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1. A disszertáció célja és felépítése  

Amióta világ a világ az emberek mindig utaztak, hogy különféle eseményeken, 

rendezvényeken (pl.: az ókorban az Olimpián) vegyenek részt, új kultúrákat ismerjenek meg, 

egészségükkel törődjenek (pl.: a római fürdőutak), tanuljanak (pl.: céhlegények) és új 

tapasztalatokat szerezzenek, új élményekkel gazdagodjanak. A közlekedési eszközök 

(szárazföldi, vízi, légi) fejlődésének köszönhetően pedig minden úti cél egyre könnyen 

elérhetővé vált és az utazási idő is lerövidült. 

Napjainkban a turizmus mind több aspektusból kerül a figyelem középpontjába: a 

nemzetközi kapcsolatok pozitív fejlődésének eredményeként bizonyos országokban a 

vízumkényszer megszűntetése miatt, az Európai Unió légterének liberalizálása következtében 

a diszkont légitársaságok európai megjelenése végett vagy éppen a tragédiák (természeti 

katasztrófák, terrortámadások) következtében. 

A turizmus gyakorlati jelentőségének őrült növekedése ellenére, elméletével csak 

nemrég az 1920-30-as években kezdtek el foglalkozni és tettek kísérletet a turizmus 

definíciójának, meghatározására. Az azóta eltelt időszakban Plog (1972), Cohen (1972, 1974), 

Smith (1989) a turisták tipológiáit kutatta, Bernecker (1962), Morrison (1992), Holloway 

(1994), Tasnádi (2002) a turisták motivációjával foglalkozott, Leiperhez (1981), Kaspar 

(1983) Lengyel (1994) a turizmus rendszerét, Puczkó - Rátz (2002) a turizmus hatásait 

vizsgálta. Kevesen vizsgálták azonban a turizmus és internet kapcsolatát (Buhalis (2003), 

Magyarországon szinte senki.    

Doktori disszertációm témaválasztását ennek a hiánynak a felismerése indokolta, 

éppen ezért kutatásom középpontjában a szabadidős turisztikai piac két oldala és az internet 

alkalmazásának kapcsolata áll. Célom, hogy megvizsgáljam az internet alkalmazásának 

hatásait a szabadidős utazások megszervezésére mind a fogyasztók, mind az utazásszervezők 

és közvetítők szemszögéből. Ennek megfelelően disszertációm első három fejezetében a 

témában fellelhető szekunder információk nemzetközi és hazai tárházát tekintem át, 

középpontba állítván az e-turizmust.  

Disszertációm első fejezetében ismertetem a kutatás témáját és célját, a dolgozat 

felépítését és az előzetesen felállított hipotéziseimet. A következő három fejezetben 

bemutatom kutatási területem elméleti hátterét. Az első elméleti részben a turizmus 

definíciójából indulok ki, majd vázolom a környezet turizmusra gyakorolt hatását a turizmus 

fejlődésének nemzetközi és magyar történelmi áttekintésen keresztül. Ebben a részben célom, 

hogy bemutassam a turizmus rendszerét és az internet megjelenésének hatását az iparágban az 

’új’ szolgáltatóipart: az e-turizmust a világban és hazánkban egyaránt. Szintén jelen 



 

fejezetben vizsgálom az internet hatását a marketingre, a szolgáltatóiparra – különös 

tekintettel a turizmusra- jellemző (7P) marketing mix elméletén keresztül.   

A második elméleti részben a turisztikai piac keresleti oldalát ismertetem. Célom, 

hogy bemutassam a vásárlási szokásokban és a fogyasztói magatartásban kialakult 

változásokat az internet alkalmazásának következtében. Szintén ennek a fejezetnek a célja, 

hogy a turisták fogyasztói magatartásának és különféle tipológiáinak felvázolása után az 

elektronikus világ ’új’ fogyasztójával, az e-fogyasztó bemutatásával foglalkozzak. 

A harmadik elméleti részben kutatásom a turisztikai piac kínálati oldalára 

összpontosul a turisztikai szolgáltatókon - közlekedési vállalatokon, szálláshely 

szolgáltatókon, vendéglátó egységeken, s kiemelten az utazásszervezőkön és közvetítőkön- 

keresztül. Célom, hogy bemutassam a szolgáltatók tevékenységének alakulását az információs 

és kommunikációs technológia eszközrendszere használatának segítségével. 

Az elméleti fejezetek után disszertációm következő részében primer kérdőíves kutatásaim 

eredményét ismertetem. A kutatás követve a turisztikai piac keresleti és kínálati oldalának 

feltérképezését két dimenzió a fogyasztók és az utazásszervezők, utazás közvetítők mentén 

halad. Az empirikus kutatás célja, hogy komplex, átfogó képet nyújtson az internet 

alkalmazásának formáiról a szabadidős utazások megszervezése során. 

Kutatásom első részében vizsgáltam a fogyasztók szabadidős utazási és utazás szervezési 

szokásait, az internet és az utazási információk, szolgáltatások elérésének kapcsolatát, 

valamint az utasok hozzáállását a hagyományos és online utazási irodák szolgáltatásainak 

online igénybevételéhez.  

Kutatásom másik részében a szabadidős utaztatók értékesítési módszereit, az interneten 

keresztül történő szolgáltatások vásárlását, ösztönzését és kifizetését, továbbá az internettel 

szembeni várakozásokat vizsgáltam. Primer kutatásom eredményeinek alapján meghatározom 

azok alkalmazhatósági területeit és a kutatás jövőbeni lehetséges irányait. 

A disszertáció lezárásaként röviden összegzem a bemutatásra került elméleti fejezeteket és 

empirikus kutatásom legfontosabb eredményeit. 

Doktori disszertációm témájának kiválasztását az idegenforgalomban és az 

oktatásában eltöltött több mint 10 éves tapasztalatom és a modern, felgyorsult, információ-

éhes világunk egyre szorosabb összekapcsolódása határozta meg. Míg 10 évvel ezelőtt csak az 

utazási irodák számára volt megfizethető azon informatikai eszközök arzenálja, melynek 

segítségével információt és turisztikai szolgáltatások lefoglalását tudták biztosítani az utasok 

számára; addig ma már bármelyik fogyasztó képes otthonról a kényelmes karosszékéből 



 

önállóan, utazási iroda igénybevétele nélkül interneten keresztül lefoglalni és megszervezni a 

teljes utazását a jegyfoglalástól kezdve a kiegészítő szolgáltatásokig bezáróan. 

Kutatásomban az e-turizmus piacát a szabadidős fogyasztói szokások és az utazási 

irodák online marketing tevékenységének szemszögéből közelítettem meg, annak érdekében, 

hogy a magyar idegenforgalmi szakirodalom egy máig kevésbé feltárt, kevéssé kutatott 

területét mind a szakma, mind a jövő turisztikai szakemberei számára elérhetővé tegyem. 

Miután kutatási témám területén a hazai szakirodalom palettája igen szűk, remélem, hogy 

primer kutatásom eredményei hozzájárulhatnak a ’fehér folt’ csökkentéséhez és hasznos 

információkkal segítik az utazásszervezők és közvetítők jövőbeni munkáját.  

 

 
2. A kutatási téma aktualitása 
 
Kutatásom megkezdése előtt megfogalmaztam azokat a vizsgálati célokat, melyek mentén a 

kutatás haladt.  

Kutatásom célja, hogy a magyarországi turisztikai piac két dimenziójában – fogyasztói 

és szolgáltatói: utazásszervezői és közvetítői oldal - vizsgáljam meg az internet használatát és 

alkalmazását a szabadidős utazások szervezése során. 

Szekunder és primer források segítségével a célok elérése érdekében vizsgáltam az 

információs és kommunikációs technológia eszközeinek hatását a turizmus rendszerére, az E-

turizmus jelenségét a világban és Magyarországon, az E- marketing eszköztár elemeinek 

alkalmazását a turizmusban, a turisták fogyasztói magatartásán keresztül a régi és új ’e-

fogyasztó’ közötti különbséget; valamint a turisztikai szolgáltatók és az új technológiák 

kapcsolatát.   

Empirikus kutatásom aktualitását az adja, hogy Magyarországon nincs a témában 

megjelent releváns forrás, holott az internet jelentős mértékű térnyerése már az egész 

turisztikai szektort áthatja, így ezen segíteni kéne.  

A hipotéziseim felállításánál az e-turizmus gyakorlati alkalmazásának megfigyelése 

motivált. Az elmúlt években az elektronikus és információs technológiai eszközök adaptálása 

az utaztatás területén mind a fogyasztókat, mind az utazásszervezőket és közvetítőket 

tanulásra késztette.  

Ennek következtében egy ’új’ fogyasztói és egy ’új’ szolgáltatói réteg alakult ki, de 

ugyanakkor a ’régi’ fogyasztók –főleg idősebb korosztály tagjai- is rákényszerülnek arra, 

hogy valamilyen szinten megismerkedjenek a nóvumokkal, mint például a légi közlekedésnél, 



 

ahol a repülőjegyek tekintetében mind a hagyományos, mind a diszkont légitársaságoknál a 

jól bevált papíralapú jegyet az elektronikus váltotta fel.  

A hagyományos vagy ’régi’ szolgáltatóknak: az utazásszervezőknek és a közvetítőknek pedig 

ki kell találniuk azon megoldásokat az új rendszer keretén belül, melyekkel tevékenységüket 

tovább tudják folytatni az idegenforgalmi piacon úgy, hogy vevőkörüket közben ne veszítsék 

el.  

Az újdonságok megjelenése, a visszaéléseket is magukkal vonzotta, így a biztonság kiépítése 

az elektronikus műveletek tekintetében kulcsfontosságúvá vált.    

 

3. A hipotézisek rendszere  

A primer kutatásom során felmerült összefüggések rendszerét az internetes piacok a 

turisztikai keresletre és kínálati oldalára gyakorolt hatását és annak következményeit 

foglaltam össze az alábbi táblázatban a felállított hipotézisek mentén.(1. ábra) 

1. ábra: A hipotézisek rendszere 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Az internetes piacok turisztikai keresletre gyakorolt hatásaira vonatkozó hipotézisek 

Az internetezők egyre nagyobb hányada ismeri fel az online világ által nyújtott lehetőségeket, 

mely túlmutat az információgyűjtés szakaszán, hisz a legtöbb fogyasztót komoly vásárlásra 

ösztönzi. Ez azonban veszélyeket is rejthet. 

 

H5: A 35 évnél idősebbek bizalmatlanok az utazási szolgáltatások interneten keresztül történő 

lefoglalásával és kifizetésével kapcsolatban. 

H6: Az offline irodák szegmense főleg a 35 év felettiek, az online irodák fogyasztói nagy 

részben pedig a 35 év alatti korosztályból tevődik össze. 

 

Az internetes piacok turisztikai kínálatra gyakorolt hatásaira vonatkozó hipotézisek 

Chulwon (2004) szerint a turisztikai vállalatok számára az internet lehetőséget kínál arra, 

hogy információt nyújtson és turisztikai szolgáltatások megrendelését, lefoglalását biztosítsa a 

turisták számára, relative alacsony áron. 

 

H11: A 25 éven felüli felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében, akik utazásuk 

megszervezéséhez használják, az internetet többen vannak azok, akiknek a wellness utazások 

iránti igénye magas, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 

 

A turisztikai keresletben bekövetkezett változásokra vonatkozó hipotézisek 

Az eddig hosszú időt igénybevevő foglalási és fizetési eljárások lerövidültek, a fogyasztók az 

internetnek köszönhetően aktív részesei lettek utazásszervezésüknek. 

 

H1: Az internetes fizetés biztonságának növekedésével egyenes arányban nő az online utazási 

szolgáltatások ”vásárlása”. 

H4: Az utazási irodák a valós fogyasztói elégedettség mérésére a Fórumot használják.  

H8: Az utazás megszervezéséhez a fogyasztók nem csak az egyes különálló honlapokat, de a 

desztináció gyűjtőhonlapjait is használják. 

H9: Azon fogyasztók, akik utazási szolgáltatásaikat online foglalják és fizetik, főleg a 

magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők köréből kerülnek ki. 

H12: Az online utazási irodák működésével szemben a naprakész, könnyen használható, 

megbízható, biztonságos honlap és alacsony ár alapvető elvárás a fogyasztók részéről. 

 



 

A turisztikai kínálatban bekövetkezett változásokra vonatkozó hipotézisek 

Az információs és kommunikációs technológia lehetővé teszi a turisztikai szolgáltatók 

számára, hogy hatékonyan be tudják azonosítani a fogyasztó igényeit és annak megfelelően 

szabják személyre turisztikai termékeiket. 

 

H2: Az internetes fizetés biztonságának növekedésével és a szolgáltatók költségeinek 

csökkenésével egyenes arányban nő azon offline irodák száma, akik bevezetik az online 

fizetési szolgáltatást.  

H3: Az internetes fizetés biztonságának növekedésével az offline irodák bevezetik az online 

fizetési szolgáltatást, s így növelik a 35 évnél fiatalabb célpiac körét. 

 

Az E-turizmus terjedésére vonatkozó hipotézisek 

Az ’új’ turizmusra jellemző, hogy ’rugalmas, szegmentált, és személyre szabott’ miután ez a 

piac felismerte, hogy minden egyes turista más, mások a szükségletek és mások a vágyak. Így 

az alacsony minőségű és olcsó csomag túrák lassan háttérbe szorulnak az egyénileg szervezett 

utazásokkal szemben. Ennek következtében a turista utazási döntésének meghozatalánál és a 

turisztikai szolgáltatások ’kiszállításánál’ a rugalmasság kulcsfontosságú tényezővé válik. 

 

H7: Az online értékesítés megjelenésével az offline eladás hanyatláshoz vezet. 

H10: Az internet alkalmazásának elterjedése az utazásszervezésben a hagyományos utazási 

irodák forgalmának és piaci részesedésének visszaesését eredményezi. 

 

 
4. A kutatás módszertana 
 
Primer kutatásomat a vizsgálati hipotézisek által kijelölt kutatási dimenziók mentén végeztem. 

A témában rendelkezésre álló szekunder források áttekintése rávilágított arra, hogy 

Magyarországon ezen kutatási területen nagyon kevés az elsődleges felmérés. Ez motivált 

abban, hogy saját kutatásom keretén belül megvizsgáljam a turisztikai piac mindkét oldalának 

(fogyasztóinak és szolgáltatóinak) hozzáállását az internet és szabadidős utazások 

megszervezésének vonatkozásában. Azért ezt a kutatási területet vizsgáltam, hogy 

elősegítsem a turisztikai szakma munkáját azáltal, hogy feltárom a magyar fogyasztók 

ismereteit az online ’utazás’ témakörében, összevetvén azt az utazásszervezők és 

utazásközvetítők tapasztalataival, pótolván a témában fellelhető adatok, információk hiányát.  



 

Primer kutatásom mindkét oldalon –fogyasztói, szolgáltatói-két részre oszlik: (1. táblázat) 

 

1. táblázat: A fogyasztói és szolgáltatói kutatás felépítése 

 Fogyasztói Szolgáltatói 

1. lépés Kvantitatív kérdőíves 

megkérdezés: a 

turizmus koncentrált 

piacán vett minta - 

Utazás 2008 Kiállítás 

- 1000 fős  

Kvantitatív kérdőíves 

megkérdezés  

Az utazásszervezők 

és utazásközvetítők 

körében 100 

szolgáltató 

2. lépés Kvantitatív kérdőíves 

megkérdezés: 

A magyar lakosság 

körében vett minta 

300 fős  

Kvalitatív 

fókuszcsoportos 

interjú: A turisztikai 

szolgáltatók szakmai 

szervezetének 

kiemelkedő 

képviselőivel. 

Forrás: Saját szerkesztés 

Fogyasztói oldalon: a turisták koncentrált-, és a magyar lakosság piacán végzett felmérésem 

során a kvantitatív módszert választottam, ezen belül a kérdőíves megkérdezést. 

A szolgáltatói oldalon az utazásszervezők, és utazásközvetítők körében végzett felmérés során 

a kvantitatív kérdőíves megkérdezést, míg a szolgáltatói szakma kiemelt szereplőivel végzett 

interjúnál a fókuszcsoportos kvalitatív módszert választottam. (A kérdőívek a mellékletben 

kerülnek ismertetésre) 

 

A kérdőívek felépítése 

Az empirikus kutatásban két irányra fókuszáltam: egyfelől a keresleti, azaz a fogyasztói 

oldalt, másfelől pedig a kínálati, azaz a szolgáltatói oldalt térképeztem fel.  

A két lépésben történt fogyasztói kutatás során célom az volt, hogy a turizmus koncentrált 

piacon végzett felmérés eredményeit össze tudjam hasonlítani egy olyan felmérés 

következtetéseivel, amelyet a magyar lakosság piacán végeztem. Ez utóbbi eredményeit 

többváltozós statisztika segítségével elemeztem.  



 

Éppen ezért a feltáró jellegű kérdőíveknél: az 1000 fős fogyasztói és a 100 fős szolgáltatóinál 

nagyobb súlyban szerepelnek nyitott kérdések, míg a 300 fős reprezentativitásra törekvő 

kérdőív felépítésénél a skálás kérdések kerültek előtérbe. 

 

A feltáró jellegű fogyasztói és szolgáltatói kérdőívek 

 

A fogyasztói kérdőív hat egymásra épülő kérdéskört ölel fel a szabadidős utazások 

megszervezésének témájában, melyek az utazással kapcsolatos általános információktól (az 

utazás gyakorisága, célja, szervezése) halad az internettel összefonódó speciális (az utazási 

információk, szolgáltatások elérése; hagyományos és online utazási irodák szolgáltatásainak 

online igénybevétele; az online szolgáltatások kifizetésének módozatai) adatok felé.  

A kérdőív végén a demográfiai adatok szerepelnek a fogyasztó nemére, életkorára, 

végzettségére és lakóhelyére vonatkozóan. 

A szolgáltatói: az utaztatói szakma kérdőíve hasonló struktúrában csoportosítja a 

kérdésköröket, mint a fogyasztói. Szintén az általánostól (az utazási irodák profilja, 

tevékenysége) halad a specifikus felé (az utak értékesítése, az interneten keresztül történő 

szolgáltatások vásárlása, kifizetése; az interneten keresztül történő szolgáltatások; a honlapok 

és fórumok jelentősége az utazási irodák működésében; internetes vásárlás ösztönzés és 

vevőelégedettség mérése; az utazási irodák piaci részesedése; az internettel szembeni 

várakozások és az irodák közötti verseny) a nyolc kérdéskörben.   

A kérdőív végén az utazási iroda neve, címe, email címe, telefonszáma, illetve a kérdőívet 

kitöltő (neve), beosztása szerepelnek. 

 
A kérdések sorrendjének összeállításánál a szempontom az volt, hogy előbb az általános 

utazási szokásokat, majd a speciális utazásszervezési metódusokat és igényeket térképezzem 

fel, különös tekintettel az internet utazásban betöltött szerepére. A kérdőív zárt és nyitott 

kérdésekből tevődik össze. 

A (zárt) kérdések tekintetében a nominális (megnevezéses) mérési szintet, 

alkalmaztam, vagyis olyan változókat mértem, melyek attribútumaira (valamely dolog 

tulajdonsága, minősége) csak a teljesség és a kölcsönös kizárás feltételei álltak fenn.  

Ezeket egyértelműsítvén a kérdőív kérdései olyan négyzeteket tartalmaznak, amik mellé 

könnyen lehetett X jelet írni; illetve ahol több kategóriát is bejelölhettek a kérdőívet kitöltők, 

ott zárójelben ezt számukra jeleztem. (Babbie (1998)).  



 

Miután a témát eddig még nem sokan kutatták, a zárt kérdések mellett nagyobb 

súlyban fordulnak elő a nyitott kérdések. A lehetséges válaszokat is nekem kellett feltárnom, 

miután nem álltak rendelkezésemre olyan előre megfogalmazott válaszok, amiket 

rögzíthettem volna. A nyitott kérdésekből adódóan, bizonyos kérdéstípusokra 100 féle válasz 

is érkezett. Az adatok könnyebb feldolgozása érdekében szükség volt a válaszokat különféle 

kódcsoportokba osztani, majd a sok elírás miatt adattisztítást végezni. A kódolást egy 

kulcsfontosságú feladatnak tartottam a felmérés sikeres kimenetele miatt, így azt utólag 

egyedül végeztem el. 

 

A reprezentativitásra törekvő fogyasztói kérdőív 

A kérdőív témakörei és kérdései megegyeznek a feltáró jellegű fogyasztói kérdőív 

kérdéseivel, eltérés csak a kérdések típusában keletkezik. 1.a., 6., 9.,11.,13.,15.,17., 20.a.b.c., 

21 (4. számú melléklet) 

Miután vizsgálati egységeimet egymástól függetlenül kívántam értékelni, így a skálázási 

technikákon belül a nem összehasonlító skálázási metódust, azon belül is a diszkrét értékelő 

skálát, többségében az 5 fokozatú Likert-skálát alkalmaztam. (Malhotra 2005)  

 

A kérdőívek tesztelése, korrigálása 

Mielőtt a tényleges lekérdezésre sor került volna a kérdőíveket diákokon teszteltem. A 

próbakérdezést a Heller Farkas Főiskola másodéves idegenforgalmi hallgatóival végeztem el, 

-ugyanazon személyekkel, akik a kérdezőbiztosok szerepét töltötték be.  

Célom az volt, hogy megtaláljam és kiküszöböljem a kérdőív lehetséges problémáit a 

félreérthető, vagy nem pontosan érthető kérdéseket.1  

A hallgatók a fogyasztói kérdőív kitöltésénél az alábbi észrevételeket tették: 

• 2., 4., 10. kérdéseknél egy vagy több állítást is bejelölhet a fogyasztó 

• 8. kérdésénél nem volt egyértelmű számukra, hogy általánosságban (pl.: 

keresők, gyűjtő honlapok) vagy konkrétan szeretném-e megtudni a fogyasztók 

által használt naprakész, illetve gyenge weblapokat. 

• 1.b., 4., kérdésnél hiányolták az ’egyéb’ kategóriát 

A reprezentativitásra törekvő fogyasztói kérdőív skálás kérdéseit validáltam, 

megbízhatóságukat ellenőriztem mielőtt a tényleges lekérdezésre sor került volna. 

A hallgatók a szolgáltatói kérdőív kitöltésénél az alábbi észrevételeket tették: 

                                                 
1 E. Martin and A.E. Polivka” Diagnostics for Redesigning Survey Questionnaires – Measuring Work in the 
Current Population Survey”, Public Opinion Quarterly 59 (4) (Winter 1995):547-67 



 

• 2., 3., 7. kérdéseknél egy vagy több állítást is bejelölhet a szolgáltató 

• 7.a. kérdésnél a népszerűségi sorrendnek megfelelően kell-e a legnépszerűbb 

szolgáltatásokat leírni 

Az előjött problémákat a visszajelzések alapján korrigáltam, majd újra egyeztettem a 

kérdőív kérdéseit és struktúráját a kérdezőbiztosokkal.  

 

A kérdezőbiztosok felkészítése (lekérdezése)  

A kérdőív alapos ismeretének hiánya káros hatással lehet a vizsgálatra, például kínos 

szituációkat, hosszan tartó kérdezési időt eredményezhet. Éppen ezért a megkérdezésben részt 

vevő hallgatók mindegyikétől azt kértem, hogy hangosan olvassa fel a kérdőív kérdéseit és 

értelmezze is azokat. Miután az így ’kikérdezett’ kérdőívek már senkinek sem jelentettek 

problémát, a kérdezőbiztosok azt az instrukciót kapták, hogy a kérdéseket szó szerint a 

kérdőívben leírtak alapján tegyék fel a kutatás sikerének kivitelezése érdekében. 2 Ezek után a 

diákoknak kiosztottam a kérdőíveket. A fogyasztói kérdőívek kitöltésére vonatkozóan a kérés 

annyi volt, hogy próbáljanak meg különféle korosztályokból kérdező alanyt választani. 

Továbbá a kérdezőbiztosokat megkértem, hogy a kérdőívet kitöltőkkel nagyon udvariasan 

viselkedjenek, megjelenésük ápolt és tiszta legyen. (Babbie (1998)).  Az alaposan felkészített 

kérdezőbiztosok ezek után a ’kutatási terepen’ személyesen tették fel kérdéseiket a 

megkérdezetteknek.  

                                                 
2 Market Research Industry Sets Up Interviewing Quality Standars”, Management-Auckland 44(2) (March 
1997): 12; „JDC Interviews Michael Redington”, Journal of Data Collection 25 =Sping 1985):2-6 



 

A megkérdezettek köre: fogyasztók és szolgáltatók: az utaztatói szakma  

A feltáró 1000 fős fogyasztói és 100 szolgáltatói kérdőíves megkérdezés kutatási helyszíne 

Budapest az Utazás 2008 kiállítás volt. Az Expo remek lehetőséget biztosított a 65. 000 

látogatónak arra; hogy áttekintsék mind a hagyományos-, mind az online utazási irodák széles 

kínálatát. Az adatfelvétel, random (véletlenszerű) mintavétel alapján történt a fogyasztói 

megkérdezéseknél és elbírálásos (nem véletlenszerű)3 az utazásszervezői és közvetítői 

kiállítói lista szerint- a szolgáltatóinál. 

A reprezentativitásra törekvő 300 fős fogyasztói kérdőíves megkérdezés Budapest egyik 

legforgalmasabb közlekedési csomópontjában az Őrs Vezér téren random mintavétel alapján 

történt. 

A szolgáltatói fókuszcsoportos interjúban a turisztikai szakmai szervezetek legkiemelkedőbb 

szakmai vezetői vettek részt: az Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztérium 

Turisztikai Szakállamtitkársága (ÖTMTSZ)4, a Magyar Turizmus ZRT5. E-marketing iroda 

(MTZRT), a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ)6, a Magyar 

Szálloda Szövetség (MSZSZ)7 és a Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesülete 

(MSZAE)8., az interjú helyszíne a Budapesti Kongresszusi Központ volt a Magyar 

Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének székhelyén. 

 

Az összegyűjtött adatok feldolgozása: SPSS   

Az összegyűjtött adatok elemzésére a következtető, azon belül a leíró- és az ok-okozati 

kutatási módszer elegyét választottam, melynek során korrelációs összefüggéseket kerestem. 

Ehhez két- illetve több változós elemzési metódusokat alkalmaztam.  

Sajtos-Mitev (2007) véleményét alapul véve, azért ezt a módszert használtam, mert a 

kereszttábla-elemzés két vagy több változó közötti összefüggést vizsgál, illetve ezek kombinát 

gyakorisági eloszlását mutatja. Az SPSS - Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

16.0. statisztikai program- segítségével, mind a fogyasztói, mind a szolgáltatói kérdőíveknél 

vizsgáltam a szignifikáns eltéréseket, a kereszttáblás változókat. A szabadidős fogyasztói 

csoportoknál a Pearson féle Khi - négyzet (chi-square) próbát is elvégeztem, miután a 

kereszttáblában megfigyelt összefüggések statisztikai szignifikanciáját szerettem volna mérni.  

 
                                                 
3 Naresh K. Malhotra (2002) Marketingkutatás, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 
4 Tusor András a Főosztály vendéglátó szakértője  
5 Végvári Attila e-marketing iroda vezető 
6 Molnár Gabriella a MUISZ vezetője 
7 Kovács István Főtitkár 
8 Gunst András Alapító és Elnök  



 

5. A kutatás eredményeinek összefoglalása 
 
Primer kutatásom eredményei alapján a hipotézisek elfogadására, illetve elutasítására 

vonatkozó döntéseket, valamint az ezekből következő téziseket az alábbiakban fogalmazom 

meg (2. táblázat):  

2. táblázat: A kutatás eredménye 

Az internetes piacok turisztikai 
keresletre gyakorolt hatásaira 

vonatkozó hipotézisek Eredmények Tézis 

H5: A 35 évnél idősebbek 
bizalmatlanok az utazási 
szolgáltatások interneten keresztül 
történő lefoglalásával és 
kifizetésével kapcsolatban Részben elfogadva 

T5: A 35 évnél idősebbek körében 
különbség van a 36-50 évesek és az 
51 éven felüliek között. Míg az 51 
éven felüliekre egyértelműen igaz, 
hogy bizalmatlanok az utazási 
szolgáltatások online intézésével 
szemben, addig a 36-50 évesekre ez 
csak részben felel meg. 

H6: Az offline irodák szegmense 
főleg a 35 év felettiek, az online 
irodák fogyasztói nagy részben 
pedig a 35 év alatti korosztályból 
tevődik össze. Elfogadva 

T6: Az offline irodák szegmense 
főleg a 35 év felettiek, az online 
irodák fogyasztói nagy részben 
pedig a 35 év alatti korosztályból 
tevődik össze. 

Az internetes piacok turisztikai 
kínálatra gyakorolt hatásaira 
vonatkozó hipotézisek Eredmények Tézis 
H11: A 25 éven felüli felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők 
körében, akik utazásuk 
megszervezéséhez használják, az 
internetet többen vannak azok, 
akiknek a wellness utazások iránti 
igénye magas, mint az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek Elfogadva 

T11: A 25 éven felüli felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők 
körében, akik utazásuk 
megszervezéséhez használják, az 
internetet többen vannak azok, 
akiknek a wellness utazások iránti 
igénye magas, mint az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek 

 



 

 

A turisztikai keresletben 
bekövetkezett változásokra 
vonatkozó hipotézisek Eredmények Tézis 

H1: Az internetes fizetés 
biztonságának növekedésével 
egyenes arányban nő az online 
utazási szolgáltatások ”vásárlása”. Elutasítva 

T1: Az a fogyasztó, aki eddig 
szabadidős utazásait online foglalta 
és fizette az a jövőben is ezt fogja 
tenni. A bizalom hiánya, mint 
kockázati tényező nem jelenik meg 
szignifikánsan a magyar lakosság 
körében végzett felmérésnél. 

H4: Az utazási irodák a valós 
fogyasztói elégedettség mérésére a 
Fórumot használják. Részben elfogadva 

T4: A vevőelégedettséget tekintve: 
a szolgáltatók nagy része különféle 
eszközökkel (kérdőív, utaskövetés, 
telefonon keresztül, szóban az 
irodában) méri azt; ezek közül csak 
kevesen használják a fórumot. 

H8: Az utazás megszervezéséhez a 
fogyasztók nem csak az egyes 
különálló honlapokat, de a 
desztináció gyűjtőhonlapjait is 
használják. Elfogadva 

T8: Az utazás megszervezéséhez a 
fogyasztók nem csak az egyes 
különálló honlapokat, de a 
desztináció gyűjtőhonlapjait is 
használják, ami főleg a látnivalók, a 
programok, az éttermek 
keresésének tekintetében jelentős. 

H9: Azon fogyasztók, akik utazási 
szolgáltatásaikat online foglalják és 
fizetik, főleg a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők köréből 
kerülnek ki. Elfogadva 

T9: Azon fogyasztók, akik utazási 
szolgáltatásaikat online foglalják és 
fizetik, főleg a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők köréből 
kerülnek ki. 

H12: Az online utazási irodák 
működésével szemben a naprakész, 
könnyen használható, megbízható, 
biztonságos honlap és alacsony ár 
alapvető elvárás a fogyasztók 
részéről Elfogadva 

T12: egy ideális online utazási 
irodával szemben alapvető elvárás 
a könnyen használható, 
megbízható, biztonságos weblap és 
az olcsó árak.  

 



 

 

A turisztikai kínálatban 
bekövetkezett változásokra 
vonatkozó hipotézisek Eredmények Tézis 

H2: Az internetes fizetés 
biztonságának növekedésével és a 
szolgáltatók költségeinek 
csökkenésével egyenes arányban nő 
azon offline irodák száma, akik 
bevezetik az online fizetési 
szolgáltatást. Elfogadva 

T2: Köszönhetően a MUISZ és a 
magyarországi bankok 
megállapodásának, egyre több 
utazási irodában lehet majd 
bankkártyával fizetni, miután a 
bankok 2%-ról kimondottan az 
utazási irodák részére 1.3%-ra 
csökkentették az irodák 
bankkártyás költségeit. 
Így 4-5 éven belül biztosan nőni 
fog a bankkártyával történő 
kifizetések száma. 

H3: Az internetes fizetés 
biztonságának növekedésével az 
offline irodák bevezetik az online 
fizetési szolgáltatást, s így növelik 
a 35 évnél fiatalabb célpiac körét. Részben elfogadva 

T3: A H2-es hipotézis 
vizsgálatának tükrében 
megállapítható, hogy egyre több 
offline iroda vezeti majd be az 
online fizetést de ez csak kis 
mértékben tudható be az internetes 
fizetés biztonságának 
elterjedésével. A hipotézis első és 
második része között nincs reláció.  
A hipotézis első részét elvetem, 
azonban a második részre 
vonatkozóan megállapítható, hogy 
a 35 évnél fiatalabb korosztály, 
tervezi a jövőben online utazási 
szolgáltatás igénybevételét.  

 



 

 

Az E-turizmus terjedésére 
vonatkozó hipotézisek Eredmények Tézis 

H7: Az online értékesítés 
megjelenésével az offline eladás 
hanyatláshoz vezet. Elutasítva 

T7: Annak ellenére, hogy a 
szolgáltatók mindegyike 
rendelkezik saját weblappal-, sokan 
közülük nem tudják, sőt nem is 
mérik honlap látogatottságukat és 
többségük az interneten foglalt 
utazási szolgáltatások arányát sem 
ismerik.  
Másfelől a fogyasztók számára - 
különösen az idősebb korosztály 
tekintetében- utazásaik 
megszervezésénél az egyik 
legfontosabb tényező a személyes 
kapcsolat.  

H10: Az internet alkalmazásának 
elterjedése az utazásszervezésben a 
hagyományos utazási irodák 
forgalmának és piaci 
részesedésének visszaesését 
eredményezi. Részben elfogadva 

T10: Az irodák az internetet 
egyfelől új értékesítési és 
reklámeszköznek tartják, másfelől  
fenyegetettséget is jelent számukra.  
A hagyományos szolgáltatók úgy 
érzik, hogy piaci pozíciójuk és 
vásárlóik megtartása érdekében a 
versenyt elsődlegesen szakmai 
felkészültségükkel, minőségi 
árualappal és szolgáltatásokkal, 
gyors ügyintézéssel és a jól bevált 
személyes kapcsolat tartással tudják 
felvenni 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

6. A kutatás eredményeinek alkalmazhatósága, javaslataim 

 

Primer kutatásom eredményei mind elméleti, mind gyakorlati szinten a témában 

fellelhető magyarországi szakirodalom eddig hiányos részét tölti ki. Az eddig megjelent 

kutatások a fogyasztói utazási szokásokat helyezték előtérbe, azon belül a virtuális háló és a 

fogyasztó kapcsolata igen csekély szerephez jutott; inkább csak az internet utazási információ 

keresésben betöltött helyzetét vizsgálták; míg más kutatások a magyarok internetes szokásain 

belül tüntették fel a turisztikai szolgáltatások kategóriáját a többi online vásárolt termékek 

körében, illetve egyes vizsgálatok csak a szolgáltatók és azok szűk körű online tevékenységét 

vizsgálták. Empirikus kutatásom a turisztikai piac mindkét: keresleti és kínálati oldalának 

ismereteit is vizsgálja az internetes szabadidős utazás szervezésének témakörében. 



 

Segít megérteni az e-turizmus fogyasztói és szolgáltatói oldalának magatartását, 

miután bővebb betekintést ad a turisztikai iparágba, az információs és kommunikációs 

technológia eszközeinek, kiemelten az internet alkalmazásának során bekövetkezett 

változásokba.  

Gyakorlati szempontból az empirikus kutatás eredménye főleg a turisztikai 

szolgáltatóknak, ezen belül az utazásszervezőknek és utazásközvetítőknek szolgál új 

információkkal, hozzájárulván ezzel jövőbeni eredményesebb működésükhöz. Ennek 

értelmében az alábbi észrevételeket, javaslatokat lehet megfogalmazni: 

• A felmérés alapján megállapítható, hogy bár a fogyasztók több mint 90%-a használja 

az internetet utazási információk elérésére és az utazásszervezők és utazásközvetítők 

szinte mindegyike rendelkezik saját honlappal, a szolgáltatók többsége mégsem ismeri 

a szolgáltatásukról online információt keresők, vagy szolgáltatásaikat igénybe vevő 

utasokat. Ez azt is jelenti, hogy sem online értékesítési tevékenységük tényleges 

hatékonyságáról, sem irodájuk online célcsoportjáról nem rendelkeznek megfelelő 

információval. Ennek elkerülése végett javasolni lehet a szolgáltatóknak a honlap 

látogatottsága mérésének bevezetését, olyan webstatisztika kialakítását, melynek 

segítségével könnyen végezhetőek olyan felmérések, amivel megállapíthatóak például, 

hogy kik és honnan (pl.: keresők, desztinációs honlap) látogatják a weboldalt; hogy 

bizonyos időszak(ok)ban (pl.: hónap, év, stb.)  hányan vettek igénybe alap (pl.: szállás, 

programok, stb.) vagy kiegészítő (pl.: biztosítás) turisztikai szolgáltatást. Továbbá az 

utazásszervező irodák ezen webstatisztikai eredmények felhasználásával 

megtudhatják, hogy a honlapjukat látogató fogyasztókat melyik menüpontok érdeklik 

a legjobban, ezáltal a legtöbbször ’rákattintott’ menüpontot a honlapon a 

legszembetűnőbb helyre tudják helyezni. A webstatisztika egy tovább fejlesztett 

rendszerével a webanalitikával – sokan a webanalitikát és a webstatisztikát 

szinonimaként használják – a különböző mérőszámok jelentésein kívül pedig olyan 

testre szabott megoldásokat kaphatnak az irodák, melyek lehetővé teszik  az egyes 

mérőszámok közötti összefüggések elemzését is. Ennek segítségével a szolgáltatók 

például nem csak azt tudhatják meg, hogy melyek a legnépszerűbb ’termékeik’, de azt 

is, hogy melyik korosztálynak, melyik szolgáltatásukat kínálják.  

 



 

• A kutatás eredményéből az is kiderült, hogy míg a fogyasztók többsége részéről 

megjelenik az igény, hogy mások véleményét is elolvassák a fórumokon utazás előtt, 

addig az utazási irodák közül csak néhány rendelkezik honlapján saját fórummal, a 

többi szolgáltató úgy érzi, hogy nem érdekelt egy ilyen online szolgáltatás 

létrehozásában. Javasolnám a fórum bevezetését a nagyobb utazásszervező és egyben 

közvetítő irodák számára. Azon utazási irodák ugyanis, akik bevezetik weblapjukon a 

fórumot, és rendszeresen olvassák is azt, azonnal tudnak válaszolni a felmerülő 

kérdésekre, problémákra, ezáltal egy rendszeres interaktív kapcsolatot képesek 

kialakítani az utasokkal, akiknek gyorsan változó igényeire rögtön reagálni tudnak. A 

fórumon keresztül kialakított interaktív kapcsolat szolgáltató és utas között 

megteremtheti azt a bizalmat, aminek következtében az iroda kialakíthatja online 

törzsvevő körét is.  

• A szolgáltatók véleménye megoszlik az internet megjelenéséről és alkalmazásáról 

vállalkozásukban. Sokan gondolkodnak még mindig úgy, hogy az új eszköz 

megnehezítette operációs tevékenységüket, de ennek ellenére ’biztonságban’ érzik 

magukat, hisz a kutatásból is kiderült, hogy az utasok még mindig inkább a 

hagyományos utazási irodákat részesítik előnyben az online utazási irodákkal 

szemben, mert számukra a személyes kapcsolat a fontos. Javasolni lehet a 

hagyományos utazási irodáknak, hogy a fenti eredmények ellenére is kezdjenek el 

időben invesztálni olyan információs-kommunikációs technológiai infrastruktúrába, 

melyek elősegítenék a váltást abban az esetben, ha a fogyasztók igénye módosul, s a 

kereslet inkább az online irodák felé fordul, hisz az igény a naprakész információk és a 

gyors, kényelmes ügyintézés irányába folyamatosan nő.  

Ahhoz, hogy a fenti javaslatok bekövetkezhessenek, az utazási irodáknak változtatniuk kéne 

az online világgal szembeni hozzáállásukon, figyelemmel kellene kísérniük ezen új 

technológiák fejlődési útját; s lépésről lépésre kellene megismerniük és bevezetniük új online 

szolgáltatásokat piaci pozíciójuk és vevőkörük megőrzése és kibővítése céljából.      

 
7. Jövőbeni kutatási irányok 
 

Értekezésemben egy adott évben vizsgáltam a fogyasztói és utazásszervezői, 

közvetítői irodák kapcsolatát az online eszköztár igénybevételének szintjével a szabadidős 

utazások szervezése folytán. Jelen munkámban egy kiinduló helyzetképet vázoltam fel, mert a 

témában nem volt semmilyen kutatás, amely mentén longitudinális vizsgálatot végezhettem 

volna. Ezt az MTZ Rt. is hivatalosan megerősítette. 



 

Feltételezem, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök a jövőben 

is újabbnál újabb fejlődésen mennek keresztül, melyek befolyással lesznek majd a turisztikai 

piac szereplőire is. Éppen ezért bizonyos időközönként érdemes lenne elvégezni a kutatást, 

megnézni a fogyasztói igényekben bekövetkező változásokat.  

Továbbá érdemes lenne figyelemmel követni a különböző fogyasztói csoportok 

korosztályaiban és végzettség tekintetében bekövetkező ’átalakulásokat’, mint például 

megvizsgálni a 14-18 és a 19-25 éves korosztály azon részét, akik nyitottak az újdonságok: 

online rendelés, online utazási irodai szolgáltatások kipróbálása irányába. 

A trendkövetéses módszer a szolgáltatói oldal és az ’új’ eszközök kapcsolatának 

alakulásánál is alkalmazható lenne. A szolgáltatók jövőbeni vizsgálatánál érdemes lenne az 

utazási irodák profilja, szegmense és az online eszközök alkalmazásának szintje közötti 

összefüggéseket is megvizsgálni, nem csak az utazásszervező és utazásközvetítő, 

beutaztatással, kiutaztatással és belfölddel foglalkozó kategóriákban, hanem külön az 

üdülésekre, kulturális utakra (körutak, városlátogatások), sportutakra (pl.: síelés), wellness- és 

gyógyutakra specializálódott irodák tekintetében is.  

Ennek következtében szegmens specifikusan lehetne ajánlani az utazási irodák 

számára a megfelelő információs-kommunikációs eszközök használatát.  

Egy fiatal szegmensnek minél több online újdonságot (pl.: játék, blog, stb.), egy 

idősebb számára pedig egy lépésről, lépésre az alap online műveletek (pl.: foglalás, fizetés, 

stb.) elvégzése megkönnyítése érdekében egy audio-vizuális ’mankót’. Például 

Magyarországon történt már ilyen kezdeményezés egy olyan utazási irodánál, melynek 

szegmense főleg a fiatalabb ’hátizsákos’ kirándulókból tevődik össze.9 Németh (2006) 

Interaktív irodát ”nyitott”a több mint 10 éve működő miskolci off-line Baraka utazási iroda. A 

program lényege, „egy olyan komplex utazási irodai rendszer alkalmazása, amely a honlappal 

összekapcsolva a cég tevékenységét egységben kezeli”. Az iroda egy saját kifejlesztésű 

internetes alapú szoftverprogramnak köszönhetően csökkenti a megnövekedett 

adminisztrációs feladatokat, valamint ”saját site” lehetőséget biztosít minden utasuk számára 

az egyszeri regisztráció után. Az utas SMS-t, s E-mailt kap minden foglalás után a 

visszaigazolásról, a befizetési határidőkről, az útlemondás következményeiről. Az iroda az 

ügyfél minden lépését látja, anélkül, hogy az utassal személyes kapcsolatot kellene felvennie; 

sőt egy belső ”faliújságon” keresztül még a túravezetőkkel is kommunikálhat. Ebből is 

                                                 
9 Németh Andrea (2006): Interaktív iroda, Turizmus Panoráma 2006.Szeptember 



 

látható, hogy ez a rendszer megkönnyíti a belső kommunikációt, a kapcsolattartást az 

ügyfelekkel, valamint csökkenti az iroda működési költségét is. 

Az évenként elvégzendő felmérésből szintén követhető lenne, hogy azon irodák, 

melyek úgy nyilatkoztak, hogy bevezetik az online történő bankkártyás fizetést illetve a 

fórumot honlapjukon keresztül, valóban megtették-e ezt, illetve, hogy ennek következtében 

milyen pozitív, esetleg negatív tapasztalatra tettek szert.    

Ezzel az empirikus kutatással nem áll szándékomban témámat lezártnak tekinteni, hisz 

a továbbiakban is rendkívül fontosnak tartom mind a szakma, mind a hallgatóim számára a 

legújabb, legfrissebb naprakész turisztikai információk átadását.   

 
8. Összegzés 
 
A turizmus vitathatatlanul az egyik legdinamikusabban és leglátványosabban fejlődő 

gazdasági ágazat, ami a világ GDP-jének több mint 9%-át teszi ki és 220 millió ember 

számára biztosít munkát a WTTC felmérése szerint10. Az információs technológia gyors 

fejlődésének köszönhetően a turizmus szektor átalakult, az internet megjelenése egy új 

irányvonalat jelölt ki a turisztikai szolgáltatók és a fogyasztók számára is. 

Disszertációmban arra vállalkoztam, hogy a magyarországi e-turizmusról szóló 

szakirodalom eddig hiányos részét kitöltsem, és primer kutatással igazoljam az információs és 

kommunikációs technológia megjelenésének és alkalmazásának következtében kialakult 

változásokat a szabadidős utazások megszervezése során.  

Primer kutatásomban nem csak a fogyasztói, de azon szolgáltatói – utazásszervezői, 

utazásközvetítői- oldalon is bekövetkezett változásokat vizsgáltam, melyet az új információs – 

kommunikációs technológiai eszközök megjelenése és alkalmazása váltott ki a turisztikai piac 

résztvevőiből. Mielőtt azonban empirikus kutatásomhoz kezdtem volna nemzetközi és hazai 

szakirodalmak feldolgozásával három síkon: a turizmus rendszere és a marketing, a 

fogyasztók és a szolgáltatók szemszögéből közelítettem meg az elektronikus forradalom 

következtében létrejött változásokat. 

Minden iparágra igaz, hogy a környezeti: természeti, társadalmi, politikai, gazdasági, 

technikai változások komoly hatással vannak adott piac vállalkozásainak működésére. 

Különösen így van ez egy olyan információ intenzív, érzékeny és dinamikusan fejlődő 

iparban, mint a turizmus.  

                                                 
10 Tourism impact data and forecast: http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Economic_Research 



 

Ahhoz, hogy megértsük a turizmus és környezete kapcsolatában bekövetkezett 

változásokat ismerni kell a múltat. Éppen ezért tartottam rendkívül fontosnak bemutatni a 

turizmus megjelenésének történeti áttekintésén, a turizmus magyarországi fejlődésén és a 

turizmus definíciójának kialakulásán keresztül a turizmus rendszerét. A turisztikai piac 

keresleti és kínálati oldalával disszertációm második és harmadik elméleti fejezetében 

foglalkoztam részletesen. Jelen részben a turizmus rendszerének (Lengyel 2004) általános 

összefüggéseit vizsgálom előtérbe helyezvén a piac egyik legfontosabb elemében a marketing 

tevékenységben kialakult változásokat.  

Az ’új’ idegenforgalmi piac létrejötte nemzetközi és magyar tekintetben is 

elsődlegesen az internet elterjedésével és a felhasználók számának folyamatos emelkedésével 

magyarázható. Az információs és kommunikációs technológia előnyeit azonnal felismervén, 

az informatikai cégek, mint például a GDS rendszereket üzemeltetők (Amadeus, Sabre, 

Worldspan) olyan új software programokat dolgoztak ki az utazásszervezésben, melyek a 

virtuális hálón keresztül biztosították a turisztikai szolgáltatók számára, hogy árualapjukat 

közvetlenül a fogyasztókhoz is eljuttathassák. Ezzel kezdetét vette az értékesítés egy új 

formája a ’személytelen’ vagy online eladás, mely olyan új vállalkozásokat hívott életre, mint 

az online utazási irodák –pl.: az Expedia az Amadeus, a Travelocity a Sabre, az Orbitz a 

Worldspan GDS programjait alkalmazza (WTO 2008) - és a diszkont légitársaságok Az 

internet alkalmazása az üzleti életben alapjaiban alakította át a  hagyományos marketing 

eszköztár elemeit, ami az e-marketing létrejöttét eredményezte.  

A továbbiakban az e-marketing turizmusban betöltött szerepét vizsgáltam az interaktív 

marketingmixen – online termék, online ár, online promóció, online értékesítési csatorna 

(Eszes- Bányai (2002) -keresztül, melyet a turizmusra jellemző szolgáltatás marketing további 

három elemével: emberi tényező, tárgyi elemek, folyamat) egészítettem ki, s jutottam el így a 

szolgáltatásmarketing internetes modelljéhez. A modell a piac keresleti és kínálati oldalán 

kialakult újdonságokat mutatja be. Ezt a gondolatmenetet követve disszertációm második 

elméleti fejezetét az e-turizmus keresleti, azaz a fogyasztói oldalon bekövetkezett változások 

vizsgálatával folytattam. 

Az új vásárlói magatartás kialakulásának megértése érdekében, áttekintettem néhány 

az általános vásárlási szokásokat, a vásárlást befolyásoló tényezőket bemutató szakirodalmat. 

A fogyasztók vásárlási-döntési folyamataiban nagy szerepet töltenek be a különféle 

társadalmi- kulturális (pl.: család, referencia csoportok, életstílus, személyes befolyás) és 

pszichológiai (pl.: percepció, tanulás, motiváció, személyiség, attitűd) tényezők. Ennek 

köszönhetően a fogyasztók megismerése nem egyszerű feladat. A vállalatoknak azonos 



 

fogyasztói igények figyelembevételével meg kell próbálniuk szegmentálni a piacot. A 

fogyasztói szegmenseket különböző ismeretek alapján (pl.: geográfiai, demográfiai, 

pszichográfiai, stb.) lehet képezni, s miután a szempontok száma végtelen, a fogyasztói 

csoportosítások száma is sokféle képpen történhet. 

A fogyasztói magatartás dimenzióján haladva tovább az utazást kedvelőkkel, a turisták 

fogyasztói magatartásának vizsgálatával folytattam értekezésemet. Mindenekelőtt a 

szabadidős utazó, a turista fogalmát jártam körbe. A szakirodalomban (Norwal 1936, ENSZ 

1963, 1968, WTO 1995) a turizmus meghatározásának fejlődésével párhuzamosan alakult ki a 

turista definíciója is.  

A turista utazásának célja (üdülés, rokon- és barátlátogatás, egészség, kultúra, hobbi, 

gasztronómia, sport, stb.) rendkívül sokrétű lehet. Utazási döntésének meghozatalára 

szükségletei, igényei is hatnak. A turisztikai szolgáltatók a turisták igényeinek megismerése 

végett-hasonlóan a többi iparág vállalataihoz- szegmentálják a fogyasztókat. Elmondható, a 

turistákat nem könnyű behatárolt csoportokba osztani, mert sok esetben nehéz világosan 

meghatározni utazási indítékukat, hisz egyszerre tudatosan vagy sem, de több ok miatt is 

útnak indulhatnak. A szükségletek, az ezen alapuló motivációk és az ezekből levezetett 

igények adják a tipológiák kiindulópontját. Turista tipológiákkal sokan (Cohen (1972, 1974,) 

Plog (1972), Smith (1989)) foglalkoztak, azonban nem szabad megfeledkezni arról a tényről, 

hogy a tipológiák alkalmazásának korlátai vannak. Ezen csoportosítások egyik legnagyobb 

hátránya, hogy nem veszik figyelembe az olyan információs-kommunikációs technológiai 

fejlődések hatását, mint az internet. Így megállapítható, hogy ezen szegmentálási módszerek 

elavultak. Éppen ezért a továbbiakban az internet alkalmazása során ’létrejött’ új fogyasztóval 

az e-fogyasztóval folytattam értekezésemet. 

A világhálót használók tábora sem homogén, ennek következtében mind a 

hagyományos-, de weblappal rendelkező, mind a csak online szolgáltatónak a megfelelő 

célcsoport elérése érdekében különleges üzleti stratégiát kell kidolgoznia. Az információs 

társadalom létrejöttével komoly választóvonal keletkezett a hagyományos és ’új’ fogyasztó 

között (Lewis-Bridger (2000), Barz (2001), Törőcsik (2006)). A legfontosabb eltérés a két 

csoport között az idő, azaz az időhiány, amivel a mai kor embere nap, mint nap küzd. Éppen 

ezért az ’új’ fogyasztó számára a naprakész, gyorsan és könnyen elérhető információ, azaz a 

jól informáltság kiemelkedő értékkel bír.  

Disszertációm harmadik elméleti fejezetében a turisztikai piac kínálati oldalával, azon 

belül is a szolgáltatókkal foglalkoztam. Miután a turisztikai piac a szolgáltatási szektorba 

tartozik, először a szolgáltatatás és a szolgáltatói piac fogalomkörét jártam körbe. 



 

Jelen fejezetben ezután a turisztikai vállalatok különféle csoportosítását mutattam be, 

majd rátértem azon szolgáltatókra, melyek kimondottan a turizmusra specializálódtak, mint a 

közlekedési vállalatok: légi-, vasúti, hajó társaságok; a különböző színvonalú kereskedelmi 

szálláshely-szolgáltatók: szállodák, panziók, kempingek, turistaszállók, stb.; vendéglátóipari 

egységek: éttermek, cukrászdák, italüzletek, egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhelyek; 

valamint primer kutatásom szempontjából a legfontosabb turisztikai szolgáltatói csoport az 

utazásszervezők és utazásközvetítők tevékenységére. 

A fent említett hagyományos turisztikai szolgáltatókat az elektronikus technológia 

berobbanása a turisztikai piacra, működésük átgondolására késztette. Az internet elterjedése 

és a hálózati kapcsolatok ily módon történő kiterjesztése forradalmasította a turizmus iparát és 

sok vállalat üzletmenetét megváltoztatta. Azon turisztikai szolgáltatók, akik a jövőben 

hajlandóak lesznek nyitni és megismerni az információs kommunikációs technológia 

eszközeit: internet, extranet és intranet és azon keresztül a fejlődés lehetőségeit, képesek 

lesznek arra is, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat fejlesszenek ki, melyek alkalmassá 

teszi őket piaci pozíciójuk megőrzésére.  

Empirikus kutatásomban a turisztikai piac két részére fókuszáltam: egyfelől a 

keresleti, azaz a fogyasztói oldalt, másfelől pedig a kínálati, azaz a szolgáltatói oldalt 

térképeztem fel azzal a céllal, hogy felmérjem az internet használatának mértékét a 

szabadidős utazások megszervezése során. Miután a témát eddig még nem sokan kutatták, így 

a zárt kérdések mellett nagyobb súlyban fordulnak elő a nyitott kérdések.   

Az összegyűjtött adatok elemzésére a következtető, azon belül a leíró- és az ok-okozati 

kutatási módszer elegyét választottam, melynek során korrelációs összefüggéseket kerestem. 

Ehhez a két- illetve több változós elemzést,  valamint a kereszttáblás metódust alkalmaztam.  

SPSS -Statistical Package for Social Sciences (SPSS) statisztikai program- segítségével, mind 

a fogyasztói, mind a szolgáltatói kérdőíveknél vizsgáltam a szignifikáns eltéréseket, a 

kereszttáblás változókat. A szabadidős fogyasztói csoportoknál a Pearson féle Khi - négyzet 

(χ- chi-square) próbát is elvégeztem, miután a kereszttáblában megfigyelt összefüggések 

statisztikai szignifikanciáját szerettem volna mérni 

Empirikus kutatásom eredményének tükrében a 12 felállított hipotézisemből négyet 

csak részben-, hatot teljesen el tudtam fogadni, és  kettőt el kellett vetnem. Primer kutatásom 

eredménye kitölti a témában fellelhető magyarországi szakirodalom eddig hiányos részét. Míg 

elméleti síkon segít megérteni a turisztikai iparágban, az információs és kommunikációs 

technológia eszközeinek, kiemelten az internet alkalmazásának során a fogyasztói és 



 

szolgáltatói magatartásban bekövetkezett változásokat; addig gyakorlati szempontból az 

utazásszervezőknek és utazásközvetítőknek szolgál új információkkal.  

Az eredmények tükrében többek között megállapítható, hogy bár a fogyasztók több 

mint 90%-a használja az internetet utazási információk elérésére a szolgáltatók többsége 

mégsem ismeri a szolgáltatásukról online információt keresők, vagy szolgáltatásaikat igénybe 

vevő utasokat annak ellenére, hogy az utazásszervezők és utazásközvetítők szinte mindegyike 

rendelkezik saját honlappal. 

A primer kutatás eredményéből továbbá az is kiderült, hogy míg a fogyasztók részéről 

megjelenik az igény, hogy ne csak az irodák online vagy offline ’prospektusait’, hanem 

mások véleményét is elolvassák a fórumokon utazás előtt, addig az utazási irodák  közül csak 

néhányan rendelkeznek saját fórummal. 

A megkérdezett szolgáltatók véleménye megoszlik az internet megjelenéséről és 

alkalmazásáról vállalkozásukban. Sokan ’biztonságban’ érzik magukat, hisz a kutatásból is 

kiderült, hogy az utasok még mindig inkább a hagyományos utazási irodákat részesítik 

előnyben az online utazási irodákkal szemben, mert számukra a személyes kapcsolat a fontos. 

Kutatásomat jelen munkámmal nem zárom le, hisz kutatói kíváncsiságom és szakmám 

iránti elkötelezettségem a jövőben is arra ösztönöz, hogy továbbra is vizsgáljam az új online 

technológiák megjelenésének hatását a turisztikai piacra, annak érdekében, hogy mind a 

szakma, mind a főiskola hallgatói számára hasznos, a gyakorlatban alkalmazható 

információkat nyújtsak. 
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