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1. Bevezetés 

1.1.Témaválasztás motiváltsága 

A tanulmány elkészítésére egy rendkívül jól összeszokott és hatékonyan tevékenykedő csapat 

állt össze. A tagok mindegyike végzett okleveles geográfus. A közös munkák és végzettség 

arra sarkalta jelen soron íróit, hogy a foglalkoztatás javításban jelesen tevékenykedő 

településről közösen készítsenek tanulmányt. Az esettanulmányban Poroszló település helyi 

foglalkoztatásban sikeresen tevékenykedő periférikus fejlődését célzó kezdeményezésének 

hatásai kerülnek bemutatásra. Ezen fejlődést célzó "kezdeményezések" a település turizmusa 

és az Ökocentrum intézménye. Az Észak-Magyarországi régióban több turisztikai potenciállal 

rendelkező magterület is található, továbbá a turizmus napjainkban az egyik legintenzívebben 

fejlődő iparág, amint az a dolgozat későbbi fejezeteiből is kiderül. Ezen okokból kifolyólag 

született döntés az esettanulmány témáját illetően. Poroszló település választásának indoka az, 

hogy a szerzők tanulmányaik során több alaklommal is megfordultak ott szakmai 

terepgyakorlat keretében. A település, mint egy jó gyakorlat kerül bemutatásra, amely a 

turizmusa révén sikeresen tevékenykedik a foglalkoztatás javításban. A tanulmány során 

látható lesz, hogy a turizmus óriási potenciállal bír a foglalkoztatás javításra és a 

területfejlesztésre. Ezen felül a dolgozat törekszik arra, hogy a poroszlói gazdasági, társadalmi 

fejlődés más térségekben történő adaptációja megvalósulhasson. Ennek érdekében kerül a 

település foglakoztatás javítására tett törekvések szakszerű bemutatása. A későbbiekben pedig 

a tanulmány publikálását tűzték ki célul a szerzők, a sikeres adaptáció érdekében. 

 

1.2.Poroszló település komplex földrajzi környezete 

1.2.1.Természetföldrajzi bemutatás 

Poroszló község jogállású kis település az Észak-Magyarországi régióban, Heves megyének a 

délkeleti csücskében, a Tisza-tó partján (1. ábra). A település terülte 109 km
2
. Közúton 

könnyen elérhető, északi és nyugati irányból az M3-as autópálya felől közelíthető meg a 

füzesabonyi csomóponton keresztül a 33-as főközlekedési útvonalon. Ugyanezen az úton 

érhető el, az ellenkező irányból, Debrecen felől is. Déli irányból a 34-es számú főút valamint 

a 4-es főútról közelíthető meg. A településnek vasúti összeköttetése is van, mégpedig a 108-as 

számú Füzesabony-Debrecen vasútvonal érinti a települést.  
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1. ábra: Poroszló földrajzi elhelyezkedése Heves megyén belül 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Poroszl%C3%B3_(telep%C3%BCl%C3%A9s) 

 

Poroszló természetföldrajzi és környezeti adottságai 

Poroszló kistáji beosztás szerint a Közép-Tisza-vidék középtáj, Hevesi ártér kistájához 

tartozik. A terület geológiai fejlődéstörténetét tekintve csupán a harmadidőszakban lezajlott 

eseményeknek van jelentősége. A terület a miocén közepétől kezdően erősen süllyedő és 

ennek következtében feltöltődő térszín volt. A miocén során még a Pannon beltenger 

maradványai borították a tájat, ez azonban folyamatosan feltöltődött, és szárazulattá vált. 

Ennek kialakulásában a beltenger maradványába belefutó folyóvizek hordalékszállítása 

játszott fő szerepet. (Dövényi Z. 2010) 

 

Domborzati adottságok 

A település kistája, a Hevesi-ártér, amely a legkevesebb domborzati különbségekkel bír. A 

Tisza vonalától az északi pereméig, mindössze a Tiszánál lévő átlagosan 85-86 méteres 

tengerszint feletti magasságtól 90-95 méterig emelkedik. A kistáj domborzatát teljes 

egészében a Tisza alakította ki a holocén során. Az oldalazó erózióval, majd feltöltő 

tevékenységgel, tehát egy igen fiatal formakincsről beszélhetünk. (Dövényi Z. 2010) 

 

Éghajlat 

A Tisza-tó környéke meleg, száraz, mérsékelten forró nyarú éghajlati körzetbe esik. 

Hőmérsékletjárása az egyik legszélsőségesebb hazánk területén. A tél viszonylag kemény, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Poroszl%C3%B3_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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januári középhőmérséklete -2 és -3 °C között változik. A hótakarós napok száma északról dél 

felé csökken (35-30 nap). A nyári meleg csak kevéssel marad el az Alföld déli területei 

mögött. Júliusi középhőmérséklete 21,5-22 °C közé esik, a nyári napok száma 75-80, a 

hőségnapoké 20-25 között változik. Évi középhőmérséklete északon 9,8 °C, dél felé haladva 

ez 10,2 °C-ra nő (Péczely 1969, Ambrózy − Kozma 1990, Mersich et al. 2000). 

A napsütéses órák száma 1900 és 2000 óra között változik. A DNy-i részek élvezik a több 

napsütést. A nyári időszakban kb. 800, télen pedig 180-190 órán át süt átlagosan a Nap. 

A csapadék évi mennyisége az ÉK-i részek kivételével sehol sem haladja meg az 550 mm-t. A 

legcsapadékosabb hónap a június, 55-70 mm közötti havi összeggel, a legszárazabb pedig a 

január, 24-28 mm csapadékkal. Az egy nap alatt lehullott legtöbb csapadék 114 mm 

(Abádszalók). A csapadék erős évi váltakozása kontinentális típusú eloszlására utal. A 

leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i és DNy-i következik. Az átlagos szélsebesség 

2,5 m/s körül alakul (Péczely 1969, Ambrózy − Kozma 1990, Mersich et al. 2000).  

 

Talajtani viszonyok 

A terület talajait a talajképző kőzetek, a domborzat és a talajvíz mélysége határozza meg. A 

talajképző kőzeteknél az agyag, a löszszerű képződmények és a homok fordul elő. A 

domborzatban az alacsony ártéri területektől a homokbuckák tetejéig különböző térszíni 

lépcsők más-más talajképződési feltételeket jelentenek. (Szabolcs 1969).  A terület talajtípusai 

talán leginkább a domborzati viszonyoktól függnek (Kreybig 1935, Szabolcs 1954, 1969). A 

Tisza árterén nyers és réti öntéstalajok, réti talajféleségek dominálnak. Kissé magasabb 

térszíneken a felszín közeli sós talajvíz szikes talajok kialakulásához vezetett. Ezek közül a 

szolonyeces réti talajok, középes réti szolonyecek és sztyeppesedő réti szolonyecek a 

legjellemzőbbek. A löszös homok és homokos lösz takaróval fedett hordalékkúpi területeken 

a magasság emelkedésével mélyben sós réti csernozjomokat, réti csernozjomokat és ritkán, 

foltszerűen alföldi mészlepedékes csernozjomokat találhatunk. Részben a Tisza mentén, 

részben a terület északi részén kisebb foltokban homoktalajok is jellemzőek (Szabolcs 1969, 

Rajkai 1990). 

 

A Tisza-tó 

Poroszló legjelentősebb természetföldrajzi látványossága, érdekessége nem más, mint a Tisza-

tó. A tó a Tisza folyó felduzzasztásával létrehozott mesterséges tározó. Legnagyobb része a 

Hortobágyi Nemzeti Park különálló területe (7100,9 ha). A terület 1979 óta a Ramsari 

konvenció értelmében is védelmet élvez. 1993-ban a területet nemzeti parki rangra emelték és 
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a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz csatolták. A védetté nyilvánítás a Poroszlói medence 

legértékesebb részének, a Tisza, Kis-Tisza V. sz. öblíti csatornája, Balázs-fok által határolt 

területnek a védelem alá helyezésével folytatódott 1996-ban. Ezzel a bővítéssel a teljes 

tározótér közel kétharmadát védik a természetvédelmi jogszabályok. Látogathatósági 

szempontból a védett területeket két részre oszthatjuk. Az Északi védett terület (Tiszafüredi 

madárrezervátum vagy Valki medence) és a Déli védett terület (Poroszlói- és Sarudi-medence 

egy része) (Lisztes − Oláh − Végvári 2003). 

A természeti értékek tükrében a Tisza-tó környéke óriási turisztikai potenciállal rendelkezik. 

A természeti értékeken felül számtalan szórakozási, sportolási, továbbá pihenési lehetőség áll 

rendelkezésre, amely nemzetközi viszonylatban is vonzó lehet a turisták számra. A vidék 

számára mindenképp ösztönzendő kihasználni a potenciált saját fejlődésének érdekében. A 

terület egésze hátrányos helyzetűnek mondható, a Tisza-tó mégis egy „szigetet” szimbolizál, 

hiszen környezetéhez képest valamelyest jobb gazdasági, társadalmi viszonyokkal bír. Ez 

azonban nem mindig volt így, a közelmúltban halmozottan hátrányos helyzetű volt az egész 

térség. A fejlődés egyértelmű jelei a gazdasági válság után kezdtek igazán érvényesülni. Ezen 

tények értelmében kiemelt fontosságú a turizmus területfejlesztő hatásának kutatása. A hatás 

azonban még nem olyan intenzív, hogy hátradőlve lehessen nézni a történéseket, rengeteg 

tennivaló akad még a térség fenntartható fejlődésének érdekében.  

 

1.2.2. Poroszló társadalomfölrajzi és gazdasági jellemzői 

Poroszló becsült népessége 2014 január elsején 2945 fő volt (KSH adatbázis). Saját bevallása 

alapján a nemzetiségi megoszlás a következő: 82.5 % magyarnak, 6 % cigánynak, vallotta 

magát, a fennmaradó lakosság nem volt hajlandó nyilatkozni.  

 

A település népességének száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A halálozások 

száma az elmúlt 10 évben folyamatosan meghaladja az élveszületések számát, valamint a 

vándorlási mutató is negatív tendenciát mutat (2. ábra).  
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2. ábra. Poroszló élveszületési és halálozási rátájának változása 2003-2013 

Forrás: Saját szerkesztés Adat: KSH adatbázis 

 

 

3. ábra: Poroszló munkanélküliségi adatai 2003-2013 (főben megadva)  

Forrás: Saját szerkesztés Adat: KSH adatbázis 

 

A munkanélküliség az elmúlt 10 évben 5-10 % körül mozgott. Az 3. ábrán jól látható, hogy a 

2008-as évet követően jelentősen megemelkedett a munkanélküliek száma a községben. Nagy 

valószínűséggel ennek a gazdasági válság volt a legnagyobb okozója. 2010-ben tetőzött a 

munkanélküliség, amely azóta is meredeken csökken. Ennek az egyik oka a térség 

turizmusának fellendülése, amely jelentősen csökkentette az állástalanok számát. A 

tanulmány további fejezeteiben látható lesz a turizmus pozitív hatása, amely egy eszközként 
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definiálható a területfejlesztésben és azon belül a foglalkoztatás javításban. Poroszló 

hátrányos helyzetű település - amely a következő bekezdésben kerül kifejtésre -, ahol a 

turisztikai jellegű beruházások kapcsán mérsékelni tudták a munkanélküliséget, továbbá 

ennek köszönhetően pozitív gazdasági és társadalmi folyamtok zajlottak le a településen. 

 

1.2.3. A Tisza-tavi Ökocentrum 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján elmondható, hogy Poroszló az egyik 

leghátrányosabb régiónak a része, ugyan Heves megye rendelkezik a legjobb mutatatókkal az 

Észak-Magyarországi régió megyéi közül, azonban a Hevesi-sík, a megye délkeleti része, 

mégis elmaradottnak tekinthető, félre esik a fő közlekedési útvonalaktól, valamint a Hatvan-

Gyöngyös-Eger gazdasági tengelytől, mely terület a megye GDP-nek a 90 %-át termeli. A 

Poroszlóhoz hasonló kieső, periférikus vidéki területek számára az egyik kimozdulási pont 

mely jelentős potenciállal bír a turizmus, mely a hazai GDP-nek körülbelül a 10%-át teszi ki. 

A település kiváló potenciállal rendelkezik a Tisza-tó, valamint a Tisza-tavi Ökocentrum 

képében. Az Ökocentrum tervezése 2003-ban indult meg. Célja egy olyan, 

Magyarországon egyedülálló, de európai viszonylatban is ritkaságszámba menő 

látogatóközpont létrehozása, ahol kapcsolódik egymáshoz a turizmus és a természetvédelem. 

Mindez annak érdekében, hogy a Tisza-tó és környéke turizmusban betöltött szerepe 

növekedjen, pozitív élettér teremtődjön az itt élő lakosság, az itt működő vállalkozások 

számára munkahelyteremtés révén és kedvező feltételeket teremtsen a Tisza-tó iránt 

befektetőként és turistaként érdeklődők számára, olyan feltételek mellett, amely nem terheli 

tovább a környezetet, óvja-védi természeti értékeinket. A létesítmény látogatóközpont és 

témapark, így elsősorban önálló vonzerő, attrakció, mely alkalmas arra, hogy élményt és 

sokoldalú szolgáltatásokat nyújtson saját keretei között, saját kapacitása, eszközei és 

erőforrásai igénybevételével, a vendégek megelégedésére. A létesítmény egyben a Tisza-

tóhoz érkező látogatóforgalom fogadó, információs, szervező és elosztó központja kíván 

lenni, ahol az elsődleges cél élmények nyújtása önálló attrakcióként, gazdaságilag 

fenntartható módon, nyereséges üzemeltetéssel. (http://www.poroszlo.hu/)  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza-t%C3%B3
http://www.poroszlo.hu/
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2. Tárgyalás 

2.1. Turizmus és a területfejlesztés kapcsolata 

A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatának vizsgálat időszerű, hiszen a területi tervezés, 

települési és térségi stratégiák meghatározó részévé vált. Ezen felül még mindig óriási 

kihasználatlan potenciál mutatkozik ebben az iparágban. A gazdaságélénkítő, munkaerőpiacra 

gyakorolt hatása mára már egyértelműsíthető, ezért a szerzők jelen tanulmányukban a 

szakirodalom tanulmányozásával is alá kívánják támasztani, hogy a turizmus a 

területfejlesztésre gyakorolt pozitív hatással bír. 

 

Általánosságban a turizmusról elmondható, hogy napjainkban egyre fontosabbá váló iparág, 

amely Magyarország nemzetgazdaság fejlődését is nagyban meghatározza. Egyes szcenáriók 

szerint a turizmus a legmeghatározóbb gazdasági húzóerővé válhat a jövőben, 

világviszonylatban is. Éppen ezért fontos, hogy a turizmus és a területi tervezés, 

területfejlesztés kapcsolatának alakulását az előzmények és a jelenlegi helyzet pontos 

ismeretében, összefüggéseiben tekintsük át. A jövőre nézve pedig a korábbi pozitív 

tapasztalatok felhasználásával előremutató, továbbá az Európai Unió regionális politikájához 

is igazodó jogi szabályozást és gyakorlatot alakítsunk ki. (Péteri L. 2003) 

 

A következőekben a turizmus fogalmáról lesz szó. Igazán pontos definíció nem létezik, hiszen 

nehéz éles határvonalat húzni, hogy mikor válik egy utazó turistává. 

 

„A turizmus jelenlegi dimenzióiban viszonylag új jelenség, bár a szabadidőben, nem a 

mindennapi életvitelhez kapcsolódóan történő utazások az ókortól kezdődően ismertek voltak 

(gondoljunk például az ókori olimpiai játékokra vagy a középkori zarándoklatokra). A 

történelem során azonban az utazás szinte kizárólag kiváltságos rétegek előjoga volt. A 

modern turizmusnak a XVIII. sz. végén az ipari forradalom teremtette meg az alapját, mivel 

az iparosodással és az azt követő urbanizációval és polgárosodással egyre nagyobb kör 

számára váltak adottá az utazáshoz szükséges alapvető feltételek: a szabadidő, a 

diszkrecionális jövedelem és a motiváció. Fejlődött ezen kívül a turisztikai kínálat is, bővültek 

a szállás- és étkezési lehetőségek, az új technikai eredmények pedig elősegítették a 

közlekedési eszközök átalakulását.” (Lengyel 1992, Sharpley 1994, Theobald 1994, Tasnádi 

1998) 
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 A pontos fogalmi és jogszabályi háttér megléte fontos lenne, hiszen az egyik legjelentősebb 

iparággá kezdi kinőni magát az idegenforgalom, ennek mérhetősége és tervezhetősége 

érdekében megléte elengedhetetlen. 

 

„A turizmus elismert településfejlesztő hatása mellett mára bizonyított annak terület-és 

vidékfejlesztésben játszott szerepe is. Ez vonatkozik a rendszerváltás előtti és utáni hazai 

területi tervezésben megjelent dokumentációkra, fejlesztési koncepciókra és programokra 

egyaránt. Modernkori turizmusunk a területi tervezés oldaláról 1996 óta nevesíthető, jelentős 

forráshoz a Széchenyi Terv és az EU programozás során jutott. Az elkészült és a turizmus 

szempontjából előremutató dokumentációk közül kiemelkedő fontosságú az említett 

Széchenyi Terv mellett az NFT I., az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a 2005-ben elkészült Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS), melynek prioritásai 2013-ig szólnak. Célunk tehát az, 

hogy a turizmust, mint a gazdaság egyik versenyszektorát egy olyan összefüggésben is 

láttassuk, amikor a tudatos tervezés keretében jelenítik meg, a térségi folyamatokkal való 

kölcsönhatások fényében nyer igazolást a köz-és a magánszféra hatékonyabb együttműködése 

érdekében.” 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regi

oi/ch02.html) 

 

A fent olvasható idézetből kiderül, hogy az idegenforgalom a hazai tervdokumentumok, 

fejlesztési irányvonalakra hatással van azok megalkotásakor. Így a magyar terület- és 

vidékfejlesztés szerves részét képezi. 

 

„Véleményünk szerint a területfejlesztés és a turisztikai fejlesztés fogalmai a szolgáltatásokra 

koncentráló gazdaságokban erőteljesen összekapcsolódnak. A turizmus és területfejlesztés 

integrált fejlesztésének szükségessége elismert a turizmus multiplikátor hatása révén: a 

növekvő bevételek, az új munkalehetőségek, az infrastrukturális beruházások, a helyi kultúra, 

a kedvező környezeti kép, a vállalkozói tőkebeáramlás, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

megállása - jelzésértékű felsorolás annak bizonyítására, hogy a turizmus erőteljes hatást 

gyakorol a rendszer egészére.” 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regi

oi/ch02.html) 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
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Az idegenforgalomnak tehát multiplikátor hatással bír, mely egy adott terület, térség 

fejlődésének egészére hatással van, sőt annak egyik legfontosabb meghatározó tényezője. Az 

Esettanulmányban a foglalkoztatás javításra gyakorolt befolyás a kiemelendő, amely lehet 

közvetett, továbbá közvetlen. Közvetlen hatásként definiálható a turisták ellátásához 

elengedhetetlen munkakörök létrejötte (például szállodai dolgozók). A közvetett oldalon a 

turizmusra települő szolgáltatások emelendőek ki. Jelen bekezdésben tárgyalt 

foglalkoztatottságról a következő fejezetben részletesebben fognak szólni a szerzők. 

 

2.2. A turizmus gazdasági, társadalmi hatása a területfejlesztésre, 

foglalkozásjavításra 

Hátrányos helyzetből való kikerülés soha nem egyszerű feladat, illetve a megoldást sem egy 

elképzeléstől kell várni. Nagyon fontos a valódi adottságokra való építés. A megoldást 

nagyon sokszor tévesen kitörési lehetőségektől várják. Azonban jelen sorok írói 

emlékezetében élesen élnek még Dr. Prof. Szlávik János szavai, hogy „egy periférikusnak 

mondható település/térség számára kitörést egyetlen egy megoldás sem tud hozni. Minden 

lehetőségre, mint kimozdulási pontként kell gondolni”, így a feldolgozásra kerülő Poroszló 

település turizmusa is egy ilyen opció, ami a jövőben mindenféleképpen továbbgondozást 

igényel majd. Ezen felül természetesen más lehetőségekkel is élnie kell a településnek a 

negatív tendenciák leküzdéséhez. 

A következőekben az idegenforgalom gazdasági, társadalmi, továbbá foglalkoztatásra 

gyakorolt hatásáról lesz szó részletesebben. Poroszló település tekintetében az összes 

felsorolásra kerülő hatás kimutatható. 

 

Társadalmi-kulturális hatások 

- az urbanizációs folyamat gyorsítása (infrastruktúra, szolgáltatások fejlődése) 

- a társadalmi mobilitás növelése (új és képzettebb rétegek a harmadik szektorban) 

- a család modernizálása (munkaalkalmak teremtése folytán a nők és a fiatalok 

emancipációja) 

- a helyi értékek újjáélesztése (a népművészet, a kézművesség, a népszokások 

felélesztése és fenntartása, a helyi építészet megőrzése) 

- műemlékvédelem, a nemzeti értékek megbecsülése és nyitottság más kultúrák 

értékeinek az elismerésére, sőt befogadására 

- a provincializmus visszaszorítása, az előítéletek leküzdése 
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- a közösségi élet fejlesztése és a társadalmi-kulturális integráció erősítése (Lengyel M. 

2004) 

 

Jelen esettanulmány célterületén a társadalmi fejlődés felülreprezentált, hiszen a turizmus adta 

pozitív hatások ellenére is még számos leküzdendő probléma adódik. Például aránylag nagy a 

szakképzetlen munkaerő száma. A bevezetés fejezet ábráin (2. ábra, 3. ábra) is látható volt, 

hogy a turisztikai fejlesztések hatására (pl.: Ökocentrum) pozitív gazdasági és társadalmi 

folyamtok indultak meg, mint például a vándorlási egyenleg pozitív iránya. 

 

Gazdasági hatások 

- más módon nem értékesíthető erőforrások (például táj, napfény, vízpart, 

hagyományok) hasznosítása 

- egyéni, vállalati és közösségi jövedelmek növekedése 

- munkahelyteremtés 

- devizabevételek növekedése, a fizetési mérleg javítása 

- a szolgáltatások bővülése 

- multiplikátorhatás a gazdaság többi területére 

- az infrastruktúra fejlesztése 

- a vállalkozói kedv növelése, kis- és közepes méretű vállalkozások ösztönzése 

- regionális fejlődés, az egyenlőtlenségek csökkentése (Lengyel M. 2004) 

 

Jelen tanulmány keretében a turizmus gazdasági hatásai közül a legfontosabb a 

munkahelyteremtés, amely Poroszló településen jelentős hatással volt a 2012-ben megnyíló 

Ökocentrum. Megnyitása előtt is jelentős munkahelyteremtő hatása volt az építkezésnek. A 

fejlesztések hatására tapasztalható volt a település infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és 

még számos pozitív gazdasági előrelépés. 

 

„A turizmus szociális struktúrák átalakulására gyakorolt hatásai közül ki kell emelni a 

tradicionális családmodell meglazulásában és a helyi közösség erőviszonyait érintő 

változásokban betöltött szerepét. A turisztikai desztinációkban jelentkező munkaerőigény 

egyik sajátossága a női munkaerő iránti kereslet megjelenése, amelynek következtében a 

munkaviszonnyal nem rendelkező, háztartásbeli asszonyok munkába állnak, éjszakai, hétvégi 

beosztást vállalnak vagy a falusi turizmus keretein belül saját háztartásukban (amelynek része 

a falusi szálláshely) válnak tevékenyebbé.” (Michalkó G. 2012) 
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A nők a foglalkoztatásban betöltött szerepük a mai napig sérülékenyebb, hiszen például a 

gyermekvállalás után nehéz ismét munkát vállalniuk. Ezért a turisztikai potenciállal 

rendelkező területeken nem szokatlan a gyakori női foglalkoztatás. Így közvetett módon a 

turisztikai jellegű beruházásokkal mérsékelhető a nők munkanélkülisége. 

 

„A turizmus foglalkoztatási funkciója gazdasági oldalról a munkaerő-gazdálkodásban 

jelentkezik. Miközben növeli a munkahelyek számát, hozzájárul a munkanélküliség 

csökkentéséhez, amely megtakarítást és bevételt is jelent az állam számára, mert amíg a 

fizetést és az utána befizetendő járulékokat a magánszféra állja, addig a munkanélküli segélyt 

az állam fizeti. A munkahelyteremtés tekinthető a turizmus egyik legfontosabb gazdasági 

hatásának.” (Michalkó G. 2012) 

 

Michalkó Gábor gondolatai alapján elmondható, hogy az idegenforgalom egyik legfontosabb 

befolyása, hogy felmenti az államot a segélyek fizetése alól, hiszen a helyi társadalom tagjait 

képes kiemelni a segélyezési rendszerből munkahelyteremtéssel. 

 

„A turizmus gazdasági hatásai a küldő- és a fogadóterületen egyaránt jelentkeznek. A 

társadalmi hatásokhoz hasonlóan itt is meg kell különböztetnünk a negatív és pozitív előjelű 

effektusokat, bár a szakirodalom értelemszerűen az utóbbiakra koncentrál. A turizmus 

gazdasági hatásainak értékelésénél lényeges szempont, hogy a mutatók nem tartalmazzák a 

célállomáson jelentkező szociokulturális és környezeti hatások pénzben kifejezhető hasznát és 

költségét, miközben a mérleg megvonásakor ezt is figyelembe kellene venni. A 

foglalkoztatottság esetében a már említett mentális tényezők, a magasabb szintű szaktudás, a 

nyelvismeret, a turisták értékrendjének átvétele egyaránt lendületet adhat a gazdaságnak.” 

(Michalkó G. 2012) 

 

A legimpozánsabb beruházásnak is adódnak negatív előjelű hatásai, ez alapján az 

idegenforgalomban sincs másképp. Ezzel jelen sorok írói is tisztában vannak és nem kívánják 

az „érem” negatív oldalát elrejteni. A jelentkező problémákkal foglalkozni kell, melyekre 

megoldást a turizmus érdekeltjeivel együttműködve kell találni a pozitív területfejlesztési 

mérleg megtartása érdekében. 

„A magyar turizmus gazdasági jelentősége az elmúlt évtizedben – a látogatók száma alapján 

elvártnál alacsonyabb bevételek ellenére is – felértékelődött. Ennek eredményeként a 

turizmushoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek által realizált jövedelmi hatás a GDP 5 
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százalékára becsülhető (amennyiben a turizmus multiplikátor hatását is figyelembe vesszük, 

akkor 8,5%). A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2009-ben a turizmusból származó, 

hivatalosan regisztrált devizabevétel 4084 millió euró volt, ezzel szemben a kiadások 2610 

millió eurót tettek ki. A nemzetközi idegenforgalom egyenlege 1474 millió euró aktívumot 

mutatott. A nemzetközi idegenforgalmi bevételek rangsorában Magyarország 2009-ben a 43. 

helyen állt.” (Michalkó G. 2012) 

 

Magyarország esetében a turizmus gazdaságilag nemzetgazdasági érdek a fent olvasott 

tényadatok alapján. Tehát nem csupán helyi szinten jár pozitív területfejlesztő hatással, hanem 

nemzeti szinten is, így mindenféleképpen ösztönzendő az országos, regionális területi 

stratégiákban is kiemelt szerepet biztosítani az idegenforgalom számára. 

 

Összességében elmondható, hogy a turizmus területfejlesztésben betöltött szerepe 

felértékelődni látszik a jövőben. Azonban ez a rendszer rendkívül sérülékeny, ezért nem elég 

a prognózis tudatában hátradőlve szemlélni a történéseket. Fontos a területi, térségi 

tervezésben nagyobb szerepet adni az idegenforgalmi beruházások megvalósítására. Így a 

turizmus a foglalkoztatás javításban is kiemelt szerepkörrel fog bírni a jövőben is. 
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3. Saját Kutatás 

3.1. Poroszlói terepgyakorlatok tapasztalatai 

A szerzők az Eszterházy Károly Főiskolán, geográfus mesterszakon eltöltött két év alatt 

terepgyakorlatok keretében kétszer is megfordultak. Így jelen fejezetben ezen tapasztalatok 

kerülnek bemutatásra. 

 

A Tisza tavi Ökocentrum, mint már korábban említésre került, Kelet-Magyarország egyik fő 

turisztikai célpontjává vált. Az Ökocentrum több, változatos részekből épül fel, amelyek 

bemutatják a Tisza-tó élővilágát. Nagyon gazdag elsősorban halakkal, hüllőkkel és 

madarakkal. Személyes látogatás során tapasztalható volt, hogy milyen sokrétű a terület 

élővilága. A belső akváriumrendszer Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, amely 

735.000 liter össztérfogatú, és ez a rendszer mind a hazánkban élő halfajokat tárja elénk, mind 

az Európa édesvízi faunáját is. Az olyan jellegzetes fajtákon kívül, mint a -csuka, amúr, 

harcsa-, különleges fajokkal is találkozhatunk, mint pl. a viza, vágótok vagy sőregtok. (1. 

kép). A viza a világ egyik legnagyobb édesvízi hala, korábban Magyarország vizeiben is 

megtalálhattuk, azonban napjainkban már eltűnt, ezért is külön látványossága az 

akváriumnak. 

1. kép: Viza és a vágótok 

Forrás: Saját készítés 
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A látogatók a beltéri látnivalók közül a legnagyobb érdeklődéssel a tömpeujjú vidrák etetését 

várják. Ők az Ökocentrum kedvencei, amelyeket naponta háromszor lehet megfigyelni 

látványetetés közben, továbbá megtekinthető a viselkedésük, ügyességük. Azt azonban tudni 

érdemes, hogy mind ezek, mind pedig az európai vidra fajok védett állatok. 

2. kép: Ázsiai tömpeujjú vidrák játék közben 

Forrás: Saját készítés 

 

3. kép: AZ Ökocentrum térsége 

Forrás: Saját készítés 
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Szintén az épület belső terében lett elhelyezve egy úgynevezett hüllőszoba, ahol a vidékre 

leginkább jellemző állatokat ismerhetjük meg. Közelről megismerni, megtekinteni ezeket az 

élőlényeket hatalmas élmény mind gyerekeknek, mind felnőtteknek. Az egész térség is 

belátható az Ökocentrum kilátótornyából. Rálátás nyílik az egész Tisza-tóra, Poroszlóra és az 

egész turisztikai központ kültéri részére is (3. kép). 

 

Az épületen kívül több park is található, melyek szintén állatoknak ad otthont. Példának 

okáért pelikánok, sakálok, teknősök, juhok, dámszarvasok. A centrum területén 

madárrezervátum és vízi sétány található. Ez az út a tavon 1500 méter hosszan vezet, ahonnan 

elsősorban a terület madárvilágát tekinthetjük meg közvetlen közelről. 

Mindezeket - amellett, hogy rálátást nyerjen az olvasó, hogy mennyire sokrétű élményt nyújt 

e turisztikai központ -, azért tekinthető fontosnak bemutatni, hogy egy ilyen nagy és széles 

szolgáltatást nyújtó turisztikai terület mennyi feladattal és mennyi munkával jár, hogy 

kielégítse a mindennapi vendégek igényeit. Ezeknek köszönhetően is alakult pozitívan a 

munkanélküliség a településen, ugyanis olyan munkahelyeket is teremtett ennek a turisztikai 

komplexumnak a megépítése, amelyek nem igényelnek magas iskolázottságot. Gondolhatunk 

itt az akváriumok tisztán tartására, az állatok etetésére, a kinti területek ápolására, vagy akár a 

vidrák látványetetésére (4. kép). 

4. kép: Vidrák etetése 

Forrás: http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum/europa-legnagyobb-edesvizu-

akvariumrendszere.html  

 

 

 

http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum/europa-legnagyobb-edesvizu-akvariumrendszere.html
http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum/europa-legnagyobb-edesvizu-akvariumrendszere.html
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Korábban már említett terepgyakorlatokon az egyik alkalommal jelen soron íróinak volt 

szerencséje Kiss János ügyvezető igazgatóval egy kötetlen beszélgetésre összeülni. Az 

eredményeket akkor egy lehetséges ökoturista projekt kidolgozására került felhasználásra, 

azonban jelen esettanulmányunkban is relevánsak a konklúziói, továbbá a kidolgozott projekt. 

Így a továbbiakban ezek kerülnek bemutatásra. 

 

A tantárgy keretében elkészítésre kerülő projekt a Norvég Alap megvalósíthatósági 

tanulmányának mintájára készült el. Ez 8 lépcsőből, plusz egy nulladik lépésből áll, amely a 

projektötlet kidolgozását jelenti. Ezt követi a jelenlegi helyzet vizsgálata, amely tartalmazta 

jelen esettanulmányban szereplő Poroszló település és az ott található Ökocentrum vizsgálatát 

is. A következő lépések közül a 6-8-ig tartó lépések relevánsak. A hatodik a környezeti, 

környezetvédelmi hatások elemzése, amely gyakorlatilag a turizmus következtében fellépő 

pozitív és negatív hatások jelentik. A mérleg pozitív oldalára való billentés érdekében 

szükséges a kompromisszum megteremtése, hogy mindenki érdekelt legyen a turizmus 

fenntartásában. A kidolgozásra kerülő projekt erre törekszik. A hetedig a gazdasági-

társadalmi hatások elemzése, amelyet a 4. ábrán lehet a legjobban szemléltetni. 

 

4. ábra: A fenntarthatóság pillérei 

Forrás: http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat 

 

Az 4. ábra lényege, hogy a megvalósuló projekt célja nem a gazdasági hasznosítás, hanem 

elsősorban a természeti hasznok legyenek túlsúlyban, majd ezt kövesse a társadalmi tényezős 

és csak ez után a gazdaságiak. Ezt nevezik a fenntartható fejlődés alapjaként. 

 

http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat
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Végül a projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése következett 

nyolcadik lépésben, amely elméleti alapon tovább gazdagítja a térség turisztikai eseményeit. 

Így javaslattétel történt a projekt gyakorlatban való átültetésére. 

 

A terepgyakorlaton történt beszélgetésen Kiss János ügyvezető igazgató Úr ismertette az 

Ökocentrum humán erőforrás igényeinek legfontosabb tudnivalóit. Jelen pillanatban a 

létesítmény 21 főnek biztosít állandó munkaviszonyt, továbbá ez a szám nyáron 

(főszezonban) 40 főre duzzad, a turizmusból eredő idénymunka miatt. Egy hátrányos helyzetű 

település számára ez óriási lehetőségeket rejt a munkanélküliség csökkentésére. Nagyszámú 

munkaerő áll rendelkezésre, azonban az Igazgató Úr elmondása szerint mégis szegényes a 

választék, hiszen szaktudással alig rendelkeznek a környékbeli emberek. Így a magasabb 

iskolázottságot igénylő munkakörökre szükséges más vidékről érkező emberek 

foglalkoztatása. Ennek ellenére mégis bizakodóan tekintett a jövőre Kiss János, hiszen a 

Tisza-tó turizmusának fejlődése fellendülőben van, így a jövőben Poroszló községe is számos 

pozitív előjelű folyamatokban reménykedhet. A foglalkoztatás javításban már így is úttörő 

szerepet vállal a település, hiszen társadalmi, gazdasági problémák ellenére is képes helyi 

embereknek munkát és megélhetést biztosítani a turizmusra alapozva. 
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3.2. A turizmus szerepe a foglalkoztatás javításban 

 

5. ábra: A vendéglátás által megtermelt GDP 2000-2013 (millió HUF) 

Forrás: saját szerkesztés Adat: 

http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/121718/856_20_29_horvathzoltan.pdf/0c7f9587-

a3b4-4381-b37c-10c7469f0f4c 

 

Az 5. ábráról kitűnik, hogy alig több mint 10 év alatt a duplájára nőtt a vendéglátás által a 

GDP-hez hozzáadott érték, ez részben a turizmus erőteljes előre törésének és az abban rejlő 

potenciál kihasználásnak köszönhető. 
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6. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégszámainak alakulása, 2001-2014 

Forrás: Ksh adatbázis 

 

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ábráról kitűnik, hogy időben haladva a jelen 

felé milyen mértékben változik a hazánkban a kereskedelmi szálláshelyeken vendégként 

megforduló turisták száma. Ez a szám évről évre növekszik és a 2001-hez képest mintegy 

harmadával nőtt a vendégek száma. A vendégek összetétele szerint kicsi eltolódás 

tapasztalható a hazai vendégek javára, míg a 2000-es évek elején a külföldiek voltak enyhe 

többségben, addigra 2014-re ez az arány módosult és már a hazai turisták vannak többségben. 

Ugyanakkor elmondható, hogy abszolút számokban mind a hazai mind a külföldi turisták 

száma jelentős növekedésen ment keresztül.  
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7. ábra: A régióban megforduló turisták számának alakulása megyék szerint, 2008-2014 

Forrás: Ksh adatbázis 

 

A 7. ábráról kitűnik, hogy az Észak-Magyarországi Régió megyéi közül, látogatottságot 

tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyék még 2008-ban körülbelül azonos szinten 

álltak, azonban 2010-től Heves megye jelentős növekedés ment végbe. Nógrád megye ebben 

jelentős lemaradásban van. Heves megye növekedésben jelentős szerepet játszik a Tisza-tavi 

Ökocentrum is, ha annak látogatottsági adatait összevetjük az összes látogatottság adataival. 
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2012 2013 2014 2015 

Január 

 

601 583 1141 

Február 

 

1454 1680 2702 

Március 

 

3717 4780 5891 

Április 

 

11590 11071 16049 

Május 27142 27949 26069 

 Június 22121 26971 31808 

 Július 31741 31692 33233 

 Augusztus 38570 35153 42163 43016 

Szeptember 16221 11890 14216 

 Október 13462 11872 11010 

 November 3288 3462 3327 

 December 2967 2531 2666 

 Összesen: 155512 168882 182606 

 1. táblázat: A Tisza-tavi Ökocentrum látogatottságának adatai, (Év/hó/fő) 

Forrás: saját szerkesztés, adat: Poroszlói Ökocentrum 

 

2015 augusztus 31-ig összesen 162.481 fő látogatta meg az Ökocentrumot. Ezzel az adattal jó 

eséllyel 2015-ben is növekedhet a látogatók száma a korábbi évekhez képest. Az 

idegenforgalommal kapcsolatos munkahelyeket egy községben vagy egy régióban nehéz 

pontosan meghatározni, mivel nem csak a szálloda- és a vendéglátóipar alkalmazottai 

tartoznak ide, hanem a tercier szektor egy sor további munkahelye is, amelyekre a turizmus 

közvetetten vagy közvetlenül hatással van (Puczkó–Rátz, 2002). A turizmus munkaerőigényét 

befolyásolják azonban a turizmus fajtái. A turizmus egyes típusai jóval munkaerő 

intenzívebbek, mint például a gyógyturizmus vagy a konferenciaturizmus, mások kevésbé, így 

például a kerékpáros turizmus vagy az ökoturizmus. A turisztikai munkahelyeken igen magas 

a fluktuáció, azaz a munkaerő cserélődése, amely egyrészt a viszonylag alacsony 

fizetéseknek, másrészt a szezonális foglalkoztatásnak köszönhető (Jafari, 2000). 
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4. Konklúziók 

Jelen esettanulmány legfontosabb eredményeként elmondható, hogy a turizmus foglalkoztatás 

javításban sikeresen lehet alkalmazni akár hátrányos helyzetű térségben is. Erre remek 

példaként szolgál Poroszló település turizmusa, ahol a Tisza-tó idegenforgalmi adottságai 

kerültek kihasználásra. Ezen eredményekhez nagymértékben hozzájárult a településen 

található Ökocentrum is. A szakirodalmi feldolgozás rámutatott, hogy a turisztikai jellegű 

beruházások területfejlesztésként definiálhatóak, továbbá, hogy az idegenforgalom napjaink 

legnagyobb iparágává kezdi magát kinőni. A saját kutatás rész rámutat, hogy az Ökocentrum 

2012-es átadása nagymértékben hozzájárult a település turizmusának fellendítésében. 

Továbbá a fejezet társadalmi, gazdasági problémakörrel is foglalkozik, amely hátrányos 

helyzet ellenére is kezelhető probléma, sőt a létesítmény átadása óta a település minden 

tekintetben pozitív mutatókkal rendelkezik Ezen tényezők alapján elmondható, hogy a 

poroszlói jó gyakorlat adaptálható a vidék teljes egészére, így az egész Tisza-tó vidéke 

belátható időn belül kiemelkedhetne a gazdasági és társadalmi jellegű hátrányos helyzetéből is 

egyaránt.  
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