági, társadalmi előnyökhöz juttatásával.” A definíció elvei megfelelő korrelációt mutat-

nak a koncepció célkitűzéseivel is. Természetesen úgy, hogy a természeti értékek kapcsán a 

helyben rendelkezésre álló alapvonzerőket (gyógyvíz, ingerklíma, energetizáló pontok) éppúgy 

értjük, mint a szép tájat, a flórát és faunát. 

Ennek alapján a fejlesztési elképzelésünkben az értékesítésre kerülő „termék” – az attrakció – 

olyan egyedülálló vonzerőn alapszik, mint a természeti erőforrások komplexitását jelentő ter-

málvíz, a táj szépsége, különlegessége, egyedi természeti és kulturális értékei. Ez a vonzerő 

rendkívüli figyelmet és törődést igényel úgy a terület gazdája, mint az odalátogatók részéről.  

Lenti és vonzáskörzete esetében a helyi természeti és kulturális vonzerők unikális együtt állása 

okán célszerű számba vennünk az e tájon megvalósítandó aktivitásra ösztönző zöldturizmus, ha 

úgy tetszik ökoturizmus jellemzőit, feltételrendszerét. 

Jellemzők: 

• a turizmus a lehető legtágabb gazdasági-társadalmi összefüggésekben való szemlélete 

• természeti vonzerőkön alapul, de nem csak a természeti vonzerők játszanak szerepet, 

hanem az épített környezet és a kulturális értékek is, 
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• a természeti-kulturális erőforrások fenntartható használata, 

• ökoszisztémák egyensúlyának fenntartására való törekvés, 

• a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, valamint a terület értékeinek alapos 

és élményszerű megismerését teszi lehetővé és környezeti, kulturális ismeretek elsajá-

títását, 

• tudatosan oktató- és informáló szerepe van, 

• mindenki számára elérhető és nyitott  

•  a résztvevők megfelelő szemléletformálás közvetítése által hozzájárulnak a helyi érték-

környezet állapotának megőrzéséhez, 

• a szolgáltatásai környezetbarát jellegűek, környezetszempontú tervezéssel 

• csökkenti a szezonalitásból fakadó hátrányokat, 

• korlátozza a környezeti terhelést, 

• az utazó felelősségének deklarálása, ezért megfelelő felkészítése – tanítása – informá-

lása 

• célja a rövid távú profitmaximalizálás és forgalomnövekedés helyett a hosszú távú fenn-

tartható működés 

• minimalizálja a turisták negatív hatásait, és erősíti a pozitív hatásokat  

• hasznot hoz a helyi lakosság számára,  

• elősegíti egy térség potenciális értékeinek komplex hasznosítását 

• sajátos helyi adottságok megértése, felhasználása 

 

A jól működő ökoturizmus követelmény- és feltételrendszere: 

• szakember-háttér: a szervezést-lebonyolítást sokoldalúan képzett – idegenforgalmi és a 

terület bemutatására alkalmas ismeretekkel egyaránt rendelkező – munkatársak végez-

zék; 

• minőségi termék: különleges, egyedi, nagy értékű vonzerőről van szó; az erre épülő 

szolgáltatás is professzionális kell legyen; 

• megalapozott együttműködések; 

• minőségi infrastruktúra, megfelelő élménykörnyezet: a szolgáltató, illetve a fogadóte-

rület kezelője biztosítja a területen történő utazással szállással, hulladék elhelyezéssel, 

a vonzerők átélésével, bemutatásával, annak védelmével kapcsolatos alapvető infra-

struktúrát; 

• a védett területeken „ökokódexek”: amelyek rögzítik a területen tartózkodás szabályait. 
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Elfogadva az IUCN definícióját, illetve annak sajátos, helyi körülményekre való illesztését, ér-

demes megvizsgálni, hogy a fejlesztések során mik a további feltételei az ismérvek teljesíthe-

tőségének. 

 

„…természeti, jelen és múltbeli kulturális értékeink élvezete és értékelése…” 

Feltételei: 

• A bemutathatóság infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 

• Az átélésre, bemutatásra szánt értékek változatos, élményszerű bemutatásai, interp-

retációs rendszerének biztosítása, 

• A hasonló témára épülő programszolgáltatók együttműködése, átjárhatósága, 

• A bemutatási rendszerek humán erőforrás szükségletének biztosítása.  

 

„…látogatás negatív hatásainak mérséklése…” 

Feltételei: 

• A bemutatási, élményátélési kínálat térbeli és időbeli szabályozása, 

• Tudatos látogatókezelési terv, 

• Egymásra épülő információs és irányítórendszer, 

• A bemutatási, illetve élményszolgáltatási helyszíneken az élménykörnyezet, a foga-

dási infrastruktúra magas kiépítése, fenntartása 

• A szervezett programok rendszeres ellenőrzése, személyi feltételeinek biztosítása, 

• Hatékony belső és külső kommunikációs tevékenység 

 

 

 

A jól működő 
ökoturizmus 

feltételrendszere

szakember 
háttér

minőségi 
termék

megalapozott 
együttműködé

sek

minőségi 
infrastruktúra

a védett 
területeken 

"ökokódexek"
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„…helyi népesség társadalmi és gazdasági előnyökhöz juttatása…” 

Feltételei: 

• A helyi turizmus szektor: a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások 

és a lakosság kapcsolatának és együttműködésének, aktív kommunikációjának fo-

lyamatos generálása, 

• A központi menedzsment irányításával a helyi szolgáltatókkal való együttműködés 

feltételeinek biztosítása, az együttműködés kezdeményezése és ellenőrzése. 

• Helyi termékalapú rövid ellátási lánc feltétrendszerének megteremtése, ösztönző 

programok generálása, térségi színtű együttműködés elősegítése 

 

A helyben érvényesülő kínálat jelenlegi helyzetének felmérése során megállapíthatjuk, hogy a 

gyógy és wellness turizmus alapinfrastruktúrája részben kiépült, illetve a következő évek fej-

lesztései által jelentős előrelépésről tehet tanúbizonyságot. 

Ám a látogatóbarát, kereslet ismeretében megtervezett, élményszolgáltatásokkal hatékonnyá 

tett kiegészítő, aktív ökoturisztikai termékek eseti megjelenési formái még nem használják ki 

teljes hatékonysággal a vonzerők által kínált lehetőségeket. A gyakorlatban az alap fürdőszol-

gáltatások kiegészítéseként megjelenő kínálati elemek elsősorban a Thermal Hotel Balance 

Lenti, a Gosztola Gyöngye Wellness Hotel általi kínálat részeként, illetve a helyi Tourinform 

iroda által kerülnek kiajánlásra. Az ő szerepvállalásuk hangsúlyossága mellett a vállalkozói 

szféra programszolgáltatásban való részvétele mérsékeltnek mondható. 

Pedig a látensnek látszó látogatói igények megfelelő, folyamatosan rendelkezésre álló vonzó 

kínálat esetén bámulatos gyorsasággal megélénkülnének. A rekreációs és gyógyászati tevé-

kenység kiegészítését a szabadban tölthető, alapvetően mozgásra alapozott élmények széles 

tárháza gyarapíthatja. Ennek keretében tud megjelenni a jelen pályázat keretében is hangsúlyos 

családi és gyermek élményhez köthető turisztikai attrakciók kialakítása, felfűzve a már meglévő 

turisztikai attrakciók bázisára. 

A következőkben elsősorban az élmény-teli aktivitásra épülő, helyben rendelkezésre álló lehe-

tőségek kerülnek bemutatásra.  

. 
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5. 2. Potenciális célcsoportok számbavétele ismérvek, illetve a létrehozandó ökoturisz-
tikai programkínálathoz való várható viszonyulás jellemzői alapján 
 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: gyógyulni vágyók 

Demográfiai szegmens kor és család szerint idősebbek és középkorúak gyermek nélkül 

Látogatók társasága párkapcsolatban, egyedül, családdal 

Kiindulási helyszín külföld, Budapest és nagyobb belföldi városok, 

környék 

Megközelítés autóval 

Fő motiváció gyógyulás, regeneráció, feltöltődés, kiegészítő 

helyi élmény, gasztro-élmény, biztonságélmény 

Eltöltött időtartam több nap, környékiek heti rendszerességgel pár 

óra 

Fő tevékenységek gyógyszolgáltatások, étkezés, szállás, séta, ke-

rékpározás szép környezetben, passzív pihenés 

Jellemző szállás típus panzió, szálloda, camping 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: gyermekes családok 

Demográfiai szegmens kor és család szerint idősebbek és középkorúak gyermek nélkül 

Látogatók társasága más gyermekes családok, egyéb, más életkori 

csoportba tartozó családtagok 

Kiindulási helyszín belföld 

Megközelítés autóval, esetleg tömegközlekedéssel 

Fő motiváció családi/gyermek élmény, aktivitás, élménykere-

sés 

Eltöltött időtartam egy vagy több nap 

Fő tevékenységek étkezés, séta, kerékpározás szép környezetben, 

aktív pihenés 

Jellemző szállás típus panzió, szálloda, kemping 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: Wellness szolgáltatások hívei 

Demográfiai szegmens kor és család szerint Családok gyermekkel, fiatal keresők gyermek 

nélkül, középkorúak és idősebbek gyermek nél-

kül, diákok 

Látogatók társasága családdal, barátokkal, szervezett csoportban, pár-

kapcsolatban, egyedül 

Kiindulási helyszín külföld, Budapest és nagyobb belföldi városok, 

környék 

Megközelítés autóval, esetileg tömegközlekedéssel 

Fő motiváció kikapcsolódás, vízi élmény keresése, enegriaél-

mény, gasztro-élmény 

Eltöltött időtartam egynél több nap, napi vendégek 

Fő tevékenységek Wellness szolgáltatások, étkezés, szállás, aktív 

programok, sport, gyalogtúra, kerékpározás 

Jellemző szállás típus szálloda, panzió, camping 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: sportos életmód hívei 

Demográfiai szegmens kor és család szerint fiatal keresők gyermek nélkül, középkorúak 

gyermek nélkül (40, 50+) 

Látogatók társasága  barátokkal, szervezett csoportban, párkapcsolat-

ban, egyedül 

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, külföld  

Megközelítés autóval, esetileg tömegközlekedéssel 
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Fő motiváció sport és rekreáció, aktívan a zöldben, energiaél-

mény, aktivitás és rekreáció egyensúlya 

Eltöltött időtartam egynél több nap, jellemzően sporteseményekhez, 

rendezvényekhez kötődően 

Fő tevékenységek Wellness szolgáltatások, étkezés, szállás, aktív 

programok, sport, gyalogtúra, kerékpározás, eve-

zés, lovaglás 

Jellemző szállástípus szálloda, panzió, egyéb kereskedelmi szálláshe-

lyek 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: diákcsoportok 

Demográfiai szegmens kor és család szerint diákok 

Látogatók társasága szervezett csoportban 

Kiindulási helyszín Belföld, oktatási intézmények 

Megközelítés bérelt busszal, tömegközlekedéssel 

Fő motiváció vízi élmény keresése, szórakozás, megismerés 

Eltöltött időtartam egynél több nap, napi vendégek 

Fő tevékenységek strand, étkezés, szállás, aktív programok, kör-

nyező természeti és kulturális értékek felfedezése 

Jellemző szállástípus turistaszálló, diákszálló, camping 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: konferenciavendégek 

Demográfiai szegmens kor és család szerint  felnőtt keresők gyermek nélkül 

Látogatók társasága szakmacsoportok képviselői 

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, külföld 

Megközelítés autóval, szervezetten bérelt busszal 

Fő motiváció szakmai célok kikapcsolódásra alkalmas, él-

ménykörnyezetben 

Eltöltött időtartam egynél több nap (2-3), egy nap 

Fő tevékenységek étkezés, szállás, az inaktív zónában wellness 

szolgáltatások rövid kényeztető és/vagy csapat-

építésre alkalmas aktív jellegű programok 

Jellemző szállástípus szálloda 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: rendezvényturisták 

Demográfiai szegmens kor és család szerint családosok gyermekkel, fiatal keresők gyermek 

nélkül, Középkorúak és idősek gyermek nélkül 

Látogatók társasága család, baráti társaságok 

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, környék 

Megközelítés autóval, szervezetten bérelt busszal 

Fő motiváció s rendezvény adta élménylehetőségek, a környék 

megismerése, gasztro-élmény 

Eltöltött időtartam egynél több nap (2-3), egy nap 

Fő tevékenységek rendezvényprogramok, étkezés, szállás, az inak-

tív zónában wellness szolgáltatások, a környék 

felfedezése  

Jellemző szállástípus panzió, szálloda 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: alapvetően egészséges, rege-

nerálódásra vágyó kimerült menedzser réteg 

Demográfiai szegmens kor és család szerint fiatal és középkorú keresők gyermek nélkül 
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Látogatók társasága egyedül, barátokkal, párkapcsolatban, szervezett 

munkahelyi csoportban 

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, külföld 

Megközelítés autóval 

Fő motiváció rekreáció, stressz oldás minőségi élménykörnye-

zetben 

Eltöltött időtartam 1-3 hét 

Fő tevékenységek speciális preventív jellegű életvezetési progra-

mok, gyógyászat, wellness szolgáltatások, étke-

zés, szállás, aktív programok, sport, gyalogtúra, 

kerékpározás, evezés, lovaglás 

Jellemző szállástípus szálloda magas minőséggel 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: értékkeresők 

Demográfiai szegmens kor és család szerint fiatal keresők gyermek nélkül, középkorúak 

gyermek nélkül, családok gyermekkel 

Látogatók társasága  egyedül, barátokkal, párkapcsolatban, családdal, 

szervezett csoportban  

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, külföld  

Megközelítés autóval 

Fő motiváció harmónia és egészségkeresés, rekreáció, termé-

szeti és kulturális értékek, hagyományok, helyi 

ízek felfedezése 

Eltöltött időtartam egynél több nap 

Fő tevékenységek Szervezett, a természeti és kulturális értékek be-

mutatására irányuló programok, wellness szol-

gáltatások, étkezés, szállás,  

Jellemző szállástípus szálloda, magasabb fokozatú kemping, glamping 

 

 
ISMÉRVEK CÉLCSOPORT: az ökoturizmus hívei 

Demográfiai szegmens kor és család szerint fiatal és középkorú keresők gyermek nélkül, csa-

ládok gyermekkel 

Látogatók társasága  barátokkal, szervezett csoportban, család, pár-

kapcsolatban, egyedül 

Kiindulási helyszín Budapest és nagyobb belföldi városok, külföld  

Megközelítés autóval, esetileg tömegközlekedéssel 

Fő motiváció aktívan a zöldben, természeti és kulturális élmé-

nyek keresése, hagyományok, helyi ízek, aktív te-

vékenység utáni lazulás 

Eltöltött időtartam egynél több nap, hosszú hétvégék, egy nap 

Fő tevékenységek gyalogos, és kerékpáros túrák, evezés, lovaglás, 

wellness, szállás, étkezés 

Jellemző szállástípus szálloda, panzió, kemping, glamping 

 

 

A fentiekhez némi kiegészítés célcsoport felosztás szerint: 

• A gyógyulni vágyók zöld élmény keresését az egészséges környezetben, biztonságban, 

megfelelő szervezettség adta háttértámogatással átélhető programok jellemzik. 

• A családok, gyermekes családok fő motivációja az élménykeresés, megfelelő szerve-

zettséggel és háttértámogatással elérhető, gyermekek számára érdekes, aktivitásra épülő 
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kikapcsolódási formák vonzzák őket elsősorban. Szívesen mozdulnak a természet irá-

nyába, de ott is igénylik a környék és a természeti vonzerők gyermekközpontú, élmény-

szerű bemutatását. Fontos számukra a gyermekkel is bejárható távolság.  

• A wellness szolgáltatásokat igénybe vevők széles köréből érdemes kiragadni a több 

napra érkező, jellemzően szállodai ellátást igénylő családosokat és fiatal párokat, akik 

kiegészítő szabadidős szolgáltatásként szívesen vesznek részt szervezett, félnapos öko-

turisztikai programokban. 

• A sportos életmód hívei némi teljesítményfüggőséggel rendelkezve akár egész napos, 

komolyabb fizikális terhelhetőséget bekalkuláló programokra is rászervezhetők. Itt lé-

nyeg a teljesítmény, a bemutatandó értékek és tervezett programok élményszerűségének 

egyensúlya. A sportos életmódot és aktív kikapcsolódást kedvelők számára a sport és a 

rekreáció egymást kiegészítő hatása kedvező lehet. A jelenleg a térségben szervezett 

sportesemények vonzereje inkább lokálisnak, regionális szintűnek tekinthető. Az egész-

séges testmozgásra épített szolgáltatások rendszeresítése előtt nagy jövő áll. 

• A diákcsoportokra az erőteljes szezonalitás, az olcsóbb szálláshelyek és szolgáltatások, 

a gyorsan emészthető ismeretek befogadásának preferálása jellemző. Itt fontos az élet-

kori sajátosságokat figyelembe vevő, az ismeretszerzést a térség sajátosságaira építő, 

élménycentrikus bemutatás és megfelelő arányú szórakozás feltételeinek megteremtése. 

• A konferenciavendégek speciális fogadási feltételeinek kialakításánál alapszempont a 

szakmai helyszínek zavartalanságának, technikai feltételeinek biztosítása. Továbbá az 

alaptevékenység és a kiegészítő szabadidős tevékenységek közti összhang megterem-

tése, az időközi kényelmi szolgáltatások minőségének biztosítása. 

• A rendezvényturizmus alapja a térségi összefogáson alapuló célzott, időben és térben jó 

tervezett rendezvények léte. A rendezvényturisták látógatóirányítása, komfortzónájuk 

biztosítása előrelátást, magas szervezési intelligenciát igényel. A rendezvényre érkezők 

számára kínált ökoturizmushoz köthető, a rendezvényhelyszín környékének értékalapú, 

élmény-teli bemutatását, felfedezését célzó szervezett programok a sokszínű program-

kínálathoz való hozzájáruláson túl segíthetik a térségi értékek bemutatási elvét, a turisz-

tikai attrakcióhálózat kiterjesztését is. 

• Az alapvetően egészséges, regenerálódásra vágyó, kimerült menedzser réteg térségbe 

vonzása egy fizetőképes, magas költési hajlandósággal bíró, színvonalas szolgáltatásra 

vágyó célcsoport kiszolgálásával jár. A preventív jellegű, több kényeztető elemet is tar-

talmazó számukra speciálisan kifejlesztendő szolgáltatási egység meghatározó részét 

képezhetik azok az aktív, ökoturisztikai elemeket is magukba foglaló tevékenységi for-

mák, melyek a regenerációt, a megújulást szolgálják. 

• Az ökoturizmus, a zöldben való szabadidőeltöltés híveit elkötelezettségi szintüknek 

megfelelően négy alaptípusba sorolhatjuk: 

1. Alkalmi zöldturisták: nem tartozik elsődleges motivációik közé a természeti környezet-

hez kapcsolódó turisztikai termékek igénybevétele, de utazása során útba ejtik a kiaján-

lott látványosságot kínáló látogatóközpontot, bemutatóhelyet, tanösvényeket. Az öko-

turizmus hazai keresletében ez a szegmens a legnagyobb arányú. Elsődleges motiváci-

óik között a gyógyulni vágyás, a wellness szolgáltatások igénybevétele, a harmóniake-

resés áll. 

2. Aktív zöldturisták: Elsődleges céljuk a természetben űzhető aktív tevékenységek vég-

zése. A fürdőt és a szállást ennek kiindulópontjául tekintik, megfelelő kényelmi háttérrel 

vállalkoznak a környék természeti, kulturális élményeinek átélésére. Szervezett progra-

mok lelkes résztvevői. 

3. Ökoturisták: Az ökoturizmus definíciójának megfelelő, környezettudatos, autentikus ér-

tékeket kereső, felelősségteljes turista, utazásuk során úgy választják meg az igénybe 

veendő szolgáltatásokat, hogy a negatív hatásokat minimalizálják, a pozitív hatásokat 



59 

 

növelik. Szállás és szolgáltatásválasztásuk értékrendszerükből fakad, alapvetően minő-

ségre törekvő. 

4. Elkötelezett ökoturisták: A természet megismerése, az ökológiai szempontú életvitel a 

mindennapjaik része, utazásai során is aktívan hozzájárulnak a természeti és kulturális 

értékek megőrzéséhez. Speciális programokat igényelnek, elsősorban öko minősítésű 

szolgáltatások iránt nyitottak, szép természeti környezetben. 

 

Kiegészítés a demográfiai szegmensek kor és család szerinti leírásához: 

1. Diákok: A 10-26 éves korosztály jellemzője, hogy önálló jövedelemmel nem, vagy 

csak korlátozottan rendelkezik, utazásaiban így nagyrészt másokra van utalva. Szá-

mukra elsősorban az utazás élményszerűsége a lényeges. Ez azonban nem pusztán 

a meglátogatott hely sajátosságaiból adódik, hanem legalább ekkora szerepet játsza-

nak az útitársak is. Az utazásban az önállóság, a kortárs csoporttal közös fogyasztás 

jelentős. Ennek megfelelően a program és az együttlét esetükben sokszor lényege-

sebb, mint a szolgáltatások széles köre és magas színvonala. Ezen az életkori szaka-

szon belül jelentős különbség van a döntően felügyelettel utazó – pl. erdei iskolába, 

osztálykirándulásra – 10-16 évesek és a mind inkább önállósuló 16-26 éves fiatalok 

között.  

2. Fiatal keresők gyermek nélkül: A kategória szereplői a 18-35 éves sávban, életkortól 

többé-kevésbé függetlenül – olyan egyedülálló, vagy tartós párkapcsolatban élő fi-

atal embereket takarja, akiknek életmódjára az újdonságok keresése, a kísérletezés, 

a testi és szellemi teljesítőképesség kipróbálása iránti igény és a divatirányzatok 

szoros követése jellemző. A fogyasztott termékek az üdülés aktív időtöltésekkel ki-

egészítve, valamint a rövid hétvégi út aktív programmal, ill. bor-gasztronómia élve-

zetére épülő rurális öko,- és falusi turizmus. Az együtt utazók köre baráti és munka-

helyi társaságok. 

3. Családok gyermekkel: Ennek a csoportnak a tagjait már berendezett élet, az egzisz-

tencia megteremtése jellemzi, de ennek érdekében sok anyagi és családi terhet vál-

laltak (hiteltörlesztés, kisgyerekek), sokat dolgoznak. Az utazás motivációja kettős: 

szeretnének a gyerekekkel együtt közös programokon több időt eltölteni, de ugyan-

akkor a napi rutinból való kikapcsolódásra is időt szakítani. Éppen ezért a gyerme-

kes szülők életstílusát leginkább a gyermek határozza meg, ezért a családok számára 

döntő fontosságú szempont a szabadidő eltöltésének kiválasztásánál a családbarát 

jelleg megléte, a gyermekeknek is szóló rendezvények, szolgáltatások. Az ökotu-

risztikai szolgáltatások jellegüknél fogva könnyen családbaráttá alakíthatók, és a 

szegmens számára jól kommunikálhatók. A szülők beállítottságától függ az, hogy a 

látványosság, a kikapcsolódás vagy az ismeretszerzés kap-e nagyobb hangsúlyt. Ide 

értendő az unokával érkező nagyszülők csoportja is. 

4. Középkorúak és idősebbek gyermek nélkül: Olyan felnőttek, akik döntéseit gyere-

keik már nem befolyásolják, így saját igényeik alapján választanak turisztikai ter-

méket, desztinációt és szolgáltatásokat. Igényeikben a gyerekes családok felnőttjei-

nek és a fiataloknak a szempontjai keverednek: ez a kor egyrészt az újból megtalált 

önállóságnak köszönhetően ismét az újdonságkeresés, másrészt pedig az életkor 

előre haladtával mindinkább a kényelmes és biztonságos rekreáció időszaka is. El-

sősorban pihenésre, regenerálódásra vágynak; előnyben részesítik a csendes, nyu-

godt környezetet, a szép tájat, de új dolgok megismerésére is vágynak.  
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Kiegészítés geográfiai szegmensek szerint: 

A stratégiában nem számítanak külön célcsoport kategóriának, mivel a fő keresletet a fővárosi, 

és a vidéki nagyvárosok lakossága jelenti. A belföldi és külföldi megkülönböztetésnek az arcu-

lat kialakításánál van jelentősége. 

1. Belföldi:  

Vidék, községek és vidéki kisvárosok (rurális környezet, nem nagyvárosból kiköltö-

zött ingázó): A rurális környezetben élők, elsősorban akik onnan is származnak, a 

természeti környezetet magától értetődőnek tartják, és nem feltétlenül attrakciónak. 

Számukra inkább a kiegészítőprogramokkal dúsított, hosszú hétvégi kikapcsolódás-

sal egybekötött rendezvények azok, amelyek vonzóak lehetnek. Fürdőszolgáltatá-

sok, gasztronómia, rendezvényen igénybe vehető szolgáltatások összhangja járulhat 

hozzá eredményesen igényeik kielégítéséhez. 

Vidéki nagyváros, Budapest: A rurális és természeti környezetbe utazók legnagyobb 

hányada a nagyvárosokból kerül ki. A turisztikai élményt számukra a természeti 

környezet változatossága, a gyógyító erők (víz, jó levegő, ingerklíma), az átélhető 

hagyományok jelentik. A várakozások részben egy romantikus vidék-képen, rész-

ben pedig a feltöltődésről kialakított, egyre magasabbra csavart elvárásokon alapul-

nak. Egyedi élményt szeretnének a hagyomány és a legmodernebb szolgáltatások 

egyszerre való jelenvalóságában. 

2. Külföldi: Stabil, a visszatérő vendégek számában is realizálódó vendégszámra ak-

kor lehet számítani, ha a több napos tartózkodást indukáló, alapvetően gyógy,- és 

preventív egészségmegőrzésre építő minőségi alapszolgáltatásokat átjárható módon 

erősítik a zöld élmény átélésének kifejezésformái. Egy olyan speciális életélmény 

ígéretével, melynek fókuszában a harmóniateremtés áll. Ebből a szempontból nem 

csak a távolabbról érkező, nyugat, - és közép európai vendégkörre, de a határmenti-

ség okán a határ másik oldaláról érkező turistákra is érdemes koncentrálni. Annál is 

inkább, hiszen az egynapos vendégből a helyben kialakuló szolgáltatási struktúra 

fejlődése által, az igények differenciálódása mentén több napos vendég is vállhat. 
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5.3 Természetes közegben megvalósuló, élményteli aktivitásra épülő ökoturisztikai szol-
gáltatások kialakításához szükséges továbblépési irányok 
 

A tendenciák és a feltételrendszer ismertetése, valamint a potenciális célcsoportok bemutatását 

követően az alapvonzerőkre épülő, a térség arculatához illeszkedő, természetes közegben meg-

valósuló, élményteli aktivitásra épülő ökoturisztikai szolgáltatások rendszerspecifikus kialakí-

tásához szükséges továbblépési irányokat vesszük számba. 

 

Az alábbi beavatkozási területeket, szükséges és lehetséges továbblépési irányokat azono-

sítottuk:  

 

 

 
 

 

 

Valamennyi beavatkozási területen belül meghatároztuk a kívánt cél (jól működő aktivitásra 

épülő ökoturisztikai szolgáltatáskialakítás) eléréséhez szükséges javasolt intézkedéseket, intéz-

kedéscsomagokat, melyek az alábbiakban kerülnek részletesen kifejtésre. 

 

5. 3. 1. Bemutatást erősítő infrastruktúra fejlesztés  

Ez a zöldélmény átélését, az értékek bemutatást segítő kiszolgáló létesítmények fejlesztését, 

fogadási feltételeinek javítását jelenti. Javasolt intézkedések: 

 

Bemutatást 
erősítő 

infrastruktúra 
fejlesztés

Kínálatfejlesztés

Humán 
erőforrás 
fejlesztés

Kapcsolódó 
termékek és 

szolgáltatások 
fejlesztése

Marketing, 
értékesítés

Látogatói 
menedzsment, 
interpretáció, 
élményelemek 

fejlesztése
Szervezeti 

háttér és térségi 
menedzsment 

fejlesztése
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1. Intézkedés: 

Látogatóközpont, bemutatóhelyek létrehozása, a meglévők fogadási körülményeinek javítása, 

kínálatbővítése a célcsoportok sajátos igényei szerint. (Göcsej kincsei, az erdő és a fa erdészet-

, fűrészipar- és vasúttörténeti kiállítás –Lentiben, Pákán az Öveges József emlékház, Cesztregen 

a „Cseszt Regélő” Kézműves Bemutató- és Kiállító Tér, Márokföldön az Átjáró Természetmű-

vészet Park, Levendulás, Olajipar emlékei Lovászi térségében, Vízimalom a Szécsiszigeten, 

bunkerrendszer Páka és Lovászi körzetében) 

Az intézkedés célja: 

• Család- és látogatóbarát infrastruktúra kialakítása 

• Kihasználtságot biztosító, a különböző demográfiai célcsoportok igényeit kielégítő fo-

gadó, illetve szemléletformáló helyszínek létrehozása 

• A természeti és kulturális értékek hatékony bemutatása, tudatosítása, átadása 

• Komplex interpretációs eszköztár és élmények elérhetőségének biztosítása 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

2. Intézkedés:  

Aktív, zöld turisztikai infrastruktúra fejlesztése (élmény, illetve, - témaúthálózat kialakítása a 

meglévő tanösvények, parkerdei zóna, illetve a szőlőhegyi kultúra és a tájházak, szakrális em-

lékek értékhálózatára építve) 

Az intézkedés célja: 

• Az aktív, élmény-centrikus zöldturisztikai kínálat infrastrukturális hátterének biztosí-

tása 

Bemutatást erősítő 
infrastruktúra fejlesztés

1. Látogatóközpont, 
bemutatóhelyek létrehozása, a 

meglévők fogadási 
körülményeinek javítása, 

kínálatbővítése a célcsoportok 
sajátos igényei szerint

2. Aktív, zöld turisztikai 
infrastruktúra fejlesztése 

3. A természeti megfigyelési, 
elmélyülési pontok fejlesztése

4. Speciális öko-szálláshelyek 
(ecolodge) fejlesztése 

(glamping rész kialakítása a 
kemping területén), valamint 

vállalkozói aktivitások 
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• A terület megismerését, bejárását szolgáló útvonalak biztosítása 

• A turisták nem gépesített közlekedésének elősegítése, a közlekedésből származó zaj-, 

levegőszennyezés csökkentése 

• Család- és látogatóbarát infrastruktúra kialakítása  

• Aktív és komplex szolgáltatás-csomagok alapjának megteremtése 

• A természeti erőforrások fennmaradásának biztosítása 

 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

3. Intézkedés:  

A természeti megfigyelési, elmélyülési pontok fejlesztése (a kialakítandó élmény, - illetve té-

mautak mentén) 

Az intézkedés célja: 

• A természeti élmény, örökség széleskörű átélésének, megismerésének elősegítése 

• Az ökoturisztikai kínálat infrastrukturális hátterének szélesítése 

• Nemzetközi érdeklődésre számot tartható kínálat lehetősége 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

4. Intézkedés:  

• Speciális öko-szálláshelyek (ecolodge) fejlesztése (glamping rész kialakítása a kemping 

területén), valamint vállalkozói aktivitások 

Az intézkedés célja: 

▪ A magasabb fizetési hajlandóságú ökoturisták igényeit maximálisan kielégítő szállás-

hely infrastruktúra kialakítása. 

▪ A szálláshelyek kialakítása során környezetbarát és öko-orientált szempontok követése. 

▪ A szálláshelyek üzemeltetése során környezetbarát és öko-orientált szempontok köve-

tése 

▪ A szállásadók szemléletformálása a környezettudatos fejlesztések irányába. 

▪ A szálláshelyek természet-és környezettudatos átalakítása. 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

Megjegyzés: Az infrastruktúrafejlesztés eredményeképpen létrejövő beruházásoknak szinte 

minden potenciális célcsoport haszonélvezője tud lenni. Ezek igénybevételi hatékonysága 

csakis a célirányosan szervezett programok tematikájától, minőségétől, értékesítésétől függő 

tényező. 
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5. 3. 2. Kínálatfejlesztés 
 

 
 

 

1. Intézkedés:  
 

Garantált programok célcsoport specifikus rendszerének megteremtése 

 

Megjegyzés: Az alábbiakban az egyes intézkedésekhez a feltételezett igénybe vevők köre is 

feltüntetésre kerül. 

 

Aktív és családi/gyermek élmény programok kialakítása: 
 

• A város főbb vonzerőit, illetve turisztikai attrakcióit felfűző tematikus, elsősorban a csa-

ládokra és gyermekekre szabott élményút kialakítása: Aktivitásra ösztönző, a város jel-

legzetes helyszíneit bemutató körséta. A séta egyes megállópontjaihoz kreatív, az adott 

látnivalóhoz kötődő játékos feladatmegoldás kapcsolódik, részben ismertterjesztési jel-

leggel. Javasolt az élményút valamilyen kerettörténetbe ágyazása, mely szintén a helyi 

adottságokra, legendáriumokra, látni és tudnivalókra alapszik. Azonos karakterek alkal-

mazásával a gyermek élményút kiterjeszthető és hálózattá alakítható a CCII projekt 

gyermek élményváros tematikus hálózatában résztvevő városok részvételével. A háló-

zatban az egyes városok hasonló, az adottságokat számba vevő sétái az azonos szereplők 

és karakterek, valamint mese/kerettörténet révén összekapcsolódnának, így valódi gyer-

mekélmény hálózat kialakítása válna lehetségessé. 

o Célcsoport: családok gyermekekkel 

 

• Családi, kerékpáros túraútvonal Lenti környékén: az előző pontban javasolt városi séta 

kiegészítése egy „kerékpáros körrel”, akár a mese egy másik fejezeteként kerékpárral a 

környéket bejáró útvonallal. A városi sétához hasonlóan a kerékpáros út bizonyos állo-

másaihoz egy-egy, a keretmesébe illeszkedő játékos feladatmegoldás kapcsolódna. Az 

Kínálatfejlesztés

Garantált programok 
célcsoport specifikus 

rendszerének 
megteremtése

Aktív és családi/gyermek 
élmény programok 

kialakítása

Passzív élményteremtést, 
testi, lelki megújulást 

szolgáló garantált 
programok kialakítása

Gasztro-kalandok
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állomások Lenti környékének érdekes, emblematikus helyszínein kerülnének kijelö-

lésre. Az útvonal meghatározásakor tekintettel kell lenni az (elsősorban nagyobb) gyer-

mekek (10-14 éves korosztály) igényeire és terhelhetőségére, egy rövidebb, Lenti köz-

vetlen térségét bejáró útvonal meghatározása javasolt.  

 

• Természeti séták vezetett és kiajánlott rendszere három terhelhetőségi színt beállításá-

val eltérő távokon, a szezonális attrakciók és kiindulási pontok, valamint a célcsoportok 

igényeinek figyelembevételével (Parkerdei zóna, szőlőhelyi zóna, tágabb környezet ha-

zai tájakon, határon átnyúló zóna).  

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, sporto-

sok, konferenciavendégek, diákcsoportok, rendezvényturisták, kimerült mene-

dzser réteg, értékkeresők, ökoturisták. 

 

• Felfedezés két keréken eltérő távokon, különböző tematikával, alapvetően a Lenti kör-

nyéki természeti és kulturális attrakciók bemutatására építve. A terhelhetőségi szint 

közti átjárást e-bike flotta biztosítása segítheti. 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, sporto-

sok, konferenciavendégek, diákcsoportok, rendezvényturisták, kimerült mene-

dzser réteg, értékkeresők, ökoturisták. 

 

• Kombinált mozgásformák kialakítása: kerékpározás-gyaloglás; kerékpározás evezés. 

Ennél a kombinált mozgásformánál minőségi transzfer rendszeresítése szükséges. 

o Célcsoport: sportosok, diákcsoportok, ökoturisták. 

 

• Speciális „jármódú” élménytúrák a városi, illetve a vidéki értékek egy-egy szeletének 

bemutatása céljából. (elektromos busszal városi körséta, szakvezetett kisvasút-túra a 

megállópontok értékeinek bemutatásával, traktortúra Márokföldön) 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, konferen-

ciavendégek, diákcsoportok, rendezvényturisták, értékkeresők. 

 

• Buszos utak szervezése Lenti térségének, és a határon túli (Lendva és térsége) termé-

szeti, kulturális értékek bemutatása céljából. 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, diákcso-

portok, rendezvényturisták, értékkeresők, ökoturisták. 

 

• Speciális sport-jellegű tornák szervezése, illetve eszközrendszerének kialakítása (street-

work out, szabadtestsúlyos gyakorlatokra épülő tornapályán irányított bemutatók szer-

vezése) 

o Célcsoport: sportosok 

 

• Szőlőhegyek gazdagsága rendszeresített esti szezonális séta szervezése a fürdőtől a sző-

lőhegyig (séta és gasztro-program) 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, sporto-

sok, rendezvényturisták, értékkeresők, ökoturisták. 

 

Az intézkedés időtávja: 2-3 év 

 

Passzív élményteremtést, testi, lelki megújulást szolgáló garantált programok kialakítása: 

• Kneipp kúra: kneipp ösvény kialakítása a fürdőben és egy kneipp témaút kialakítása a 

fürdő-szőlőhegy útvonalon 
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o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, kimerült 

menedzser réteg, értékkeresők, ökoturisták. 

• Kozmogram túra Lentiben és környékén, kijelölt energetizáló pontok felkeresése 

 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, kimerült 

menedzser réteg, értékkeresők, ökoturisták. 

 

 

• Irányított meditatív mozgásformák erre kialakított természetes környezetben (jóga, thai-

chi, reiki) 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, sportosok, kimerült menedzser réteg, 

ökoturisták. 

 

Az intézkedés időtávja: 2-3 év 

 

Gasztro-kalandok: 

• Lenti és vidékének összekötése: a Lentiben megszálló vendégeket vidéki autentikus, 

tájegységi hagyományokat közvetítő helyszínekre, a vidéki szállásokon lévőket pedig 

Lentibe szállítmányozni meghatározott napokon vacsoraestekre, borkóstolókra. (Lenti-

hegy és a fürdő közti összeköttetés, szállítmányozás megteremtésének fontossága, lehe-

tőeg az ökomobilitás jegyében) 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, konferen-

ciavendégek, rendezvényturisták, értékkeresők, ökoturisták. 

 

• A Lenti hegy (illetve más szőlőhegy) gasztronómiai kínálatszínesítése, napi szintű mi-

nőségi kínálati csomag megfogalmazása. 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, sporto-

sok, konferenciavendégek, rendezvényturisták, kimerült menedzser réteg, érték-

keresők, ökoturisták. 

 

 

• Gasztro-műhely túrák szervezése (ételbemutatók, főzőiskola kialakítása első körben egy 

városi és egy vidéki helyszínnel) 

o Célcsoport: gyógyulni vágyók aktív része, wellness szolgáltatás hívei, konferen-

ciavendégek, diákcsoportok, rendezvényturisták, kimerült menedzser réteg, ér-

tékkeresők, ökoturisták. 

 

• Ehető növények bemutató túra a természet kincseiről, ételkóstolóval zárva 

o Célcsoport: diákcsoportok, rendezvényturisták, kimerült menedzser réteg, ér-

tékkeresők, ökoturisták. 

 

Az intézkedések célja: 

• A programszolgáltatások kínálatának minőségi fejlesztése 

• Az itt tartózkodási idő élményszerűségének növelése 

• A jelenlegi térségi szolgáltatások jobb kapacitás-kihasználása. 

• A helyi turizmus demográfiai célcsoportjainak megfelelően differenciált termékek lét-

rehozása, amely az egyes szolgáltatások kihasználtságát és hatékonyságát biztosítja. 

• A helyi közösség életminőségének javítása, a helyi termékek piacának bővítése. 

• A természeti és kulturális értékek hatékony bemutatása, tudatosítása, átadása. 
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• A vendégkör ökoturizmus, a helyi értékek iránti érdeklődésének elmélyítése, a fogyasz-

tás megismerés irányában történő elmozdulása. 

• piacának bővítése. 

• A magas hozzáadott értékű szolgáltatások értékesítésének bővítése 

• A természeti és kulturális értékek hatékony bemutatása, tudatosítása, átadása. 

• Elmaradott térségek felzárkózásának elősegítése 

• A programszolgáltatásból származó bevételek növelése és helyben tartása 

• Az autentikus turisztikai élmény biztosítása 

 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

 

5. 3. 3. Humán erőforrás fejlesztés 

A helyi turizmus működtetéséhez, az erősen humánerőforrás függő garantált programszolgál-

tatások fenntartásához, a turisztikai termékek és a kiszolgáló létesítmények működtetéséhez 

alapvető feltétel a megfelelő számú és képzettségű szakemberek biztosítása.  

Az egészségturizmus és a kiegészítő szolgáltatásként megcélzott ökoturizmus célcsoportjába 

tartozó, különböző mértékben egészség- és környezettudatos fogyasztók igényeinek kielégíté-

séhez az infrastruktúra megléte mellett elengedhetetlen az adott területet (mind földrajzi, mind 

szakma-specifikus értelemben) jól ismerő, megfelelően képzett, nyelvismerettel rendelkező 

szakemberek biztosítása. A felsőoktatásban jelenleg folyó képzések a hagyományos vagy álta-

lános szakmai ismeretek átadására irányulnak, piaci-turisztikai ismereteket kevésbé integrál-

nak. Fordítva is igaz, hogy a turisztikai felsőfokú képzések közül sem mindegyikben foglalkoz-

nak megfelelő mélységben az egészségturizmussal vagy az ökoturizmussal. Az alábbi intézke-

désjavaslatok ennek korrekciójára törekednek. 

 

 

 

Humán erőforrás fejlesztés

A jelenleg zajló köz, - illetve 
közép,- és felsőfokú oktatás és a 
helyben érvényesülő turisztikai 

feladatellátáshoz szükséges 
tudás hatékonyabb 
összekapcsolása

Helyi közösségek bevonása, 
tájékoztatása, képzése, 

szemléletformálása/humán 
fejlesztés 

A turizmus területén dolgozók 
ágazati szintű turisztikai 
képzése, továbbképzése.
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1. Intézkedés:  

A jelenleg zajló köz, - illetve közép,- és felsőfokú oktatás és a helyben érvényesülő turisztikai 

feladatellátáshoz szükséges tudás hatékonyabb összekapcsolása 

Az intézkedés célja: 

▪ Az oktatási rendszer/intézmények és a helyi turisztikai munkaadók közötti stratégiai 

együttműködés kialakítása, erősítése (szakmai gyakorlat, tananyagrészek) 

▪ Az oktatásban is meggyökereztetett szemléletformálás 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

2. Intézkedés: 

Helyi közösségek bevonása, tájékoztatása, képzése, szemléletformálása/humán fejlesztés  

Az intézkedés célja: 

• Helyi közösségek érdekeltté tétele, motivációs szintjének növelése. 

• A helyi turizmusfejlesztés rendszerben érdekelt szereplők involvációs szintjének fenn-

tartása, fejlesztése. 

• A helyi értékek bemutatási rendszerben elfoglalt helyének tudatosítása. 

• Az egészség, - és az ökoturizmus turizmusrendszeren belül elfoglalt helyének, szerepé-

nek, létjogosultságának tudatosítása. 

• A lokális szemléletre való orientálás. 

• Az adott desztináció helyi természeti, táji, kulturális értékeinek megőrzésére, bemuta-

tására való alkalmassá tétel. 

• A helyi foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítése. 

• A szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztésére alkalmas egyének turizmusszek-

torba történő bevonása. 

• A turizmusszektor helyi szereplői közti együttműködési készség fokozása. 

Az intézkedés időtávja: 1-3 év 

3. Intézkedés: 

 A turizmus területén dolgozók ágazati szintű turisztikai képzése, továbbképzése. 

Az intézkedés célja: 

• Új, komplexebb speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, továbbkép-

zése 

• Modulszerűen felépülő, átjárható, praktikus, hasznosítható, munkarendbe illeszthető 

képzési struktúra kialakítása   

• A helyi turizmusszektor szereplőinek, szervezetének és a képző oktatási intézménye 

együttműködése 

Az intézkedés időtávja: 2-4 év 

 

5. 3. 4. Kapcsolódó termékek és szolgáltatások fejlesztése 

A hagyományos és helyi termékek iránti igény növekedési üteme ma messze megelőzi a helyi 

desztinációk turizmuskínálatának erre adott válaszreakcióját. A turizmus állandó mozgatórugó-
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jának tekinthető változatosságigény differenciálódásával párhuzamosan a másság mellett a he-

lyi, a helyben megtermelt termékek nimbusza is markánsan kitapintható. Ez különösen a ter-

mészetközeli, vidéki desztinációkban tapasztalható. Az élmény nélkülözhetetlen darabját ké-

pezi a kipróbálható, hazavihető jellegzetesen helyi termékek csoportja. Sokszor a helyi marke-

ting zászlóshajója is egy ilyen jól meghatározott termék vagy termékcsoport, mely automatiku-

san magában hordozza a helyben fogyasztó turista fogyasztási döntésének alakítását is. E mel-

lett az egészséges életmód, az ökotudatos fogyasztási szokások más csatornákon való terjedése 

is a fogyasztási szokások ez irányú változásához járulnak hozzá. Mindez megkívánja a helyi 

turizmusrendszer szereplőinek és a helyi termékek előállításában érdekeltek körének átgondolt 

összefogását, a programcsomagszerű értékesítés láncolatába való bekapcsolódás módozatainak 

kimunkálását. Egyszóval a hagyományos és helyi termékek előállításával, értékesítésével, és a 

hozzájuk kapcsolható termékek és szolgáltatások megszervezésével kapcsolatos információ-

áramlás és együttműködés rendszerének kialakítását. 

 

 
 

1. Intézkedés:  

Környezetbarát- és tömegközlekedési módok használatának elősegítése  

 

Az intézkedés célja: 

• A Lenti és a fejlettebb térségi vállalkozások által szervezett programcsomagokhoz ren-

delt környezetbarát közlekedési rendszerek (e-bike, elektromos járművek, szervezett já-

ratok) bevezetése, rendszeresítése. 

• A térségi arculathoz és a terméktípushoz illően a közlekedésből származó zaj-, levegő-

szennyezés csökkentése. 

Az intézkedés időtávja: 1-3 év 

 

2. Intézkedés:  

Hagyományos és helyi termékek előállításának támogatása. 

 

Kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások fejlesztése

Környezetbarát- és 
tömegközlekedési módok 
használatának elősegítése

Hagyományos és helyi 
termékek előállításának 

támogatása.

Hagyományos helyi 
termékek arculatformáló 

termékként 
(márkatermékként) való 

terjesztése
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Az intézkedés célja: 

• Helyi, a hagyományos és helyi termékek előállításában érdekelt szereplők érdekeltté 

tétele, motivációs szintjének növelése, együttműködésének elősegítése. 

• A hagyományos helyi termékek legális előállítását segítő jogszabályi környezet kiala-

kítása, piacra viteli képességének javítása, terjesztői, árusítói hálózat kialakítása. 

• A hagyományos és helyi termékek előállításával kapcsolatos információáramlás előse-

gítése. 

• A helyi, vagy tájra jellemző hagyományok (termelési folyamatok, termékek, mestersé-

gek/tevékenységek, motívumok stb.) megőrzése, bemutatási feltételeinek kialakítása. 

• A hagyományos és helyi termékek helyi programkínálatba illesztése. 

Az intézkedés időtávja: 1-4 év 

 

3. Intézkedés:  
 

Hagyományos helyi termékek arculatformáló termékként (márkatermékként) való terjesztése. 

 

Az intézkedés célja: 

▪ A Lenti és környéki helyi termékek kínálatának minőségi fejlesztése, a hagyományos 

helyi termékek márkatermékként való forgalmazási lehetőségének megteremtésével. 

▪ A vezérmárka, és a kiegészítő márkák konszenzusos kiválasztása, egységes marke-

tingje, polcokon való megjelenítése 

Az intézkedés időtávja: 2-4 év 

 

5. 3. 5.  Marketing, értékesítés 

Az intézkedéscsomagban megfogalmazott ökoturizmushoz köthető, az egészségturisztikai 

alapszolgáltatások kiegészítő elemeiként megjelenő szolgáltatások a térségi marketing része-

ként jelennek meg. 

Annál is inkább, hiszen a koordinálatlan, ötletszerű, stabil stratégiai alapokat és kapcsolódási 

pontokat nélkülöző kommunikációs tevékenység adott esetben több kárt okozhat, mint hasznot, 

vagy legalábbis aligha téríti meg a vele kapcsolatban felmerült költségeket. A kiegészítő prog-

ramok kommunikációs tevékenységének megvalósítása különösen nehéz feladatot jelent, egy-

részt a „termék” komplexitása és megfoghatatlansága, másrészt az egymással sokszor ellentét-

ben álló egyéni érdekeknek való együttes megfelelés szükségessége miatt.  
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1. Intézkedés:  
 

A programkínálat tematikus hangsúlyaira épülő arculatépítés 

Az intézkedés célja: 

• Lenti és térségének egyedülálló adottságaira épülő szolgáltatásrendszer vonzó tudatosí-

tása a bel- és külföldi célközönség körében. 

• A térségi programkínálat legvonzóbb sajátosságainak kiemelése, a harmóniateremtésre 

kiválóan alkalmas vonzerők bemutatása a kínálat specialitásának érzékeltetésére. 

• A programkínálat élmény-elemeinek beépítése az általános arculatba. 

 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

2. Intézkedés: 
 

Komplex, speciális szolgáltatás-csomagok kialakítása a különböző célcsoportoknak 

 

Az intézkedés célja: 

• A Lenti és vidéke látogatóinak ellátása mennyiségi és minőségi szempontból számukra 

megfelelő szolgáltatásokkal, ezáltal az itt tartózkodási idő növelése. 

• A spontán szolgáltatás-vásárlások bizonyos mértékű terelése, irányítása a turisztikai él-

mény 

• Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

3. Intézkedés: 
 

Célpiaconként differenciált kommunikációs tevékenység kialakítása 

 

Marketing, értékesítés

A programkínálat tematikus 
hangsúlyaira épülő arculatépítés

Komplex, speciális szolgáltatás-
csomagok kialakítása a 

különböző célcsoportoknak

Célpiaconként differenciált 
kommunikációs tevékenység 

kialakítása
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Az intézkedés célja: 

• Egyes szegmenskötődések kialakítása, fokozása. 

• A versenytársaktól való különbözőség látogatókban való tudatosítása. 

• A térség vonzerőiből és azok programba ágyazott lehetőségeiből fakadó egyéni élmény-

szerzési lehetőségek személyre szabottságának versenyelőnyként való használata. 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

5. 3. 6. Látogatói menedzsment, interpretáció, élményelemek fejlesztése 

A látogatói menedzsment a területre érkező látogatók tájékoztatására, irányítására és koordiná-

lására irányuló tevékenységeket foglalja magában. A látogatói menedzsment több célt szolgál: 

▪ a látogatható területek kijelölésével kontrollálja a látogatók mozgását,  

▪ összefogja ezeket a tevékenységeket és szolgáltatásokat,  

▪ hozzájárul a látogatók egyedi, különleges élményéhez, 

▪ hozzájárul a helyi érték-alapú szemléletformáláshoz. 

 

 
 

 

1. Intézkedés: 
 

 Interpretációs eszközök és technikák céltudatos fejlesztése  

 

Az intézkedés célja: 

▪ Élményelemek élménykörnyezetben való minőségi biztosítása 

▪ Szemléletformálás a látogatók körében 

 

 

Az intézkedés időtávja: 1-5 év 

 

Látogatói menedzsment, 
interpretáció, élményelemek 

fejlesztése

Interpretációs eszközök és 
technikák céltudatos fejlesztése 

Helyi sajátosságokhoz, 
arculathoz igazodó rendezvény-

kínálat fejlesztése

Látogatói információs hálózat 
kialakítása 
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2. Intézkedés: 
 

Helyi sajátosságokhoz, arculathoz igazodó rendezvény-kínálat fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: 

▪ Meglévő rendezvények térségi brandhez illesztése, továbbfejlesztése 

▪ Új, a térségi arculathoz illő imázs teremtő nagyrendezvény bevezetése 

▪ Szolgáltatói arculat formálása, szolgáltatói involvációs szint és aktivitás növelése  

 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

3. Intézkedés: 
 

Látogatói információs hálózat kialakítása  

 

Az intézkedés célja: 

▪ Térben és időben megfelelően elosztva, könnyen elérhető és megbízható információ áll-

jon rendelkezésre a turisták számára. 

▪ A területet bármerről megközelítő látogató előzetes információszerzés nélkül is megta-

lálja a számára megfelelő szolgáltatásokat. 

▪ A látogatható területek és szolgáltatások megjelölésével a turisták mozgásának kontrol-

lálása. 

 

Az intézkedés időtávja: 2-5 év 

 

 

5.3.7 Szervezeti háttér és térségi menedzsment fejlesztése 

A Lenti és térségében megvalósuló programszolgáltatási rendszer a turizmusrendszerhez iga-

zodóan jellegénél fogva csak térségi koordinációra alapozva működhet. Ennek három fő oka a 

következő:  

▪ A helyi KKV-k, civil, - és önkormányzati szervezetek együttműködésében létrejövő he-

lyi adottságokra épülő kínálat piacra jutása csak összefogással, a célterület erős arcula-

tára építve lehetséges. A tőkebevonás és folyamatos innováció eseti korlátai és a piaci 

viszonyokat befolyásoló külső hatótényezők változásai miatt az egyes szereplők haté-

kony piaci működési esélyei bizonytalanok. 

▪ A fogyasztók komplex igényeinek kielégítésére létrehozandó szolgáltatáscsomagok 

megszervezéséhez, kínálatához a térségi együttműködés szükséges.  

 

A sokszereplős térben a koordináció eszköze az önkéntes, minden résztvevő számára előnyös 

együttműködés. Ennek alapja a térségi szerepelők közötti információáramlás. A fejlesztés során 

az eseti és esetleges információcserét fel kell váltani egy olyan formális partnerségnek, amely 

megteremti a hatékony kollektív cselekvés lehetőségét. Rendszeres fórumok, fejlesztési-keze-

lési megbeszélések alapozhatják meg egy olyan szervezet létrehozását, amely a terület turizmu-

sának menedzsmentjét hatékony, felhatalmazott és erőforrásokkal kellően ellátott módon látja 

el. E szervezet aztán elláthatja:  

▪ az érdekegyeztetés 
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▪ a fejlesztési koordinálása   

▪ a marketing és  

▪ az ellenőrzés feladatait.  

 

 
 

 

1. Intézkedés: 
 

A helyi kapcsolatháló kialakítása 

 

Az intézkedés célja: 

▪ A helyi turisztikai kínálat stratégiai megújításához, fenntartásához szükséges, koordiná-

ció képes intézményi háttér, profi menedzsment kialakítása. 

▪ Ez által a helyi szereplők közötti kommunikáció biztosítása, konszenzusra épülő dön-

téshozatali mechanizmus és kontrolling kiépítése. 

 

Az intézkedés időtávja: 1-2 év 

 

2. Intézkedés: 
 

Minőségbiztosítás rendszer kiépítése  

 

Az intézkedés célja: 

▪ Minőségbiztosítási rendszer és védjegy létrehozása 

▪ Helyi programszolgáltatások, termékek, események folyamatos, garanciális megjelení-

tése 

 

Az intézkedés időtávja: 2-3 év 

 

Szervezeti háttér és térségi 
menedzsment fejlesztése

A helyi kapcsolatháló kialakítása

Minőségbiztosítás rendszer 
kiépítése 

Monitoring rendszer kiépítése
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3. Intézkedés: 
 

Monitoring rendszer kiépítése 

 

Az intézkedés célja: 

▪ A látogatók keresletének komplex, teljes körű megismerése  

▪ Naprakész adatok gyűjtése a terület iránt megnyilvánuló kereslet mennyiségi és minő-

ségi sajátosságairól 

▪ A helyben érvényesülő turizmus társadalmi - gazdasági-természeti hatásainak nyomon 

követése 

▪ Egységes módszertan szerinti adatértékelés a döntés-előkészítés számára  

 

Az intézkedés időtávja: 1-3 év 

 

 

Az intézkedések áttekintő táblája és összefüggései: 

 



 

Beavatkozási területek - Aktív, ökoturisztikai irány

Bemutatást erősítő 
infrastruktúra fejlesztés        

- időtartama 2-5 év

Láto-
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hozás
a,és a  
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fejlesz
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A 
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i, 
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k 
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-
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Kínálatfejlesztés -
Garantált 

programok 
megteremtése -
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intézkedés 2-3 év, 
3. intézkedés 2-5 
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és 
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mek  
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szív 
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Humán erőforrás 
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inézkedésenként: 
1.-2-5 év; 2.- 1-3 

év, 3. - 2-4 év

A köz-, 
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fokú 
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hely-
ben 

érvé-
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lő 
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humá
n-

fejlesz
-tés

A 
turiz-
mus 

terüle-
tén 

dolgo-
zók 

ágazat
i 

szintű 
turisz-
tikai 

képzé-
se, to-
vább-
képzé-

se

Kapcsolódó 
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intézkedésenként: 
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építés
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csoma
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Látogatói 
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interpretáció, 
élményelemek 
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időtartama 
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- 2-5 év, 
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pretá-
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-kák 
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-tése

Helyi 
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é-se

Moni-
toring 
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A fenti intézkedésekre összességében elmondható, hogy viszonylag rövid távon megvalósul-

hatnak, nem igényelnek óriási költségvetést, egy kitűzött ütemtervet követve már az elszánást 

követő első-második évben hatékonyan segíthetik a szolgáltatási struktúra bővülését. Humán 

erőforrás igénye a szolgáltatások bővülésével párhuzamosan nő. Hozzáadott értéke által viszont 

jelentős multiplikátor hatással és jövedelemtermelő képességgel járul hozzá a helyben élők gya-

rapodásához, a turisztikai ágazat megtartó képességének erősödéséhez. 

 

6. REKREÁCIÓ - A gyógyászati tevékenységekkel összhangban pre-
ventív jellegű szolgáltatások kialakítása 
 

Mint ahogy a helyzetelemzés részben már részletesen bemutattuk, Lentiben a turizmusfejlesztés 

ezen belül a fürdő, és szálloda fejlesztése tekintetében már jelentős előrelépések történtek, il-

letve további fejlesztések vannak folyamatban. Ezzel párhuzamosan, elsősorban a fürdő terüle-

tén jelenleg is számos gyógyászati szolgáltatás érhető el, elsősorban a hagyományos gyógyászat 

területén. A gyógyászati részleg bővítésére vonatkozóan részletes koncepció áll rendelkezésre. 

(Utóbbiak egy másik tanulmány keretében már számbavételre kerültek – így azokat jövőbeni 

adottságoknak tekintjük, itt nem tárgyaljuk). Jelen koncepcióban a második fejlesztési irány 

(REKREÁCIÓ) meghatározásakor egyrészt elsősorban a prevencióra, az egészségmegőrző 

életmód kialakítására, ennek eszközeire, valamint a hagyományos gyógyászatot kiegészítő al-

ternatív gyógymódokra, ezek bevezetésének lehetőségeire helyeztük a hangsúlyt.  

 

6. 1. A prevenció jelentősége napjainkban 

Napjainkban újra kezd meghonosodni a gondolat, miszerint egy ország gazdasági ereje nagy-

mértékben függ a lakosság munkaképességétől, ami pedig szorosan összefügg az egészségi ál-

lapottal. Az utóbbi néhány évtizedben az európai országokban az élet- és munkakörülmények, 

az egészségtudatosabb gondolkodás jelentősen hozzájárult az élethossz megnövekedéséhez, ez-

zel együtt egyre inkább igényként merül fel, hogy az egészségben eltöltött évek  száma is nö-

vekedjék, így a prevenció mindhárom szintje (elsődleges: az egészség védelme, az egészségká-

rosodás megakadályozása, másodlagos: a betegségek korai felismerése, szűrővizsgálatok, har-

madlagos: már kialakult károsodások esetében ártalomcsökkentés) középpontba került. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az egészséget befolyásoló tényezők négy nagy cso-

portba sorolhatók, melyek közül háromra (egészségügyi ellátás, genetika, környezeti tényezők) 

az egyénnek túl nagy ráhatása nem lehet. A negyedik faktor azonban, amely a legnagyobb részt 

hasítja ki az összetevők közül, javarészt az egyes emberen múlik, ez pedig az életmód (12. 

ábra). Az életvitel a megelőzés mindhárom szintjén jelentős befolyásoló tényező. A táplálkozás, 

testmozgás, stresszkezelés, a lelki egyensúly fenntartása fontos szempontjai mind az egészség 

megtartásának, mind pedig helyreállításának. 

 

http://www.oecd.org/els/health-systems/46803466.pdf
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12. ábra: Az egészséget meghatározó tényezők (forrás: WHO) 

Ezt felismerve az utóbbi évtizedben az egészség az egyén szintjén is egyre inkább az érdeklődés 

középpontjába került. A mozgás szerteágazó lehetőségei, a különböző étrendek, táplálékkiegé-

szítők, funkcionális élelmiszerek, a relaxációs technikák, a lelki egyensúly megőrzése nagy 

hangsúlyt kap az emberek életében. Nemcsak a primer prevenció érdekli a lakosságot, a már 

gyógyításra szoruló bajok esetében is fontossá vált a modern orvoslás eszközei mellett az élet-

mód átalakítása is a gyógyulás, illetve a károsodások csökkentése érdekében. Egyre többet ál-

doznak a minőségben megélt, hosszabb élettartam elérésére. 

 

A fentiek az elmúlt években a turizmus vonatkozásában is jelentőséget kaptak az úgynevezett 

egészségturizmus jegyében. Magyarországon messzi gyökerekhez nyúlik vissza a gyógyturiz-

mus, a gyógyfürdőkultúra, régi hagyománya van a gyógyüdültetésnek, mindez jó alapja lehet 

az élményfürdőzés mellett az egészség érdekében folytatott primer prevenció és az aktív pihe-

nés fellendülésének is. 

 

6. 2. Egészségmegőrző rekreációs program kialakítása Lentiben 

A program célja Lenti városában – a meglévő fürdőre és gyógyászati szolgáltatásokra építve – 

egy egészségmegőrző prevenciós centrum kialakítása, melyhez a város kereskedelmi, gasztro-

nómiai és turisztikai infrastruktúrája kapcsolódik. 

Egészségturisztikai szempontból a prevenció a fő fókusz a gyógyítás mellett, mert az egészség-

tudatos vendég rendszeresen, akár évente többször vissza fog térni egészsége megőrzése érde-

kében. Mivel az egészségtudatos életvitel egyben divattá is vált, a közösségi oldalakon gyorsan 

terjednek ezek a helyek, lehetőségek.  

Célcsoportként gyakorlatilag bármely korosztály meghatározható. Az Európában élő időseb-

bek egyre egészségesebbek, aktívabbak és betegség esetén egyre többet hajlandók áldozni 

egészségük visszaállítására. A fiatal tehetős menedzser-réteg számára nem előnyös az esetleges 

túlhajszoltság miatti munkából való kiesés. A nyugati országokban egyre több munkahely teszi 

lehetővé és támogatja a rekreációs szabadságot. 

11%

19%

27%

43%

egészségügyi ellátás

környezeti tényezők

genetikai tényezők

életmód
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A vonzerő kapcsolódik a város területén átfutó energiamezőhöz, mely harmonizál a prevenció 

alapvetően nem orvosi eszközökkel történő módszereivel. Másrészt a legtöbb gyógyfürdő első-

sorban a krónikus, többnyire mozgásszervi betegségben szenvedő embereket célozza meg, míg 

az élményfürdőkben sokszor a tömeg és a nagyszámú gyermekes család jelenléte miatt nehéz 

az elmélyülés, kikapcsolódás. 

 

Az egészségturizmus programcsomag esetében 10-21 napos kúrákban gondolkodunk, mi-

vel ennél rövidebb idő alatt észlelhető változás a közérzetben vagy a paraméterekben nem vár-

ható. A kúra a következőképpen épül fel (3. ábra): 

 

1. Állapotfelmérés 

2. Terápia 

3. Eredmények 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. Az egészségmegőrző kúra felépítése 

 

 
 

A kúra előzetes állapotfelmérésen alapul, amely a hagyományos orvosi vizsgálat (fizikális 

vizsgálat, vérnyomás,- vércukorszintmérés, EKG, esetleges kórelőzmények áttekintése, stb.) 

mellett testtömegösszetétel mérésből, biorezonanciás funkcionalitás mérésből áll. Ez utóbbiak 

révén rengeteg olyan plusz információhoz jutunk a vendég egészségi állapotáról, amit a modern 

orvoslás eszközei nem tesznek lehetővé. 
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A biorezonanciás vizsgálat egy fájdalmatlan beavatkozás, a gép külső elektródák segítségével 

képes a test energetikai állapotát, a szervek működésének egyensúlyát rövid idő alatt feltérké-

pezni. Néhány perc alatt több száz paramétert mér az eszköz, ami alapján a szervezet általános 

állapotát, esetleges funkcióbeli eltolódásokat lehet feltárni gyakran olyan elemi szinten, amire 

a modern orvosi diagnosztikának korlátozott lehetőségei vannak, vagy egyáltalán nem képes 

ezekre. A rendszer elektromágneses rezgések alapján méri fel mind a testi, mind az érzelmi és 

mentális működések egészségestől való eltéréseit. Néhány a biorezonancia elvén mérhető el-

változás: allergiák, toxinok, nehézfémek, vitamin-, ásványi-anyaghiány, rizikó faktorok, para-

ziták, gombák, stb. 

A kúra szakmai vezetése orvos végzettséget kíván, amelyhez mindenképpen szükséges a komp-

lementer medicinában való jártasság is. A vendéggel való rendszeres orvosi konzultáció a kúra 

során nem nélkülözhető, erre a lehetőséget feltétlen meg kell adni a vendégnek. Csakúgy, mint 

a terápiás opciók közötti behatárolt választást. A kúra ideje alatt a kezelések időpontjait alap-

vetően a terápiát vezető orvos határozza meg, ugyanis a sorrendiségnek jelentősége lehet. 

A Kneipp-témaút vagy Bach-virágpark harmonikusan összeköti a terápia több elemét egymás-

sal - meditáció, mozgás, gyógynövények, vizes kezelések. 

 

A kúra befejezéseként a vendég állapotának változását egy újabb felméréssel, záróvizsgálat-

tal objektivizálják és elemzik, mely eredmények alapján a távozót egyénre szabott életvezetési 

tanácsokkal látják el a szakemberek. Egyben meghatározzák a következő kúra esedékes idő-

pontját.  

Az eredmények közlése és megbeszélése a vendéggel alapvető információ. Ezek megfelelő 

kommunikációja etikai kérdéseken túl fontos a továbbiakhoz való hozzáállás szempontjából is, 

hiszen nem biztos, hogy a kúra ideje alatt látványos változásokat fogunk tapasztalni. Meg kell 

értetni a vendéggel, hogy az életmód átalakítása egy hosszú folyamat, mely jó esetben életen át 

tarható és a Lentiben töltött idő ennek csak a kezdete volt. Ezért is lényeges hosszabb távra 

tanácsokkal felvértezni a távozót. 

Szakemberigény: orvos, középfokú egészségügyi végzettségű asszisztens 

Intézkedés:  

-a jogszabályoknak megfelelő orvosi rendelő kialakítása 

-alternatív vizsgálatok végzésére alkalmas műszerek beszerzése 

Intézkedés célja: a hagyományos orvosi vizsgálatokon túlmutató, prevenciót célzó szolgálta-

tásbővítés 

 

 



81 

 

6.3 Egészségmegőrző rekreációs program megvalósításához bevezetésre javasolt terá-
piák 
 

Annak figyelembevételével, hogy megnőtt a nem orvosi eszközökkel történő prevenció és 

egészségmegőrzés, a komplementer medicina és a természetgyógyászat számos ága iránti 

igény, a következő 5 szempont szerint állítják össze az egyéni terápiát a szakemberek:  

 

6. 3. 1. Dietoterápia 

A vendég ott tartózkodása idejére komplett étrendtervezés dietetikus szakember segítségével 

minőségi, mennyiségi és összetételbeli táplálkozási elveket egyaránt figyelembe véve. A java-

solt ételek elkészítése személyre szabottan helyben történik, a környéken megtermelt alapanya-

gok felhasználásával. 

Az optimális táplálkozás fogalmát nem egyszerű meghatározni. A szervezet energiaigénye és a 

táplálék ideális összetétele többek közt függ az életkortól, nemtől, a testösszetételtől, a napi 

tevékenységektől, az emésztőrendszer állapotától stb. Általánosságban elmondható, hogy 

egészségünk megőrzéséhez biztosítanunk kell a szervezet számára szénhidrátokat, fehérjéket, 

zsírokat, vitaminokat és ásványi anyagokat és ezek alapvető arányai legtöbb esetben változat-

lanok (13. ábra). 

.  
13. ábra: Táplálkozási piramis 

A mai ember sokszor az élelmiszeripar, a kereskedelem és főként az internetes információk 

nyomása alatt táplálkozik, saját igényeit félretéve. Nem egyszerű a helyes utat megtalálni ebben 

az útvesztőben. Ráadásul korunk rohanó világában hajlamosak vagyunk elfelejteni az étkezés 

élvezeti értékét, a ráhangolódást, az ízek harmóniáját, a közösen elköltött étkek pozitív hatásait. 

A gasztronómiai élmény fontos része az egészséges táplálkozásnak.  
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Szakemberigény: orvos, dietetikus, diétás szakács 

 

Intézkedés: 
-diétás ételkészítés hátterének megteremtése, konyhatechnika, felszereltség, személyzet 

-helyi termelők bevonása az alapanyagellátásba (biopiac) 

-helyi kereskedők bevonása az alapanyagellátásba 

 

Intézkedés célja:  
-szolgáltatásbővítés, kúrán résztvevő vendégek számára előírt ételek szakszerű elkészí-

tése, bio alapanyagok felhasználásával 

-többi vendég számára ételkészítés ételallergia, kalóriacsökkentés vagy egyéb egyedi 

igény alapján 

-helyi vállalkozások fellendítése 

6. 3. 2. Fizikai aktivitás 

Edző szakember vagy mozgásterapeuta által vezetett, a kúra egész időtartamára tervszerűen 

előírt rendszeres testmozgás. A kitartást igénylő sportok (túrák, nordic walking, kocogás, lo-

vaglás, úszás) mellett a meditatív mozgásformák (jóga, tai chi, csikung) is hangsúlyt kapnak. 

A rendszeres fizikai aktivitás jelentőségét az egészségmegőrzésben nem lehet eléggé kiemelni. 

A modern világ válságai közé tartozik a technikai fejlődés hozta inaktivitás, hiszen a gépesítés 

életünk minden területére kiterjed a helyváltoztatástól a konyhatechnikáig. Minden abba az 

irányba halad, hogy minél kevesebb erőbedobással, minél rövidebb idő alatt, minél több dolgot 

meg tudjunk csinálni. A kényelmes élet azonban kegyetlenül megbosszulja magát például a 

különböző ún. civilizációs betegségek által. Az emésztési problémáktól a mozgásszervi elvál-

tozásokig széles a mozgáshiánnyal kapcsolatos betegségek sora. A prevenciós céloknak meg-

felelő mozgásprogram az intenzitás és időtartam elé helyezi a rendszerességet. Heti ötször 20-

30 perc pulzusszámot emelő aktivitással hatalmasat léphetünk előre egyensúlyunk megtartása 

érdekében. 

Szakemberigény: orvos, edző/mozgásterapeuta/lovasterapeuta 

 

Intézkedés: 

• -parkokban séta/futóutak kialakítása 

• -tornaterem/edzőterem létrehozása 

• -helyi lovardák bevonása 

 

Intézkedés célja:  

• -bármilyen időjárás esetén lehetővé tenni a vendégek számára az előírt mozgás-

terápia lefolytatását 

• -bővíteni a mozgási lehetőségeket helyi vállalkozók bevonásával 

• -helyi vállalkozások fellendítése 

 

6. 3. 3. Vizes kezelések 

Orvos által előírt, gyógyvizet használó balneoterápia, vagy a víz hőmérsékletkülönbségeivel, 

illetve gyógynövényes oldatokkal, pakolásokkal működő Kneipp-terápia kúraszerűen felépítve. 
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A víz ősidők óta fontos szerepet tölt be az ember életében. Gyógyító erejét évezredek óta hasz-

nálja az emberiség. A forrásokat például kiemelt tisztelet övezte. Sok zarándokhely és gyógy-

fürdő épült ezek közelébe. A történelem során nemcsak az ókori gyógyítók, vagy Sebastian 

Kneipp, 19. századi tiszteletes vízzel kapcsolatos javallatai maradtak fenn, hanem korunk tu-

dósai közül is sokan alapozzák kutatásaikat a vízre, úgymint Masaru Emoto professzor, a víz-

kristályok viselkedésének különös kutatója. A víz gyógyító, relaxáló, üdítő, regeneráló hatásá-

hoz úgy tűnik semmi kétség nem fér ma sem. Ebben a modern orvoslás egyetért az alternatív 

vonalakkal. 

Szakemberigény: orvos, egészségügyi végzettségű asszisztens, masszőr/gyógytornász 

 

Intézkedés:  

• Kneipp-témaút a környékben 

• mosásra alkalmas felületekkel, hideg-meleg vízzel, egyes testrészek ill. egész 

test merülésére alkalmas dézsákkal, kádakkal felszerelt helyiség kialakítása 

 

Intézkedés célja: 

• bővíteni a vizes terápia lehetőségeit a hagyományos gyógyvizes kezeléseken túl 

• a témaút összeköti a fürdőt a várossal, kereskedelmi egységekkel, helyi vagy 

környékbeli nevezetességekkel 

 

6. 3. 4. Lelki vezetés, „stresszmentesítés” 

Pszichoterapeuta vagy meditációban, relaxációban járatos szakember vezetésével akár otthon 

is gyakorolható lépések, technikák elsajátítása, napi gyakorlása 

A terápiának ez a része a modern világ által kiváltott negatív hatásokat igyekszik tompítani és 

megszüntetni. Ez javarészt a krónikus terhelést kiváltó stresszorokból áll, melyek kibillentik a 

szervezetet egyensúlyi helyzetéből, testi, lelki, szellemi szinten egyaránt. A folyamatos stressz 

különböző betegségek kiváltója lehet, de okozhat fáradékonyságot, koncentrációs zavart, fejfá-

jást, alvási problémákat, vagy akár pánikrohamokat is. Életünk stresszforrásai a munkahelyi és 

magánéleti problémáktól, a környezeti zajokig szerteágazóak. Ezek a tényezők nem iktathatók 

ki életünkből, viszont elsajátíthatjuk ránk gyakorolt hatásaik közömbösítését.  A stressz leve-

zetésének egyik hatékony módja a fizikai aktivitás, a rendszeres sport, de ide tartozik gondola-

taink rendezése, lelki feltöltődésünk is. A beszélgetések, a meditáció, a gondolatok terelése a 

mai ember számára lassan idegen fogalmakká válnak. A személyes kapcsolatok háttérbe szo-

rulása okozta elszigetelődés és a rohanó világ állandó időzavara miatt ezek fontossága elhalvá-

nyul. Az értékrend felborulása okán állandó elégedetlenségben élünk, a bizonyítási/megfelelési 

vágy, a rivalizálás uralja mindennapjainkat. Ezt az ördögi kört megszakítva értékes kapcsola-

tokra tehetünk szert, melyek által önbecsülésünk is más szintre helyeződik. A pozitív életszem-

lélet a minőségi élet feltétlen alapja. 

Szakemberigény: orvos, pszichoterapeuta/lelkész/relaxációs technikákban jártas szakember 

 

Intézkedés:  

• meditációra alkalmas szabadtéri pihenőhelyek kialakítása 

• négyszemközti beszélgetésre alkalmas, meghitt helyiség létrehozása 

• lelkipásztor/egyházak bevonása 
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Intézkedés célja: szolgáltatásbővítésként individuális stresszoldó és relaxációs technikák elsa-

játítása 

 

6. 3. 5. Nem gyógyszeres, alternatív kezelések 

Fitoterápia (saját gyógynövénykert + csomagoló üzem), homeopátia, biorezonancia, táplálék-

kiegészítők, kenőcsök) 

Távozás előtt a vendég állapotának változását egy újabb felméréssel objektivizálják, mely alap-

ján egyénre szabott életvezetési tanácsokkal látják el a szakemberek. Egyben meghatározzák a 

következő kúra esedékes időpontját. 

Szakemberigény: orvos, fitoterapeuta 

 

Intézkedés: 

• Bach-virágpark létrehozása, erre épülő kereskedelmi egységekkel  

• saját gyógynövénypark kialakítása, vagy helyi termesztők bevonása 

• gyógynövények szárítására alkalmas hely létrehozása 

• környékben vagy helyben csomagolóüzem kialakítása a szárított növények szá-

mára 

• bioboltokkal, gyógyszertárakkal kapcsolatépítés 

 

Intézkedés célja: 

• az önellátás ill. a helyi beszállítók biztosítani tudják a megfelelő minőséget a 

fitoterápiához 

• munkahelyteremtés 

• helyi kereskedelem, gazdálkodás fellendítése 
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7. TUDATOS ÉLETVEZETÉS – Egészségmegőrzésre épülő, minőségi 
gasztronómia megteremtése 
 

7. 1. Bevezető gondolatok  

Legyen szó pár órás városlátogatásról, kirándulásról, családi hétvégről, vagy nyaralásról az em-

berek számára a táplálkozás, a város, a kiválasztott szálláshely gasztronómiája döntő fontosságú 

az úti cél kiválasztásában. 

Az egészségtudatos fogyasztóréteg számára a gasztronómiai szempontok is rendkívül nagy 

vonzóerőt jelentenek. Az utóbbi években ezt már egyre több vendéglátóhely kezdi felismerni 

és kihasználni. 

Miben lehetne más, miben lehetne jobb, miben lehetne önálló vendégcsalogató erő Lenti vá-

rosa, ezen belül a tervezett Ökoszálloda?  

A kialakítandó gasztronómia koncepció egyik fő célja, hogy a város és a szálloda gasztrokíná-

lata önmagában vendégcsalogató legyen. Lenti, mint egészségváros, vonzó és turistacsalogató 

cél, amiért megéri erőfeszítéseket, lépéseket tenni. 

Az elmúlt években 3 fő irány kezdett kibontakozni világszinten, melyeket beintegrálni esszen-

ciális és iránymutató kihívás. 

1. Az első irány a házias, a lehető legkevésbé feldolgozott termékek iránti kereslet.  

2. A második a „mentes termékek” piacának rohamos növekedése. Az emberek keresik 

ezeket az élelmiszereket és hajlandók áldozni érte. A táplálék-intoleranciák és allergiák 

korát éljük, a magyar lakosság közel 2 millió tagja szenved szinte mindennapos emész-

tési zavaroktól és sokuknak gondot okoz akár egy kétnapos hétvégét eltölteni legyen 

szó egy kirándulásról vagy egy pihentető hétvégéről. 

3. A harmadik a hagyományos konyhatechnológiai eljárások köztudatba visszakerülése, 

hiszen a fermentálás, a kovászolás újra fénykorát éli.  

 

7. 2. A térség gasztronómiai fejlesztésének alappillérei 

A fejlesztések 2 fő színtere:  

1. Az Ökoszálloda gasztronómiai irányainak meghatározása 

2. Lenti város gasztronómiai fejlesztése: programok, fejlesztések 

 

Mindkét területen alapvető fontosságú a helyi termelők támogatása, a város és a térség kapcso-

latrendszerének fejlesztése. 
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7. 3. Ökoszálloda gasztronómiai irányainak meghatározása  

A szálloda programjai közt szereplő aktivitást fejlesztő programcsomagok, illetve az egyénre 

szabott életvezetési tanácsadás elválaszthatatlan része a megfelelő dietoterápiás vezetés. 

Lehetséges intézkedések a megvalósítás érdekében:  

1. Helyi és térségbeli termelők támogatása, termékeik integrálása a szállodai kínálatba 

2. Szállodai menüválaszték kialakítása 

3. Speciális étrendi igények kiszolgálásának lehetősége 

4. Terápiás csomagok meghatározása (pl: méregtelenítő, fogyókúrás, stb) 

5. Adott terápiás csomagokhoz tartozó dietoterápiás csomagok létrehozása 

6. Mini tankonyha kialakítása: főzőtanfolyamok programjának kialakítása 

7. Szállodai környezettel egybefonódó gasztronómia 

8. Megfelelő szakmai és infrastrukturális háttér biztosítása-képzések, munkaerő 

9. Marketing-lehetőségek: social media adta lehetőségek kihasználása 

 

7. 3. 1. Helyi és térségbeli termelők támogatása 

Az intézkedés célja:  

• minél szélesebb legyen a szállodai kínálatba beépíthető, helyi termelők által biztosított 

termékpaletta 

• a térség gasztronómia kínálatának fejlesztése, a termékpaletta színesítése, vállalkozási 

kedv növelése 

Megvalósítás lépései:  

• helyi és térségbeli termelők, vállalkozások nyilvántartása, kínálatuk minőségi és meny-

nyiségi szempontok alapján történő felmérése 

• az étlapon/ételkártyákon jelölésre kerüljenek azok a fogások, melyek helyi termelők 

alapanyagainak felhasználásának segítségével készültek 

• helyi termékek megvásárlásának lehetősége a szállodában 

• minitérkép/prospektusok a térségbeli termelőkről (kínált termékek, elérhetőség, stb.) 

 

7. 3. 2. Szállodai menüválaszték kialakítása 
 

Az intézkedés célja:  
„Zöld konyha”-koncepció 

Hívószavak: friss, szezonális, helyi, mediterrán, tápanyagdús 

Friss, mert 

• nagy fókuszt helyez a minél közelebbről érkező és minél kímélőbben elkészített alap-

anyagokra 

• új irányt mutat azzal, hogy nagyban épít a reformtáplálkozás és a táplálékallergiák irá-

nyában 



88 

 

Szezonális, mert 

• összhangban van a térségbeli termelők által helyben megtermelt alapanyag-kínálattal 

• figyelembe veszi az adott idényben jellegzetes nyersanyagok előnyben részesítését 

Helyi, mert 

• a lehetőségekhez képest a lehető legnagyobb mértékben próbálja beépíteni a közelben 

található termékeket, alapanyagokat, ami által 

• fontos szerepet játszik a térségbeli vállalkozások fejlesztésében 

Mediterrán jellegű, mert 

• menüsorokban, konyhatechnológiában, szemléletben a mediterrán felfogást próbálja öt-

vözni a magyar gasztronómiával, azaz hazai viszonyokhoz próbálja adaptálni az ételvá-

lasztékot 

• a lehető legkevesebb feldolgozott alapanyaggal dolgozik 

• a mediterrán szó „értéket és életérzést” képvisel, amit érdemes közvetíteni és  

Tápanyagdús, mert 

• a szálloda által kínált programcsomagokhoz igazodó ételekkel, konyhatechnológiákkal 

próbálja a gyógyulni, rehabilitálódni vágyók igényeinek kiszolgálását 

• szoros kapcsolatban van a szálloda által kínált terápiás csomagokkal 

• olyan tradicionális konyhatechnológiai eljárásokkal készült termékeket épít a kínála-

tába, melyekkel nemcsak védi, hanem növeli a kínált fogások beltartalmi értékeit (ko-

vászolás, laktofermentálás) 

 

Megvalósítás lépései:  

• Menüsorok kialakítása: alap, vegetariánus, glutén-tejmentes, stb. 

• Szakképzett munkaerő (konyhai és felszolgáló személyzet) biztosítása: képzés, tanfo-

lyamok, stb. 

 

7. 3. 3. Speciális étrend igények kiszolgálásának lehetősége 
 

Az intézkedés célja:  

• Új kihívást jelent a vendéglátóipar szinte minden szereplője számára a különleges ét-

rendi igényekkel rendelkezők megfelelő választékkal és megfelelő színvonalon történő 

kiszolgálása 

• Két fő vonal, amin érdemes haladni:  

o A táplálékintoleranciában, ételallergiában szenvedők egyre nagyobb aránya egy 

olyan piaci rést jelent, ahol egyedülállót, új irányt lehet képviselni 

▪ Magyarországon jelenleg alig akad olyan hely, ahol kellő szakértelemmel, 

megfelelő menüválasztékkal tudnák kielégíteni ennek a rétegnek az igényeit 

▪ Ők egyben olyan vásárlók, akik hajlandók pénzt áldozni annak érdekében, 

hogy végre legyen egy hely, ahol jó és értő kezekben érezhetik magukat. 

o Vegetariánus irányzatok térhódítása 

▪ Bizonyos források 100 000 főre becsülik a magyarországi vegetariánusok 

számát (Holzer, David (27 January 2017). „Vegetarian Hungary”. Budapest 

Business Journal. 25 (2): 29 ), akik számát folyamatos növekedés jellemzi 

az elmúlt években. Ennek okai egyrészt morális, másrészt környezetvédelmi 
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szempontokra is visszavezethetők, mely utóbbi egyre nagyobb szemlélet-

formáló erővé kezd válni. 

 

Megvalósítás lépései:  

• allergénmentes főzés (különös tekintettel gluténmentességre) feltételeinek megvalósí-

tása 

• megfelelő menüsorok megtervezése 

• szakképzett munkaerő, folyamatos képzés 

 

7. 3. 4.  Terápiás csomagok meghatározása  
 

Az intézkedés célja:  

• Azoknak a vendégeknek, akik elsősorban terápiás célokkal érkeznek, legyen lehetősé-

gük a meghatározott céljaikhoz rendelt terápiás csomagok mellé étrendi útmutatást, és 

a terápiához illő menüválasztékot kapni  

Megvalósítás lépései:  

• ikonokkal jelölendők azok az ételek, melyek kifejezetten javasolhatók a különleges te-

rápiás célokkal érkezők számára 

• Példa: Fogyókúrás vagy akár méregtelenítő programcsomaghoz tartozhatna menükártya 

felsorolva azokat ételeket, melyek fogyasztása kifejezetten javasolt és kívánatos a cél-

jaik eléréshez 

 

7. 3. 5. A kialakított terápiás csomagokhoz tartozó dietoterápiás szolgáltatások létrehozása 
 

Az intézkedés célja:  

• A szálloda által nyújtott terápiás csomagok nagy részében megjelenő dietetikai szolgál-

tatások magukban foglalnak állapotfelmérést. E tekintetben alapvető fontosságú az 

egyéni és csoportos dietoterápiás szolgáltatások meghatározása 

Megvalósítás lépései:  

• Egyéni dietoterápiás szolgáltatások lehetőségei:  

o személyenként 1 órás foglalkozások a kezdeti állapotfelmérés alkalmával 

o tartalmi elemek: testösszetétel-mérés elemzése, dietoterápiás célok meghatáro-

zása, étrendi anamnézis felvétel, étrendi rizikók meghatározása, menüjavaslatok 

a szállodai tartózkodás idejére (szoros kapcsolat a konyhával) 

o Az utolsó terápiás foglalkozás alkalmával, 20- 30 perces „záró” dietetikai ta-

nácsadás, adott célokhoz illő prospektus, tájékoztató a szolgáltatást igénybe 

vevő vendég számára 

• Csoportos dietoterápiás szolgáltatások lehetőségei:  

o Adott témakört felölelő táplálkozási témájú előadások tartása, heti/havi jelleggel 
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7. 3. 6. Tankonyha kialakítása, főzőtanfolyamok programjának kialakítása 
 

Az intézkedés célja:  

• Többlet szolgáltatásként mini tankonyha kialakítása, ahol különböző workshopok tartá-

sára lehetne lehetőség 

• Az emberek egyre érdeklődőbbek a tradicionális ételkészítési eljárások iránt: a fermen-

tálás, kovászolás, gyógynövények, fűszernövények előkészítése, eltevésével és az ezek-

kel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása nemcsak a szállóvendégeknek, hanem a lakosság 

számára is vonzó program lehet. 

Megvalósítás lépései:  

• mini főzőkonyha kialakítása 

• tematikus programok megvalósítása:  

o  kovászolt kenyérkészítés 

o fermentált zöldségek 

o fermentált gyümölcsök készítése 

o  fermentált italok készítése 

o fermentált tejtermékek készítése 

o fűszernövény kalauz: teakeverékek házi összeállítása 

• mini prospektusok a programra befizetők részére az előadások végén 

 

7. 3. 7. Szállodai környezettel egybefonódó gasztronómia 
 

Az intézkedés célja:  

• A szálloda és az azt körülvevő gasztronómiai környezet szoros összhangban működjön 

egyik a másikat támogatva. 

Megvalósítás lépései:  

• Mini ismertetők, térképek, prospektusok a helyi termékkínálatról, termelőkről, vendég-

látóhelyekről, amelyek a szálloda szellemiségével összhangban segítik a térség új 

brandjének erősítését. 
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7. 4. Helyi gasztronómiai kínálat fejlesztési irányai 

A fejlesztési lehetőségek legfőbb területei, javasolt intézkedések a gasztronómia vonatkozásá-

ban:  

• Vendéglátóegységek kínálatának innovációja 

• Új vendéglátóegységek létesítése 

• Egészséghez táplálkozáshoz kapcsolódó előadások, rendezvények szervezése 

• Helyi gasztronómiát támogató programok: gasztroséta, gyógynövénytúra 

7. 4. 1.  Vendéglátóegységek kínálatának innovációja 

A fogyasztók szeretik a hagyományos, megszokott ízeket, bejáratott helyeket, ugyanakkor 

egyre többen nyitottak az újdonságokra is. Annak érdekében, hogy mindkét fő réteg igénye 

kielégülhessen, nem az a cél, hogy az egyes éttermek, vendéglátóhelyek elveszítsék megszokott 

jellegüket, hanem egyéni profiljukhoz igazodóan és lehetőségeikhez mérten újféle nyersanya-

gok, menüsorok jelenjenek meg a kínálatukban, ami szintén épít kisebb-nagyobb mértékben a 

helyi jellegzetességekre, termékekre is. 

7. 4. 2.  Új vendéglátóegységek létesítése 

Az új gasztrotrendeknek megfelelően érdemes újszerű, a városban eddig nem megtalálható, ám 

egyre keresettebb egységek létesítése. Ezek lehetőségei:  

• reform pékségek 

• reform cukrászda 

• reform étterem 

7. 4. 3. Egészséghez táplálkozáshoz kapcsolódó előadások, rendezvények szervezése 

Magyarország egészségi statisztikái aggasztóak. A lakosság több, mint fele túlsúlyos vagy el-

hízott, miközben a rendszeres testmozgást végzők aránya alig éri el a 10%-ot. Az egészségtu-

datos fogyasztók aránya szintén 10% körül stagnál évek óta.  

A lakosság saját egészséghez való hozzáállása nagyon lassan alakítható, de egyik kulcsa az 

oktatásban, a tudásszint növelésében rejlik. 

Milyen programokkal lehetne segíteni a lakosság tudásszintjének növekedését?  

• egészségügyi témákat érintő előadások: egészséges táplálkozás, betegségek és a táplál-

kozás kapcsolata stb. 

• egészségnapok, tematikus workshopok szervezése 

• sportnapok szervezése 

7. 4. 4. Helyi gasztronómiát támogató programok: gasztroséta, gyógynövénytúra 

A helyi termékek térnyerése akkor lehet igazán teljes és sikeres az idelátogatók körében, ha 

azok a helyi lakosok szemében is értékesek, ismertek és keresettek. 

A helyi termékek és új vendéglátóegységek a város életébe, tudatába integrálása aprólékos, sok 

lépéses folyamat.  

Lehetőségek:  

• marketingtevékenység (különböző médiafelületeken való megjelenés) 

• helyi termékeket fókuszba helyező programok szervezése 
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A városba érkezők számára mind a Szálloda által kínált programok, mind a város által szerve-

zett tevékenységek kínálhatnak olyan kapcsolódási pontokat, melyek segítségével jobban meg-

ismerhetik a helyi és térségbeli kincseket.  

 

Lehetőségek:  

• gasztroséta a városban és környékén: Lenti, Lenti-dombság, környező tavak 

• gyógynövénytúra a környéken 

• erdei „gombavadászat” 
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7. 5. Várható eredmények, jövőkép 
 

• Egy olyan, Magyarországon egyedülálló gasztronómiai kínálattal rendelkező szálloda, 

ami nemcsak hazai, hanem a környező országok térségekben élők számára is vonzó úti 

céllá válhat.  

• A szálloda által nyújtott szolgáltatások nemcsak a pihenésre vágyók számára biztosíta-

nak vonzó úticélt, hanem megcéloznak egy olyan réteget, a gyógyulni vágyókét, akik 

sajnos egyre nagyobb célcsoportot jelentenek 

• Azáltal, hogy a gasztronómia környezet nagyban épít a helyi, térségbeli forrásokra ma-

gával hozza a körzet fejlődését, gazdasági élénkülését, ami megával hozhatja azt, hogy 

egyre többen szeretnének érdekeltté válni ebben a folyamatban.  

• Az új vendéglátóegységek, felfrissített kínálat, a megvalósításra kerülő programok, ren-

dezvények segíthetnek a városban élők általános állapotának javításában, és ami még 

fontosabb az egészséghez való hozzáállásuk fejlődésében.  

• Lenti város és térsége, mint egészségváros elkezdene beivódni a köztudatba, amely nyo-

mán egyre növekvő vonzóerővé válhat új befektetők számára. 
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8. HORIZONTÁLIS FELADAT - Humán fejlesztési feladatok áttekintése – 
a kapacitásbővítés lehetőségei az oktatás eszközeivel 
 

8.1 Lenti város turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó képzési stratégia 
A turisztikai ágazat sikere a foglalkoztatás terén is látványosan megmutatkozik, a növekvő ven-

dégforgalom kiszolgálása mind a diplomás és szakképzett munkaerő, mind az alacsonyabban 

képzett rétegek számára biztos munkalehetőséget jelent. Szükség van a lakosság folyamatos 

tájékoztatására: ki hogyan tud kapcsolódni a város turisztikai stratégiájának megvalósításához, 

és ehhez milyen képzéseken tudnak részt venni. 

 

• Turisztikai kínálat fejlesztése.  

• Szálláshely, ellátás bővítése, szakirányú képzés, munkahelyteremtés, különös tekintet-

tel a falusi szálláshelyek, helyi turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi szolgáltatások 

fejlesztésére.  

• Felnőttképzési programok a helyi vállalkozások igényei alapján. 

• A fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében az oktatási intézmények illetve kép-

zést végző vállalkozások helyi igényekre épülő, piacképes képzéseinek előtérbe helye-

zése, 

• Szálláshelyek kialakításának ösztönzése, képzéssel. 

 

A turizmus külön szakma, célszerű olyan szakembert alkalmazni, aki turisztikai végzettséggel 

rendelkezik (vagy felsőoktatási képzésben részt vesz), és átlátja a rendszert. Érdemes helyi, 

helyismerettel rendelkező szakembereket képezni. 

 

• Képzési lehetőségek megteremtése.  

• Felnőttképzési programok a helyi vállalkozások igényei alapján.  

• Felmérések, szakmai együttműködések kialakítása képzőintézményekkel, oktatókkal. 

  

Cél a képzési lehetőségek megteremtése a meglévő és leendő vállalkozások számára: a turisz-

tikai, vendéglátás, egészségügy, nyelvi, kommunikációs képzési lehetőségeket a városban. 

Összefoglaló táblázat 
Cél:  A helyi lakosság felkészítése a turisztikai tevékenységre. A 

képzett turisztikai szakemberek továbbképzése. Folyama-

tos minőségi javulás elérése. Professzionalizmus megte-

remtése.  

Indoklás  Ahhoz, hogy a turizmus megfelelőképpen működjön, szükség 

van a folyamatos képzésre, továbbképzésre helyi szinten 

megszervezve, támogatva.  

A képzések lehetséges tart-

alma: 

– Turisztikai képzések szervezése.  

– Vendéglátó ipari képzések 

– Egészségügyi képzések 

– Marketing képzés.  

– Kommunikációs képzés.  

– Etika, viselkedés, illem a turizmusban.  

– Vállalkozás irányítása.  

– Falusi vendéglátás.  

– Nyelvtanfolyam szervezése.  
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- Helyi attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismere-

tek megszerzését célzó képzés. 

 

A fejlesztésben közvetve és 

közvetlenül érintett szerveze-

tek:  

–Városi Önkormányzat  

- Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely,  

- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaeger-

szeg 

- Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaeger-

szeg 

– Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és iskolái 

– ZMKIK  

– Megyei fejlesztési és képzési bizottság 

– Turisztikai Egyesület  

– Felnőttképzési vállalkozások  

Eredmények: – Képzett szakemberek.  

– Foglalkoztatottság növelése.  

– Fiatalok elvándorlásának megakadályozása 

Hatások: – Képzett szakemberek száma.  

– Munkahelyteremtés.  

– Turizmusból származó bevételek növekedése. 
 

8.2 Jelenlegi képzési helyzet 
a prioritások figyelembevételével 

Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely 
- Turizmus-vendéglátás (ba) szak 

- Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ 
- Ápolás és Betegellátás alapszak - Gyógytornász szakirány  

- Egészségügyi Szervező Alapszak 

- Egészségügyi Szervező Alapszak Egészségügyi Turizmus Szervező szakirány  

BGF Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 
- Gazdálkodási és Menedzsment Felsőoktatási Szakképzés 

- Gazdálkodási és Menedzsment Alapképzési Szak 

ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Szakma neve OKJ szakmaszám 

Cukrász 34 811 01 

Szakács 34 811 04 

Pincér 34 811 03 

Kereskedelmi képviselő 54 341 02 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 

Vendéglátás szervező 54 811 01 

Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 
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Turisztikai szervező, értékesítő Szakgimná-

zium –  

Turisztika Ágazat 

 

ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája  
Szakma neve OKJ szakmaszám 

 Eladó  34 341 01 

Szociális gondozó és ápoló  34 762 01  

Pincér  34 811 03  

Szakács  34 811 04  

Pék – cukrász 34 541 11  

 

Felnőttképzés 
Támogatott képzések, lakossági képzések az igények alapján. Részletes elemzés, igény esetén 

további adatok elérhetők. 

 

8.3 Lehetőségek 

A Zala megyei fejlesztési és képzési bizottságok bevonása 
A területi kamaráknál megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB) működnek, amely bi-

zottságok feladata elsősorban a szakképzés irányaira és a beiskolázás arányaira vonatkozó me-

gyei szintű javaslatok elkészítése. A feladat mellett, tanulói után követés kapcsán felmérést 

készítenek a végzett tanulók munkaerő piaci státuszáról. 

A képzések megvalósításának esetei 
 

 

Felnőttképzés
Rövidtávon megvalósuló képzés

kis létszámú tanulói csoport

Felnőttképzés
Rövidtávon megvalósuló képzés

nagy létszámú tanulói csoport

Felnőttoktatás
Középtávon megvalósuló képzés
(2 év) Iskolarendszer esti képzés

Iskolarendszerű szakképzés
Hosszútávon megvalósuló képzés

nagy létszámú tanulói csoport
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Lehetőségek további OKJ képzések bevonására a fentiek figyelembevételével: 

 

51 813 01 Aqua tréner 

51 813 02 Csoportos fittness instruktor 

31 541 15 Falusi vendéglátó 

31 813 02 Fittness-wellness asszisztens 

51 345 01 Kulturális rendezvényszervező 

31 810 01 Medencefelügyelő 

51 812 01 Utazás ügyintéző 

35 622 01 Gyógy- és fűszernövény ter-

mesztő 
54 726 04 Gyógy masszőr 

35 341 02 Gyógynövény eladó 

52 812 02 Lovastúra-vezető 

54 812 01 Idegenvezető 

52 812 01 Szállodai recepciós 

 

 

9. Határon átnyúló turisztikai termékek, szolgáltatáscsomagok lehe-
tőségeinek vizsgálata 

 

A határon átnyúló turisztikai együttműködések szempontjából a City Cooperation pályázat 

alapvetően három témát, három lehetséges tematikus együttműködési lehetőséget, városokat 

összekötő „útvonalat” jelölt meg, melyek a következők: 

 

• „Energia élmények”  

• „Gyermek élmény” 

• „Rába élmények” 

 

Ezek közül a Rába élmény nem érinti a jelenlegi koncepció elkészítésében érintett zala megyei 

városokat, így Lentit.  

 

Az Energia élmény témában a CCII projekt keretében együttműködő ausztriai városok közül 

Weiz-é a vezető szerep. A teljes városbrandet az energia téma köré építő Weiz (szlogenjük: 

„Energie findet Stadt” („Az energia várost talál”) a megújuló és környezetbarát energiafelhasz-

nálásra alapozott gazdaságfejlesztési modellel ennek a témának az éllovasa az együttműködő 
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határmenti régióban, és igyekszik ennek turisztikai vonatkozásait is kihasználni (elsősorban az 

üzleti turizmus a meghatározó a városban).   

Hozzá csatlakozik még Gleisdorf, amely szintén a fenntartható fejlődésre alapozott magas élet-

színvonal biztosítását tűzte a zászlajára, és energia témában is szeretnének előrelépni. Bár 

Gleisdorfban a turizmus egyelőre nem jelentős, ennek fejlesztése is a célok között szerepel. A 

zala megyei együttműködő városok közül egyedül Lentiben, a zöld város koncepcióhoz kap-

csolódóan lehet beszélni ilyen jellegű komolyabb törekvésekről, ennek turisztikai célú haszno-

sítása ugyanakkor nem szerepel a város rövid és középtávú tervei között.  

 

A gyermek élményváros tematikus turisztikai hálózat kapcsán szinte valamennyi osztrák város 

megemlítésre került a pályázatban, mint potenciális partner, illetve gyermek élményvárosi kí-

nálatban résztvevő: Gleisdorf, Feldbach, Fürstenfeld, Bad Radkersburg, Friedberg, Hartberg. 

 

Turisztikai szempontból ezek közül kiemelkedik a Lentivel és adottságaival nagy hasonlóságot 

mutató szlovén határ mellett fekvő Bad Radkersburg, a termálfőváros, amely évente mintegy 

100 000 vendégéjszakával a térség egyik turisztikai központja. A vendégek a termálfürdő mel-

lett a kulináris élmények, a környezet és a klíma miatt is érkeznek, ugyanakkor a történelmi 

emlékek, a teljes történelmi óváros is jelentős látnivaló. Mindezekre építve az egészséget cé-

lozták meg, egészséges régióként hirdetik magukat, és jelentős fejlesztések történnek folyama-

tosan az egészség témakörében. Tulajdonképpen, miután a város jelentős iparral nem rendelke-

zik, az egyetlen kitörési pontja és fejlesztési iránya a városnak a turizmus volt. A város kör-

nyéke kerékpározásra is kiválóan alkalmas, vendégeiknek kb. a 40%-a már jelenleg is kerékpá-

rozni (is) érkezik a térségbe. Fontos még a szőlőhegy és a szőlőhegyi kultúra, a bor és a mező-

gazdaság, valamint a turizmushoz kötődő gasztronómia is. Mindezek mellett a közlekedési kap-

csolatok (vasúti összeköttetés Szlovéniával) és a szálláshely kapacitás fejlesztése szükséges. 

 

Hasonlóságok Lenti turisztikai adottságaival: 

• termálvárosok, mindkét város turizmusának középpontjában a termálvíz (termálfürdő 

áll) 

• a turizmus áll gazdaságuk középpontjában, és ennek további fejlesztése az elsődleges 

városfejlesztési elképzelés 

• szép természeti környezet veszi körül a városokat, ami aktív időtöltésre alkalmas, vagyis 

az aktív turizmus terén mindkét város jelentős potenciállal rendelkezik 

• az aktív turizmuson belül kiemelt figyelmet kap a kerékpáros turizmus, Bad Radkers-

burg célja a kerékpáros régióvá válás, és Lentiben is történtek a közelmúltban jelentő-

sebb kerékpáros turisztikai fejlesztések  

• a városok határában található szőlőhegyi környezet elsősorban a kulináris és a gasztro-

nómiai vonalon képes színesíteni a városok turisztikai kínálatát 

• mindkét városban fontos az egészségturizmus, Bad Radkersburgban kiterjedt és széles-

körű a szolgáltatáskínálat az egészségturizmus terén, Lentiben is történnek ilyen irányú 

fejlesztések 

 

Mindezek mellett Bad Radkersburg, bár jóval kisebb város, mint Lenti, igen figyelemreméltó 

vendégéjszaka számmal rendelkezik és az átlagos itt tartózkodási idő is magas (5-8 vendégéj-

szaka). Akárcsak Lenti, jelentős szálláshelybővítő beruházásokat visz véghez.  

Ezek a hasonlóságok afelé mutatnak, hogy a két városnak mindenképpen érdemes a kapcsolatok 

szorosabbra fűzése, a 24 város együttműködésen belül egy szorosabb, twinning jellegű kapcso-

lattartás kialakítása a turizmus területén.  
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Feldbach, Fürstenfeld, Friedberg, Hartberg különböző lakosságszámú osztrák kisvárosok. 

Adottságaik elsősorban a természeti és aktív turizmus irányába mutatnak, bár mindegyikük bel-

városában találhatunk történelmi emlékeket is. Hartberg esetében nagy jelentősége van a kü-

lönféle kulturális rendezvényeknek és sok a különféle sportolási lehetőség a városban. Fürsten-

feld pedig több termálfürdő közelében fekszik.  

 

Mindegyik város rendelkezik gyermek élményvárosi elemekkel, gyermekes családoknak szóló 

látnivalókkal (pl. ökopark Hartberg), illetve ezen célcsoport érdeklődésére is számot tartó ren-

dezvényekkel (pl. stadtfest-ek,/város napok stb.), ugyanakkor ezek összekapcsolása, a magyar 

oldali látnivalókkal együtt történő bemutatása mintegy egységes kínálatként nem történt meg.  

 

Lentiben jelen koncepció keretében többek között a gyermek élményváros témához kapcsoló-

dóan történik turisztikai termékjavaslat kidolgozás (Aktív és családi/gyermek programok). 

Megvalósítása esetén a város szintén kapcsolódhat a gyermek élményeket is kínáló határmenti 

városok köréhez. Az élményút megvalósítása a jelenlegi kínálat bázisán is megtörténhet, vagyis 

előnye, hogy viszonylag kis befektetéssel azonnal használható turisztikai élménycsomag válik 

elérhetővé Lentiben (városi séta) és környékén (családi kerékpáros túraútvonal) , ezáltal a város 

a gyermek élmény tematikus hálózat részévé válhat.  

 

A gyermek élmény/városi séták turisztikai termékjavaslat előnye, hogy könnyen bővíthető, il-

letve kiterjeszthető: azonos kerettörténetbe ágyazva akár a többi zala megyei város is be/ ösz-

szekapcsolható (ami javasolt), és ugyanezen az elven – még további kiterjesztéssel - a határ 

túloldalán lévő városok bekapcsolása is lehetséges.  

 

Javasolt ugyanakkor a gyermek élmény tematikus hálózatban résztvevő városok ezirányú tu-

risztikai kínálatának összegyűjtése, és egységes kínálatban történő megjelenítése.  

 

Lenti adottságai még az aktív turizmus terén (Bakancsban és két keréken – aktívan a zöldben) 

adhatnak lehetőséget határmenti kapcsolódásokra. A gyermek élményváros esetében felsorolt 

városok mindegyikében jellemző az aktív időtöltéshez kapcsolódó turizmus megléte. Bad Rad-

kersburgban és környékén különösen jelentős a kerékpáros turizmus, már eddig is vannak tö-

rekvések a kerékpáros régióvá válásra. A fent említett tematikus hálózatok mellett egy aktív 

(kerékpáros/bakancsos) turisztikai hálózat kialakítása, a kínálatok összegyűjtése és a kapcsoló-

dási pontok megtalálása szintén érdekes és gyümölcsöző lehet.  
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10. ÖSSZEGZÉS  
 

A Magyarország-Ausztria Interreg V/A program City Cooperation projektjének keretén belül 

megvalósult turisztikai koncepció részletes helyzetelemzésre építve, vagyis körül járva Lenti 

városának jelenlegi helyzetét, a primer adatokból, valamint a közvetlen felmérés során nyert 

információkból kiindulva, építve a már meglévő tanulmányok és elemzések megállapításaira, a 

helybeli turizmus további lehetséges fejlődési irányait kívánja meghatározni.  

 

Fürdőhelyként a város már most is jelentős eredményeket tud felmutatni, ugyanakkor a város 

és a környék adottságait figyelembe véve számos területen van még lehetőség fejlődésre, a 

meglévő és a jövőben kialakítandó attrakciók összehangolásával, egységesebb megjelenítésé-

vel, komplex, egymásra épülő és egymást kiegészítő kínálatba rendezésével.  

 

A turisztikai koncepció a harmónia, mint hívószó jegyében veszi számba a lehetséges fejlődési 

irányokat, és ennek a harmóniának a megteremtése a rendszerszemléletű megközelítéssel, egy-

másra épülő tudatos fejlesztésekkel reális, evolutív jövőképet hordoz. A turizmus rendszerspe-

cifikus fókuszba állításával jelen turisztikai koncepció az elvártaknak megfelelően három konk-

rét területen fogalmaz meg beavatkozási javaslatokat (aktív turizmus, preventív egészségmeg-

őrzés, gasztronómia). A három irány közül egy – a specifikáció és a program elvárásai szerint 

– részletesen is kidolgozásra kerül majd a későbbiekben. Ugyanakkor a kialakított koncepció 

arra is alkalmas, hogy a három irányt, melyek egyébként is szervesen összekapcsolódnak, mint-

egy összedolgozva egy egységes, ám többelemű turisztikai termékjavaslat-csomag kidolgozása 

történjen meg, leginkább szolgálva ezáltal a fő célt, a meglévő turisztikai termékkínálatra épülő, 

azt kiegészítő, ám mégis újszerű, innovatív és egyedi turisztikai fejlesztési csomag kialakítását.  

 

A koncepció számba veszi és vázlatosan összefoglalja mindazokat a konkrét intézkedéseket is 

– mindhárom javasolt fejlesztési irány tekintetében – melyek megvalósítása hozzásegíthet ah-

hoz, hogy Lenti a térség és a határmenti régió meghatározó turisztikai, egészségturisztikai köz-

pontjává váljon.  

 

A koncepcióra építve az egyes intézkedések a City Cooperation projekthez kapcsolódóan, a 

következő ütemben kerülnek részletesebb kidolgozásra. 

A helyzetelemzés, a turisztikai mutatók, interjúk tanulsága alapján a részletes kidolgozás során 

figyelembe kell venni az alábbi megállapításokat: 

• A célcsoport pontos pozicionálásával célzott attrakciófejlesztést kell megvalósítani, fi-

gyelembe véve, hogy nem lehet egyértelmű cél a jelenlegi vendégkör teljeskörű meg-

tartása. Ugyanakkor törekedni kell a vendégéjszakák számának a növelésére. 

• Olyan fizetőképes célcsoportot kell beazonosítani, és megcélozni, amely az ott tartóz-

kodás ideje alatt jellemzően magasabb átlagárakon színvonalas, igényes szolgáltatáso-

kat szeretne igénybe venni. 

• Fentiek figyelembevétele biztosíthatja, hogy nem a jelenlegi vendégkör számának meg-

növelése lehet a megoldás, mert az újratermeli nagyobb számban azokat a vendégeket 

is, akik a magasabb szintű szolgáltatásokat nem vennék igénybe. A vendégek számának 

nagy mértékű növekedése a városnak felesleges megterhelést jelent, környezetkárosító 

hatású, amelyre méreteinél fogva nincs szükség. 

• Figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése mellett je-

lentős a látogatóirányítás, humán fejlesztés és a menedzsment szerepe, amelyet az előbb 

említett irányokkal együtt, azonos hangsúllyal kell fejleszteni. 
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MELLÉKLETEK 
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SWOT analízisek 
 

Földrajzi térszerkezet, megközelíthetőség 

 

Infrastrukturális környezet 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Erdei kisvasút 

 

Városnéző elektromos 

busz (dottó) 

 

Kerékpárkölcsönzési 

lehetőség 

 

Karban tartott jelzett 

turistaút-hálózat és 

tanösvények Lenti tér-

ségben 

 

Garantált programokra 

épülő tematikus utak 

hiánya, 

 

A turisztikai attrakciók 

esetenkénti rossz meg-

közelítési lehetőségei,  

 

Az attrakciópontokon 

kiépített parkolási le-

hetőség hiányosságai, 

 

Visszafogott tömeg-

közlekedési lehetősé-

gek, 

 

A turisták térbeni el-

igazodását segítő in-

formációs rendszer 

részleges hiánya, 

 

Igénybe vehető kör-

nyezetkímélő közleke-

dési eszközök részle-

ges hiánya;  

 

Lenti hegy közvilágí-

tási problémái 

Átgondolt vonalas inf-

rastruktúra-fejlesztés 

 

Kerékpáros gerincút és 

kijelölt kerékpáros tú-

raúthálózat kialakítása 

 

A város és környéke tu-

risztikai attrakcióinak 

összekötését szolgáló 

tematikus útvonal-háló-

zat kialakítása 

 

Környezet-kímélő köz-

lekedési eszközök fo-

lyamatos igény-bevé-

teli feltételeinek megte-

remtése az ökomobili-

tás jegyében 

 

Család- és gyermekba-

rát szolgáltatásokat biz-

tosító infrastruktúra fej-

lesztése 

 

Turisztikai attrakciók-

hoz rendelt parkolók 

bővítése 

 

Forrás-, illetve tőkehi-

ány miatt az turisztikai 

célú infrastruktúra-fej-

lesztés elmaradása;  

 

A turisztikai szempon-

tokat figyelmen kívül 

hagyó infrastruktúra- 

fejlesztés megvalósu-

lása 

 

erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Térségi központ 

 

Közúti megközelítés: 

86-os, 75-ös főutak, 

M7, M70 

 

Lenti és a megyeszék-

hely jó összeköttetése 

 

Kiépített határátkelő 

 

Bővülő kerékpárút-há-

lózat 

 

Budapesti és Észak-

magyarországi szem-

szögből perifériás 

helyzet 

 

Vasúti megközelítés 

esetlegessége, 

 

Nyugati irányból ér-

kező vendégek megkö-

zelítési nehézségei 

 

 

Mura és Kerka által 

meghatározott térség 

 

Kerékpárhálózat bőví-

tése (Eurovelo útvo-

nal) 

 

Településközi össze-

köttetés javítása 

 

Határ-menti szerep ki-

használása 

Vasúti összeköttetés, 

tömegközlekedési le-

hetőségek romlása 

 

Kerékpáros gerinc-

útvonalak más irányba 

való fejlesztése 
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Környezetkímélő jár-

művek töltőállomásai-

nak kialakítása 

 

Család- és gyermekba-

rát szolgáltatásokat biz-

tosító infrastruktúra fej-

lesztésének lehetősége 

 

A városrészek közötti 

összeköttetés fejlesz-

tése (kerékpárútak) 

 

A Kerkán átívelő hidak 

akadálymentesítése 

 

Lenti hegyre vezető ke-

rékpárút kialakítása 

 

Fogadóképesség 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Kiépített gyógyhely, 

termálfürdő jelenléte 

 

Wellness szolgáltatá-

sok 

 

Fedett fürdőtér 

 

Széleskörű szálláshely 

kínálat (kempingtől a 

négycsillagos szállo-

dáig) 

 

Rendezvényhelyszínek 

rendelkezésre állása 

 

Szabadtéri parkos terü-

letek jelenléte 

 

 

A fürdő befogadóké-

pességének szezonális 

ingadozása 

 

A kiegészítő fürdő-

szolgáltatások volu-

menproblémái 

 

A szolgáltatók fo-

gyasztói igényekkel 

szembeni rugalmatlan-

sága (nyitvatartási idő) 

 

A vendéglátóhelyek 

minőségének ingado-

zása 

Átlagos tartózkodási 

idő relatív rövidsége 

 

Vendéglátó helyeknél 

markáns profilválasz-

ték hiánya 

Célcsoportok igényei-

hez alkalmazkodó 

szálláshely-kapacitás 

bővítése 

helyi termékalapú, 

markáns profilú ter-

mékkínálat megfogal-

mazása, 

 

A fürdőszolgáltatások 

volumenbővítése 

 

A fürdő befogadóké-

pességének bővítése 

 

Vendéglátóhelyek 

megújuló szolgáltatási 

profil és minőségbizto-

sításának kialakítása 

 

Vállalkozásösztönzés, 

fiatal vállalkozók mo-

tiválása 

Új vállalkozói csopor-

tok  ösztönzésének el-

maradása 

 

A turisták igényeitől 

való elmaradás 

 

Minőségbiztosítási 

rendszer kiépítésének 

elmaradása 

 

Fűrdőszolgáltatások és 

szálláshelykapacitás 

bővítés elmaradása 

 

Átgondolatlan környe-

zet tudatosságot mel-

lőző további infrastruk-

túra fejlesztések meg-

valósulása;  

Esetlegesen bekövet-

kező környezetkárosító 

beruházások romboló 

hatása 

 

A vendégéjszakák szá-

mának hosszú távú 

stagnálása, csökkenése 
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Természeti környezet, sajátos vonzerők 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Minősített gyógyvíz 

 

Energiavonalak (Szent 

György Energiapark), 

gyógyító pontok 

 

A várost körbevevő 

kistáj harmóniája 

  

Harmonizáló,  

magas erdősültségi 

arány 

 

Jó levegő 

 

Szőlőhegy léte 

 

Lenti vár melletti park-

erdő  

 

Tanösvények szabadon 

látogathatósága 

 

Natura 2000 területek, 

védett természeti érté-

kek 

 

A tágabb környezet ki-

emelt értékei: Vétyemi 

ősbükkös, budafai ar-

borétum, Szécsisziget 

bivalyrezervátum 

Természet-közeli, re-

kreációra, speciális 

harmonizáló foglalko-

zások megtartására al-

kalmas pihenőhelyek 

hiánya 

 

Természeti vonzerőket 

összekötő tematikus 

utak hiánya 

 

Garantált, rendszeresí-

tett természeti értéke-

ket bemutató szakve-

zetés hiánya  

Természeti értékek 

helyszíneinek összekö-

tése 

bemutatásukat segítő 

témaút és szakvezetési 

rendszer létrehozása 

 

Szőlőhegyi kultúra be-

mutatási lehetőségei-

nek kiaknázása 

 

Fényszennyezés ki-

küszöbölésére irányuló 

fejlesztések a rekreá-

ciós helyszíneken 

 

Városi zöldterületek 

növelése, fejlesztése 

(pl. a régi felhagyott 

temetőnél) 

Nem megfelelő erdő-
kezelési, gyepkezelési 
gyakorlat elterjedése 
 
Elszegényedett rétegek 
megélhetési kártétele 
a védett területeken 
 
 

 
 

Kulturális környezet, sajátos vonzerők 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Bemutatható népi épí-

tészeti (Tájházak: Ré-

dics, Csesztreg, Páka) 

és szakrális emlékek 

(templomok: Nova, 

haranglábak) 

Göcsej Kincsei kiállí-

tás 

Öveges József emlék-

ház 

 

Bunkerhálózat 

 

Vonzerők bemutatási 

feltételei 

 

Történelmi múlt adta 

lehetőségek turisztikai 

szempontból kihaszná-

latlanok 

A vonzerők bemutatási 

feltételeinek javítása 

 

Lenti vár felújítása és 

turisztikai funkcióval 

való ellátása 

 

Reszneki Tauber kas-

tély és magtár felújí-

tása és bemutathatóvá 

tétele 

 

A szakrális és népi épí-
tészeti emlékek állag-
romlása 
 
Bemutatási feltételek 
javításának elmara-
dása 
 
Nem megfelelő erejű 
és fókuszú forráste-
remtés, illetve forrás-
allokáció 
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A novai néprajzi gyűj-

temény látogatási fel-

tételeinek javítása 

 

Bunkerhálózat bemu-

tatási lehetőségeinek 

javítása 

 

A népi építészeti érté-

kek tematikus útra 

való felfűzése 

 

Hagyományőrzés 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Hetési szőttes készítés 

 

Nyitott műhelyek al-

kalmi jelenléte (koron-

gozás, kosárfonás, fa- 

és csontfaragás, hím-

zés) 

 

Fumu (babaalakú ka-

lács) készítésének ha-

gyománya 

 

Hőkönsült perec sütése 

 

Helyi ízek jelenléte 

 

Őshonos gyümölcsfaj-

ták (Tündérkert ) 

 

néptánccsoport műkö-

dése 

Régi hagyományos 

ízek megjelenítésének 

esetlegessége 

 

Hagyományőrző tevé-

kenységek folyamatos, 

szervezett, garantált 

hozzáférhetőségének 

hiánya 

Hagyományőrző ren-

dezvények turisztikai 

attrakcióvá fejlesztése 

  

A hagyományos ízek 

és alapanyagok, termé-

kek fokozottabb meg-

jelenítése a gasztronó-

miai kínálatban  

 

A helyi folklór (népda-

lok, néptánc) megis-

mertetése (pl. tánchá-

zak)  

 

Hagyományőrző civil 

szervezetek ösztönzése 

 

Oktatási nevelési vo-

nalon hagyományőrzés 

jelentőségének tudato-

sítása, ösztönzése 

Hagyományőrző ren-

dezvények turista lát-

ványossággá silányu-

lása 

 

Hagyományos tájjel-

legű termékek és szo-

kások hegemónia 

vesztése 

 

A hagyományőrzés 

humán erőforrásolda-

lának gyengülése 

 
 

Helyi termékek 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Szőlő kultúra hagyo-

mányai 

 

Méztermelő jelenléte 

 

Bejáratott helyi terme-

lői piac megléte 

 

Értékesíthető helyi ter-

mékek: tésztafélék, 

aszalványok, szárított 

Forgalmazási, legali-

zálási, jogszabályi, 

jogszabály-értelme-

zési, szervezési nehéz-

ségek  

 

Helyi termék bolt hiá-

nya 

 

Helyi termékek inga-

dozó minősége és 

mennyisége 

Jogszabályi könnyítés, 

védjegyrendszer beve-

zetése 

 

Információáramlás, 

képzés segítése 

 

Helyi termékek árusí-

tási hálózatának meg-

szervezése 

 

Nem lesz piacképes, 

minőségi, elegendő 

mennyiségű helyi ter-

mék és jogszabályi 

könnyítés a forgalma-

zásban 
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gyógynövények, bo-

gyós termésűekből 

előállított termelői 

házi szörp  

 

 

 

Termelés, felvásárlás, 

értékesítés helyi egy-

ségeinek létrehozása, 

működtetése 

 

Gasztronómia 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Tájjellegű helyi ételek: 

dödölle, tökmagolaj, 

fumu, hökkönsült pe-

rec, prósza, pörkölt-

torta 

helyi ízek rendezvé-

nyeken való szerepel-

tetése 

 

Szőlőhegyi borver-

seny, 

 

Mennyiségi éttermi kí-

nálat 

 

Fogyasztói igényekhez 

igazodó minőségi 

gasztrokínálatra való 

törekvés (Hotel Ba-

lance, Gosztola Gyön-

gye, Hubertus Fogadó) 

Forgalomképes helyi 

termelők csekély 

száma 

 

Helyi ízek, receptek 

nem kellően hangsú-

lyos megjelenése a tu-

rizmusban 

 

Éttermi kínálat nem 

rendelkezik markáns 

gasztronómiai profillal 

 

A kínálat csak néhány 

esetben megy elébe 

minőség terén a fo-

gyasztói igényeknek  

Az egészségvárosi 

koncepcióhoz illesz-

kedő, széles spektrumú 

minőségi gasztronó-

miai kínálat kialakítása 

 

Helyi termékek piacra 

segítése, minősítési, il-

letve védjegyrendszer 

bevezetése 

 

Képzési programok in-

dítása 

 

Markáns szőlőhegyi 

gasztronómiai kínálat 

megfogalmazása 

 

Dietetikus szaktudás 

érvényesítése a gaszt-

ronómiai kínálatban 

 

Ösztönző és minőség-

biztosítási rendszer ki-

dolgozása és érvénye-

sítése 

Minőségi gasztronó-

miai áttörés elmara-

dása 

a fogyasztói igények 

figyelmen kívül ha-

gyása 

 

Az egészséges város 

koncepcióhoz nem il-

leszkedő kínálat fenn-

tartása 

 

Tájjellegű gasztronó-

miai elemek visszaszo-

rulása 

 

A gasztronómiai kíná-

latműködtetésében ér-

dekelt vállalkozók ösz-

szefogásának elmara-

dása 

 

A minőségbiztosítás-

ban és a képzésben 

rejlő lehetőségek kiak-

názatlansága 

 
Attrakciómenedzsment 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Előrelépésben való el-

szánás az önkormány-

zat, a szomszédos tele-

pülések és a helyi tu-

rizmusszektor törekvő 

szereplői között 

 

Attrakciópontok át-

gondolt fejlesztésében, 

átjárhatóságuk biztosí-

tásában való elkötele-

zettség 

 

Helyi és térségi attrak-

ciók összeköttetésének 

hiánya, tematikus kon-

cepció nem léte 

 

Az attrakcióhálózat 

működtetésében érde-

keltek koncepciózus, 

teljes körű összefogá-

sának hiánya 

A helyi turizmus fej-

lesztésében érdekeltek 

széles körű összefo-

gása 

 

Értékalapú turisztikai 

alapelvek meggyöke-

reztetése 

 

Átgondolt, egymásra 

épülő 

attrakciófejlesztés 

Értékalapú turisztikai 

alapelvekkel ellentétes 

fejlesztések 

 

Attrakciók elhanyago-

lása, potenciál ki nem 

használása 

 
 



109 

 

Látogatói menedzsment 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Helyi Tourinform 

iroda domináns sze-

repvállalása 

 

A művelődési ház ren-

dezvényturizmusban 

való hozzáadott értéke 

 

Turisztikai táblarend-

szer léte 

 

Akadálymentesített zó-

nák 

 

Mobil applikációs 

rendszer alapjai 

A látogatóirányítási 

rendszerek nem alkot-

nak szerves, össze-

függő egységet  

A turizmusirányítást 

segítő infokommuni-

kációs rendszer, irá-

nyító táblarendszer és 

az attrakciók kereszt-

marketingjére is építő, 

tematizált info-pont 

hálózat kiépítése 

 

Egységes turisztikai 

tábla- és mobil appli-

kációs rendszer össze-

függő, egymásra épülő 

fejlesztése 

Az egyértelműsített, 

főbb attrakciókat ösz-

szekötő tematizált út-

vonalak és az eljutást, 

tájékozódást segítő irá-

nyító táblás és info 

kommunikációs infra-

struktúra hiányában a 

turisták komfortérzeté-

nek beszűkülése, láto-

gatószámcsökkenés 

 
 

Programok 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

A városi rendezvények 

nyitottá tétele a turis-

ták számára (pl. Lenti 

Nyári Esték) 

 

A Tourinform iroda ál-

tal generált helyi és 

térségi családi és cso-

portos, kiránduló- és 

szabadidős programok 

 

A Hotel Balance által 

szervezett alkalmi és 

állandó programok  

 

Természeti és kulturá-

lis szervezett progra-

mok (Gosztola Gyön-

gye) 

 

Rekreációs programok 

(horgászat) 

A programok folya-

matos fenntartásához, 

lebonyolításához 

szükséges humánerő-

forrás kapacitás elég-

telensége 

Rendszeresített garan-

tált programhálózat lét-

rehozása, folyamatos 

fenntartása, 

 

Lenti és vidéke bradhez 

illő rendezvény és 

programprofil formá-

lása, 

 

Az egészségtudatos, re-

kreációs célzatú ren-

dezvények erősítése 

 

Alaprendezvények el-

sorvadása, felhígulása, 

 

Forráshiány és a part-

nerség elmaradása mi-

att egyes programok 

tartalmi elemeinek sé-

rülése 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

A jó gazda gondossá-

gával karban tartott 

közösségi terek 

  

Kisvárosi hangulat, 

parkok és magánterü-

letek 

Szelektív hulladék-

gyűjtés jelenlét 

Megújuló energiafor-

rások kezdeti haszno-

sítása 

Kevés nem energia-és 

anyagigényes terme-

lési és fogyasztási 

minta jelenléte  

 

Ökomobilitás folya-

matos kiterjesztése 

 

Szolgáltatási struktúra 

kialakításnál és üze-

meltetésénél a szem-

léletformálási szem-

pontok érvényesítése 

 

A természeti progra-

moknál a korszerű 

ökoturisztikai elvek 

meggyökereztetése 

 

Lehetőség szerint a 

beruházásoknál a 

megújuló erőforrások 

alkalmazása 

 

Települési, térségi 

szintű klímastratégia 

kidolgozása 

A természet-közeli, 

természetbarát turiz-

mus alapelveinek el-

hanyagolása 

 

A helyi természeti 

vonzerők felélése  

 

Tömegturizmus káros 

hatásai 

 
Humán erőforrás 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Vállalkozói aktivitás 

 

Térségi akarat, elszá-

nás 

 

Innovációs céltételezé-

sek 

 

Helyi oktatási intéz-

mények jelenléte 

 

Képzett, kellő motivá-

cióval rendelkező tu-

risztikai munkaerő 

csekély száma 

 

Határon túli lehetősé-

gek elszívó hatása 

 

Elöregedés, elvándor-

lás 

 

A feladatellátáshoz 

szükséges állandó és 

szezonális személyi ál-

lomány kialakítása 

 

Átgondolt kölcsönös 

előnyökkel járó part-

nerség kialakítása, 

ápolása 

 

A helyi szolgáltatási 

struktúra erősítését 

célzó képzési, átkép-

zési rendszer létreho-

zása 

 

Ágazati szintre lebon-

tott minőségbiztosítási 

rendszer megalkotása 

és bevezetése 

 

A feladatellátáshoz 

szükséges létszámú és 

képzettségű személyi 

állomány hiányában a 

feladatellátás színvo-

nalának romlása 

  

Fiatal munkavállalók 

helyből való kiszaka-

dása 
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Partnerség 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

A helyi turizmusszek-

tor aktív szereplőinek 

együttműködése pro-

jektek kidolgozásában, 

pályázatok megvalósí-

tásában, programszol-

gáltatásban, rendez-

vényszervezésben  

 

Közös felelősségválla-

lás napi gyakorlatban 

való érvényesítése 

 

Egyértelmű érdekelt-

ségi viszonyok kialakí-

tása 

 

Szakmai konszenzuson 

alapuló TDM szerve-

zet hiánya 

 

Az együttműködők kö-

rének kiterjesztése 

 

Térségi szemlélet ki-

terjesztése 

 

Fenntartható módon 

elmozdulni a minő-

ségi, együttműködési 

kapcsolatokon alapuló 

programcsomag szol-

gáltatás irányába 

 

Az együttműködési 

kapcsolatok beszűkü-

lése, programfüggő-

sége  

 
Gazdasági környezet 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Törekvés definiált jö-

vőkép megalkotására 

 

Turisztikai szolgálta-

tás,- és kínálatfejlesz-

tés  

 

Munkát adó, külön-

böző szintű vállalkozá-

sok jelenléte 

 

Térségi kistermelők, 

őstermelők gyarapodó 

száma 

Tradicionális vállalko-

zások visszaszorulása 

 

Gyenge alulról szerve-

ződő innovációs poten-

ciál elsősorban a kis és 

középvállalkozói szek-

tor részéről 

 

Tőkehiány 

 

Szakképzett, önképzési 

igényű, helyben ma-

radó munkaerő hiánya 

 

 

Turisztikai attrakciók-

hoz csatlakozó szállás-

kapacitás bővítés 

 

Termál és gyógyfürdő 

minőségi szolgáltatás-

bővítése  

 

Ipari park környezeté-

nek fejlesztése 

 

Laktanya hasznosítása 

 

A helyi termékfeldol-

gozás és értékesítés 

erősítése 

 

Helyi ellátási lánc 

megteremtése 

Fogyasztói magatartás 

kedvezőtlen változásai 

 

Helyi szolgáltatók ér-

dektelensége 

 

Szakképzett munkaerő 

tartós hiánya 

 

A turizmus működteté-

sében szerepet vállaló 

vállalkozások, önkor-

mányzatok esetlegesen 

fellépő likviditási 

problémái 

 

 

 
Társadalmi környezet 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Egészségügyi ellátás, 

közbiztonság 

 

Anti-szegregációs terv 

léte 

Kisvárosi milliő 

Ingázás, elvándorlás 

tendenciája 

 

Nagyvárosok és a kül-

földi lehetőségek el-

szívó hatása 

 

Lassú elöregedési ten-

dencia 

 

 

Családbarát progra-

mok 

 

Helyi turizmusszektor 

fejlesztése 

 

Képzett munkaerő te-

lepülésre vonzása 

 

Lakosság fogyása, el-

öregedés 

 

Betelepülők és őslako-

sok konfliktusai 

 

Turizmus előretörésé-

vel a helyi lakosok 

komfortérzetének 

csökkenése 
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Helyi társadalom in-

volvációs szintjének 

növelése  

 

Közösségfejlesztés 

 

Közösségszervezői erő 

hanyatlása 

 

Marketing, PR 

 
erősségek gyengeségek lehetőségek veszélyek 

Tourinform iroda, 

weboldalak, face-
book aktivitások, kö-

zösségi médiacsator-

nák használata 

 

Marketingaktivitások 

rendezvényeken, kiál-

lításokon 

 

A célpiaci szegmentá-

cióra épülő marketing-

stratégia és tudatos 

marketingkommuni-

káció eseti megvalósu-

lása innovatív szolgál-

tatóknál 

Elektronikus marke-

ting eszközök, info-

kommunikációs rend-

szerek, mobil appliká-

ciós rendszerek folya-

matos, többnyelvű fej-

lesztésében való lema-

radás 

 

A célpiaci szegmentá-

cióra épülő marketing-

stratégia és tudatos 

marketingkommuni-

káció esetisége 

 

A helyi turizmusszek-

tor szereplőinek nem 

mindig összehangolt 

fejlesztései;  

Markáns turisztikai 

brand, arculat kialakí-

tása 

 

Célpiaci szegmentáci-

óra épülő marketing-

stratégia továbbfejlesz-

tése 

 

Koncentrált, összefo-

gáson alapuló megjele-

nések erősítése  

Összefogáshiány, az 

erők szétforgácsolása 

 

Céltalan, elszigetelt 

koncepciótlan eseti 

marketingaktivitások 

kioltó hatása 

 

 


