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Tematikus utak jellemzői 

és azok szerepe a turisztikai termékfejlesztésben 

Bevezetés 

Napjainkban a tematikus utak létrehozása igen népszerűvé vált. A turisztikai szakemberek fel-

ismerték ugyanis a kiaknázatlan területek vonzerőképességében rejlő lehetőségeket. Egy -egy 

nagy ismeretségű művész vagy történelmi személy, egy nagy jelentőségű történelmi esemény 

helyszíne, a gasztronómia egy-egy eleme vagy akár egy regionális jelentőségű épület egyaránt 

lehet alapja a tematikus út fejlesztésének. A turisztikai desztinációk menedzsmentjének fel-

adata ebben az esetben az, hogy a meglévő, kulturális vagy természeti értékekre alapozva, 

ezeket a sokszor mozaikos kínálati elemeket olyan tematikus kínálattá fejlesszék, amelyekben 

az elaprózott, külön-külön kevésbé attraktív vonzerők együttesen válnak valódi turisztikai 

vonzerővé. Hazánkban az elmúlt öt évben a tematikus utak születését különböző pályázati  le-

hetőségek is támogatták, Európai Uniós támogatások könnyítették meg a forrásszerzési lehe-

tőséget. A fejlesztéseknek köszönhetően egy-egy desztináció rendezett, átlátható formában ké-

pes megszólítani a turistákat, vagy akár a helyi lakosokat buzdítani a lokális gazdaság (például 

helyi termékek) turizmusba történő bekapcsolódásába. 

A tematikus utak nemcsak a turizmuson belül jelentenek újabb lehetőséget az adott térség 

megismertetésére, fejlesztésére, hanem az oktatás is során nagy segítséget nyújthatnak a gyer-

mekek és a pedagógusok számára egyaránt. A szemléltető, élményalapú tanulás olyan kompe-

tenciák, készségek fejlesztését támogatja, amelyek az iskolapadban nem vagy nehezebb úton 

szerezhetők meg. Ezért is fontos a már létrehozott tematikus utak folyamatos ápolására, és 

mint turisztikai termék hatékony menedzselésére hosszú távon odafigyelnie a szolgáltatóknak, 

önkormányzatoknak, helyi szervezeteknek. 

Tanulmányunkban a téma szekunder forrásaira alapozva kívánjuk összefoglalni a temati-

kus utak jellemzőit és termékfejlesztési lehetőségeit, kiegészítve a szerzők korábbi, tematikus 

út fejlesztésben (borút, zöld út) szerzett tapasztalataival. 

A tematikus utak meghatározása és csoportosításának lehetőségei  

A tematikus utak története egészen az ókorig nyúlik vissza, amikor számos, mai értelemben 

vett, elsősorban kulturális jellegű tematikus út jött létre. A zarándokutak egészen a középkorig 

a legjelentősebb kulturális tematikus utak voltak (a középkor legkeresettebb kulturális útja a 

ma is híres Santiago de Compstella-i Szent Jakab út volt). Napjainkban, hazánkban az igen 

kedvelt és keresett aktív turizmus jegyében kialakított túraútvonalak (pl. az 1953 -ban létreho-

zott országos Kék-túra útvonal, a Három folyó kerékpáros túraútvonal, vagy a Sárkánytúra 
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Orfűn) és a Pfalzból eredő borutak (Pécs-Mecseki borút, Villány-Siklós borút) tartoznak a leg-

ismertebb tematikus utak közé. 

A tematikus út egy olyan turisztikai termék, amely egy meghatározott téma alapján termé-

szeti vagy mesterséges, az adott területre jellemző, attrakciókat köt össze, és amely eltérő köz-

lekedési módon, különböző közlekedési eszközökkel járható be.1 A definíció tartalmazza az 

attrakció vagy vonzerő fogalmát, amely olyan konkrét és kevésbé konkrét tényezőket foglal 

magába, amelyek jelentős érdeklődést felkeltő- és utazásra motiváló tulajdonsággal rendelkez-

nek. A vonzerők számos csoportja alapvetően két nagy típusba sorolható:2 

a) hatókör szerint meghatározott vonzerők, 

b) menedzselt / nem menedzselt vonzerők. 
 

Egy természet vagy emberkéz alkotta létesítmény, illetve egy esemény csak akkor nevez-

hető attrakciónak, ha lokális szinten és térségi szinten is érvényesül a vonzereje, tehát a helyi 

lakosság és a turisták is felkeresik az adott objektumot a szabadidő eltöltése céljából. Napja-

inkban az attrakciók a puszta élmény biztosítása mellett egyre inkább a tudás, az ismeretek 

átadására is koncentrálnak.3 Fontos célkitűzése napjaink turisztikai menedzsmentjének és így 

a tematikus utak kialakításának is, a szemléletformálás, az oktatás, az edutainment, azaz a 

játszva/szórakozva tanulás lehetőségének biztosítása. A turisztikai termék – és így a tematikus 

út – fókusza is minden esetben a vonzerővel rendelkező adottságok és erőforrások összessége, 

továbbá azok a profitorientált szolgáltatások is, amelyek valamilyen módon szintén kapcso-

lódnak az adott attrakcióhoz.4 

A tematikus utak fontos szerepet töltenek be a terület- és településfejlesztés gyakorlatában, 

főként vidéki térségek turizmus fejlesztésében kaphatnak nagy szerepet .5 A tematikus út kiala-

kítása során alapvető szempont a fenntarthatóság elvének figyelembe vétele. E szerint a jelen-

kor szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az erőforrások a jövő generációja számára is meg-

maradjanak, tehát a fenntarthatóság elvei érvényesüljenek.6 Véleményünk szerint a tematikus 

utak szempontjából többek között ezek az alábbiak lehetnek, úgy, mint7: 

− a holisztikus megközelíthetőség elve, 

− az integrációs elv, 

− a tartamosság elve, 

− a természeti erőforrások használatának és megőrzésének, egyidejűségének elve, 

− a megelőzés és az elővigyázatosság elve, 

                                                      
1 Puczkó L. – Rátz T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Budapest, Geomédia Kiadó  
2 Michalkó G. (2007): A turizmuselmélet alapjai. (Turizmus Akadémia I.) Székesfehérvár:Kodolányi János Főis-

kola. 
3 Aubert A. (2011): Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon. Pécs: IDResearch Kft. – Publikon Kiadó 
4 Rátz T. (2011): Kulturális turizmus. In: Turisztikai terméktervezés és fejlesztés: Pécsi Tudományegyetem (2011) 

Lelőhely: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20% 

C3% A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e1047 
5 Gonda T. – Raffay Z. (2015): A tematikus utak szerepe a turizmus- és vidékfejlesztésben. A FALU 30:(1) pp. 

49-58. 

Pap N. – Máté A. (2007): Tematikus utak szerepe a terület- és településfejlesztés gyakorlatában. In:Pap N. (szerk): 

A területfejlesztés a gyakorlatban. Pécs: Lomart Kiadó. pp. 169-190.  
6 ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (1987): Közös jövőnk. Jelentés.  
7 http://lmv.hu/files/ffelvek.pdf (2016. március 20.) 
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− a helyi erőforrások hasznosításának elve stb. 

Vannak olyan szerencsés desztinációk, ahol egy-egy híres ember szülőháza, vagy alkotá-

sának színtere önmagában is meghatározó vonzerőt jelent (pl. Ludwig von Beethoven szülő-

háza Bonnban, Mozart szülőháza Salzburgban, Liszt és Wagner lakóháza Bayreuthban stb.). 

Számos turisztikai régióban azonban nincsenek meghatározó, központi kulturális attrakciók, 

vagy azok esetben pontszerűen helyezkednek el. Ezért ezeket az önmagukban  kisebb vonzerőt 

jelentő értéket fel kell fűzni és egy lineáris vonzerővé fejleszteni. Többek között ebből a meg-

fontolásból jöttek létre a tematikus utak. 

Ezt a típusú kapcsolati rendszert, együttműködést a következő módon lehet jellemezni(8): 

− egy meghatározott tematika, ami az „út” megnevezésében is megjelenik; 

− egy meghatározott, fix útvonal, melyen különböző módon lehet közlekedni (pl. gyalog, 

kerékpárral, autóval, lóháton stb.); 

− különböző állomáshelyek, ahol adott tematikát változatos formában be lehet mutatni (ha-

gyományos eszközöktől a modern interpretációs eszközökig); 

− a tematikával kapcsolatos tudásátadás jól kidolgozott (brosúrák, okostelefon alkalmazá-

sok, információs táblák), világos útvonal leírás (térkép, irányjelző táblák, kapcsolódó 

szolgáltatók jelzése); 

− egyaránt lehetséges egyénileg látogatni (akár audio guide vagy okostelefonos alkalma-

zás segítségével), illetve idegenvezetővel szervezett formában  is; 

− a tematikus út fejlesztés nemcsak a turisztikai attrakciók fejlesztése, hanem a célzott szol-

gáltatások és az összehangolt kínálatnak köszönhetően turisztikai termékfejlesztés is; 

− a tematikus utak a közösségi turisztikai marketingnek innovatív színterei;  

− a tematikus utak létrehozása egy fejlesztési folyamat eredménye, fennmaradása, fejlő-

dése, működtetése korszerű menedzsmentet igényel. 

A német szakirodalomban a hazaitól némiképpen eltérően három fő kategóriáját különböz-

tetik meg a térben összehangolt turisztikai vonzerőknek9: 

− Tanösvények, túraútvonalak (Lehrpfaden, Wanderwegen, Trails)  

− Tematikus utak (Themenrouten) 

− Üdülési útvonalak (Ferienstrassen) 

Az első kategóriába a lokális látnivalókat felfűző, zömmel gyalogos és kerékpáros közle-

kedési módokon bejárható útvonalakat sorolhatjuk. Nálunk ez a forma elsősorban nemzeti par-

kokhoz kötődően, az oktatási céllal, valamint az ökoturisztikai és a környezeti nevelés formá-

jaként terjedt el. 

                                                      
8 Aubert A. – Csapó J. – Jónás-Berki M. – Pálfi A. (2015): A turizmus térszerveződési típusai Magyarországon -

Térszervező modellek a turizmusban In: Tésits R. – Alpek B. L. (szerk.): A mi geográfiánk: Tóth József emléke-

zete. Pécs: Publikon Kiadó. pp. 271-281. 

Freyer W. (2015): Tourismus. Einführung in die Fremdenverkehsökonomie. 11. Auflage. München: De Gruyter 

Oldenbourg. 

Hey B. (1993): Der Weg ist das Ziel: Historische Kulturrouten. In. Becker Chr. – Steinecke A.: Kulturtourismus 

in Europa: Wachstum ohne Grenzen? Trier, ETI Stud.2. pp. 212-232.  
9 Steinecke A. (2009): Themenwelten im Tourismus: Marktstrukturen – Marketing-Management – Trends. Mün-

chen, De Gruyter Oldenbourg. 
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A fentiek alapján a tematikus út, már inkább regionális szinten fogja lineáris rendszerbe 

(kivételes esetben lehet hálószerű szerveződés) a témához kapcsolódó érdekességeket. Az út-

vonal hosszabb, így általában gépkocsival vagy kerékpárral járható be. Jó példa a tematikus 

utakra a borutak vagy például a speciális tematikájú utak, így a Ruhr-vidék ipari örökségét 

(ipari épületek, kilátó pontok, munkás lakótelepek stb.) bemutató Ipari Örökség Útja (Route 

der Industriekultur) (1. ábra). Ez utóbbi sikerét az is erősíti, hogy az útvonal mentén kiváló 

kerékpárút-hálózat került kialakításra és a felhagyott ipari területen, barnamezős hasznosítás-

nak köszönhetően parkokat és rekreációs területeket hoztak létre. 

1.ábra: A Ruhr-vidék Ipari Örökség útjának főbb állomásai10 

 

Az üdülési útvonalak esetében jellemzően inkább a közúti közlekedés dominál, mivel az 

egyes megállók távolabb helyezkednek el egymástól. Ezek népszerűségét az is jelzi, hogy az 

1990-esévekre, Németországban már több mint százötven „Ferienstrassen” működött.11 Több-

ségüknek jelentős turisztikai vonzereje és magas színvonalú, összehangolt marketing tevé-

kenységgel működött (pl. Romantische Strasse, Oberswäbische Barockstrasse, Alte Salzstrasse 

stb.). Ezek kétharmada kétszáz kilométernél rövidebb volt, de néhány meghaladta az 500 km-

es hosszúságot is. 

A hazai szakirodalom az első kategóriát nem sorolja a tematikus utak közé, míg a második 

és a harmadik kategóriát összevontan, egységesen „tematikus út”  néven kezeli. 

                                                      
10 Forrás: http://www.ruhrgebiet-regionalkunde.de/erneuerung_stadtregionaler_raeume/industriekultur/route 

industriekultur.php?p=3,3 
11 Müller G. (1994): Touristische Routen als Marketing-Instrument. Grundlagen, Analyse und Emphelungen. 

Heilbronn: FIT. 
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A szakemberek a tematikus utakat további aspektus alapján is csoportosították. Rátz – 

Puczkó (2002) földrajzi szempont szerint, az útvonalak bejárása alapján osztotta fel a temati-

kus utakat, illetve aszerint, hogy földrajzi értelemben valóságos utak mentén jöttek-e létre, 

vagy mint turisztikai termék mivoltuk indukálta az út kialakítását (ebben az esetben egy konk-

rét témához kapcsolódó vonzerők egy útvonalra történő mesterséges felfűzéséről van szó) .12 

Így a megkülönböztethetünk 

− Több országot átívelő, nemzetközi útvonalakat (Selyem út, Borostyán út, El Camino)  

− Nagy kiterjedésű, jelentős, országos útvonalakat (Route 66 (USA), Porcelán út (Német-

ország), Országos Kék-túra (Magyarország)) 

− Regionális jelentőségű útvonalakat (Ipari Örökség Útja (Németország), Északi Várak 

Útja (Magyarország)) 

− Lokális, közeli településekre kiterjedő útvonalakat (Mecseki Mézes Körút, Villányi Bo-

rút, Szekszárdi Borút) 

A tematikus utakat az út szempontjából meghatározó, központi téma, vonzerő alap szerint 

is kategorizálhatjuk. Így megkülönböztetünk kulturális utakat, bor és gasztronómia alapú uta-

kat és természeti utakat. 13 Az egyes kategóriák között, ahogy a turisztikai termékek esetében 

is sokszor nem tudunk éles határt húzni, lehet átfedés . 

Kulturális tematikus utak 

A kulturális tematikus utak fókuszában a kultúra áll, jellegzetessége, hogy egy adott 

desztináció örökségeit, régészeti-, néprajzi- és egyéb történelmi értékek bemutatását kínálja 

egy komplex rendszerben a látogatóknak. A fentebb már említett zarándokutakon,  bor-és 

gasztronómiai utakon kívül ide sorolhatjuk az olyan épített örökségekhez kötődő utakat, mint 

a kastélyok és várak útjai. De szintén ezt a csoportot gazdagítják a filmturizmushoz és a mű-

vészethez kapcsolódó tematikus utak is.14 A kulturális utak az attrakciók alapján további al-

csoportokra bonthatók:15,16 

a) épített történelmi és régészeti örökségek, pl. Kastély út, Északi-várak útja, Siklós-Moh-

ács Élményút; 

b) jellegzetes, művészeti korokat idéző, illetve híres művészekhez köthető épületek útjai, 

pl. Barokk út; 

c) történelmi események színterei, pl. Borostyánkő út; 

d) híres emberek, ismert történelmi személyek életútjaihoz kapcsolódó nevezetesebb szín-

helyek útja, pl. Sissi út; 

e) hagyományokhoz, népcsoportokhoz köthető utak, pl. Palóc-út; 

                                                      
12 Rátz T. – Puczkó L. (2002): Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban. 

Turizmus Bulletin 6:(3) pp. 67-79. 
13 Jónás-Berki M. – Horváth P. – Remenyik B. (2011): Tematikus parkok, utak. In: Turisztikai terméktervezés és 

fejlesztés: Pécsi Tudományegyetem (2011) Lelőhely: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai -anyagok/Turiszti-

kai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e3070 
14 Jónás-Berki M. – Horváth P. – Remenyik B. (2011): Tematikus parkok, utak. In: Turisztikai terméktervezés és 

fejlesztés: Pécsi Tudományegyetem (2011) Lelőhely: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai -anyagok/Turiszti-

kai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e3070 
15 Jónás-Berki M. – Horváth P. – Remenyik B. (2011): Tematikus parkok, utak. In: Turisztikai terméktervezés és 

fejlesztés: Pécsi Tudományegyetem (2011) Lelőhely: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turiszti-

kai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e3070  
16 Rátz T. – Puczkó L. (2002): Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban. 

Turizmus Bulletin 6:(3) pp. 67-79. 
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f) valláshoz, spiritualitáshoz kapcsolódó helyszínek, épületek útja, pl. Szent Márton út, 

Mária út; 

g) jelentősebb filmalkotások, kultuszfilmek helyszíneinek útja, pl. Sex és New York, Gyű-

rűk Ura 

h) társadalmi munkamegosztásból fakadó életterek útja, pl. Andrássy út; 

i) termékhez/termeléshez kötődő utak pl. Szatmári Szilvaút; 

j) ipari örökséghez kapcsolódó területek pl. Ipari Örökség Útja 

Bor- és gasztronómiai tematikus utak 

Ezek az utak magukba foglalják az adott vidék, tájegység, vagy település táplálkozáskultúrá-

jának hagyományait, a szőlő-és borkultúráját. A gasztronómia jellegzetesen a helyi termékek 

által kerül bemutatásra a látogatók számára. Klasszikus és talán legismertebb példái a 

borutak17, de egyre több termék (például sör) esetében is találkozhatunk jó gyakorlatokkal.18 

A bor- gasztronómia alapú utakat három kisebb csoportra oszthatjuk:19 

a) gasztronómia (pl. Szatmári Szilva út, Torma út); 

b) gazdálkodási területhez kapcsolódóan a termelés, a munka világa (pl. Nyári legelők 

útja); 

c) borutak (pl. Pécs – Mecseki borút, Villány – Siklós borút, Tokaj Hegyalja borút, Egri 

borút). 

Természeti tematikus utak 

A természeti vonzerőket bemutató többfunkciós útvonalak például az alulról jövő, helyi kö-

zösségek kezdeményezésére kialakított zöldutak (Baranya Zöldút, Mecsek Zöldút, Duna−Ipoly 

Zöldút). A zöldutak jellegzetessége, hogy a kijelölt útvonal környezetkímélő közlekedési mó-

dokon járható be, érintve a helyi természeti és kulturális látnivalókat, helyi értékeket, aktívan 

bevonva a helyi közösségeket a terület, vagy akár a gazdálkodás, a helyi termék bemutatásának 

folyamatába.20 A természeti utak közé sorolhatjuk továbbá az ős-élőhelyeket (pl. Ipolytarnóc 

út), a geológiai, geomorfológiai értékeket szemléltető geoturisztikai utakat, vagy akár a  kijelölt 

turistautakat is (például Országos Kék-túra útvonal). 

Müller (1994) szintén hasonló elven csoportosította a tematikus utakat. Csoportosításának 

középpontjában az út alapját képező, központi vonzerő áll.21 
  

                                                      
17 Máté A. (2007): A „Pannon Borrégió” borútjainak összehasonlító értékelése. Modern Geográfia 4. 15 p.  
18 Csapó J. – Wetzl V. (2015): A sör és a sörút, mint turisztikai attrakció megjelenési lehetősége az idegenforga-

lomban Magyarországon - esélyek és lehetőségek. MODERN GEOGRÁFIA 2015:(4) pp. 1-14 
19 Jónás-Berki M. – Horváth P. – Remenyik B. (2011): Tematikus parkok, utak. In: Turisztikai terméktervezés és 

fejlesztés: Pécsi Tudományegyetem (2011) Lelőhely: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai -anyagok/Turiszti-

kai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e3070 
20 Csapó J. – Szabó G. – Szabó K. (2015): From Eco Lodges to Baranya Greenwax: Innovative Rural Tourism 

Product Brands in South Transdanubia. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE 59:(2) pp.  

203-217. 
21 Müller G. (1994): Touristische Routen als Marketing-Instrument. Grundlagen, Analyse und Emphelungen. 

Heilbronn: FIT 
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Turisztikai tematikus utak 

Tájegység szerint Kulturális alapon 
Gasztronómiai 

értékekre alapozva 
Egyéb 

Német Alpok út 
Romantische 

Strasse 
Borutak Barátság út 

Partvonal út Északi várak útja  Szatmári Szilva útja Német vad út 

Alpesi út 

(Panoráma utak) 

Porcelán út, Óra 

út 
Mecseki Mézes körút 

Német-francia 

turisztikai út 

Zöld utak 

(Greenway) 
Goethe út Sörutak  

Hegyi utak Mese út Sajtutak  

1.táblázat: Tematikus utak lehetséges csoportosítási módja az útvonal alapját jelentő fő 

vonzerő alapján (Forrás: Müller 1994 alapján saját szerkesztés) 

 

A Rátz – Puczkó (2002) szerzőpáros értelmezésében a tematikus utaknak további csopor-

tosítása is lehetséges:22 

A) földrajzi szempontból valóságos utakat összekötő tematikus út: ez gyakorlatilag nem 

jelent mást, mint egy konkrét téma köré csoportosítható vonzerők és azokhoz kapcsolódó szol-

gáltatások kapcsolatrendszerbe foglalását. Ide sorolhatók az előző felosztás alapján a külön-

böző fajtájú kulturális utak, amelyek legfőbb vonzereje magában az utazás élményében, annak 

folyamatában rejlik. 

B) turisztikai termékként létrehozott utak: egy kiválasztott témát bemutató vonzerők mes-

terséges integrációjaként értelmezhetők (pl. Európai Papírút). A hangsúly a témán és az attrak-

ciókon van, tehát nem az utazás élménye, hanem az úti cél meglátogatása adja ezeknek az 

utaknak az értelmét. 

Természetesen a két típus eltérő termékfejlesztést és menedzselést igényel. A B) típusnál 

az útvonalak kiépítése is a termékfejlesztés részét képezi, míg az A) esetben a hálózatszervezés 

jelenti módszertani szempontból a kihívást23. 

Mindegyik típusú tematikus út – de különösen a természeti utak – kialakításánál érdemes 

figyelembe venni a meglévő és a fejlesztés során kialakítandó infra- és szuprastruktúrát, illetve 

főként az ezek kialakításából eredő környezeti hatásokat, terhelést.  

További csoportosítási lehetőségként említhetjük azt a felosztást, amely alapját az igény-

bevett közlekedési eszköz jelenti:24 

1. a gyalogosan is bejárható utak (például Baranya Zöldút, az erdélyi Mészkő Út);  

2. a tömegközlekedés segítségével bejárható utak (nagyvárosok esetében);  

3. autóval vagy motorkerékpárral bejárható útvonalak (jellemzően Észak-Amerikában 

kedveltek); 

                                                      
22 Rátz T. – Puczkó L. (2002): Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban. 

Turizmus Bulletin 6:(3) pp. 67-79. 
23 Jónás - Berki M. (2010): Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemlé-

letben. PhD - értekezés. Pécs, Pécsi tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola. 

Lelőhely:http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/disszertacio_jonas_berki_nv.pdf 
24 Csiki L. T. (2008): Tematikus utak Romániában. Dolgozat. Kolozsvár:Erdélyi Tudományos Diákköri Konferen-

cia. Lelőhely: http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/turizmus_csiki%20.pdf  
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4. a kerékpárral bejárható utak (például Három folyó túraútvonal, a finnországi Királyok 

Útja, az erdélyi Só Útja); 

5. a tematikusan szervezett lovas túrák; 

6. a tengeri élővilágot üvegfenekű hajóval, illetve búvárfelszereléssel megismerhető utak.  
 

A tematikus utak előnyei, létrehozásának célja 

A tematikus utak előnyeit és kialakításának fő célját a Rátz – Puczkó (2002) szerzőpáros alap-

ján az alábbiak szerint foglaljuk össze.25 

A tematikus utak legfőbb küldetése, hogy felkeltsék a potenciális turisták érdeklődését egy 

adott téma és az ahhoz kapcsolódó attrakciók iránt. Ezzel hozzájárulnak az elfeledett vagy nem 

annyira keresett vonzerők turisztikai forgalmának – és ezáltal a desztináció ismertségének – 

növeléséhez. Ezen túlmenően egy tematikusút-fejlesztés támogatja a térségek együttműködé-

sét, melynek eredményeképpen a hatékonyság megsokszorozódhat (főként például a marketing 

kommunikáció területén), hiszen a desztinációk együtt vonzzák a látogatókat, nem pedig kü-

lön-külön. De nemcsak desztinációk együttműködésére kínálnak lehetőséget a tematikus utak, 

hanem országok, régiók között is érvényesülhet általa szinergiahatás. 

A tematikus út kialakítása javíthatja egy adott terület átláthatóságát, hiszen egy téma alap-

ján felépített struktúrában kínálva segíti az eligazodást a látogató saját érdeklődésének megfe-

lelően. A tematikus utak nagy előnye az alternatív útvonalak megismerésének lehetősége az 

észlelt távolság csökkentése által. Az attrakciók ugyanis kvázi közelebb kerülnek egymáshoz 

azáltal, hogy felkerülnek a turisztikai térképre. 

A meglévő vonzerők komplex termékké alakításával és újszerű bemutatásával növelni le-

het a térség vonzerejét és gyarapítani lehet a potenciális célszegmensek számát. A siker érde-

kében lehetőség van új attrakciókat is létrehozni egy-egy tematikus útvonalon belül. Például 

egy látogatóközpont új célcsoportok érdeklődését is felkeltheti, ezáltal szélesebb társadalmi 

réteghez juthat el a tematikus út üzenete. Egy látogatóközpont tulajdonképpen összefogja a 

tematikus út tartalmát, valamint kiinduló vagy végpontja lehet az úton való mozgásnak.  

A fenntartható fejlődésről már korábban szót ejtettünk, de itt is meg kell jegyeznünk, hogy 

egy tematikus út kiváló eszköze lehet az erőforrás védelemnek, legyen szó akár természeti 

vagy mesterséges erőforrásról, ráadásul oly módon mutathatók be általa az attrakciók, hogy a 

látogató akár részese is lehet az adott látnivalónak. 

Nem utolsó sorban nagy előnye a tematikus utaknak, hogy marketing szempontból nézve 

költséghatékony eszköznek számítanak, mivel az önvezetéses látogatómenedzsment technikák 

közé sorolhatók. A közreműködő személyzet rendszerből való kiiktatása pénzforrások megta-

karítását teszi lehetővé. Emellett a tematikus út részét képező állomásoknak lehetősége van 

közös marketing tevékenység végzésére, például közös kiadványokban, honlapon való megje-

lenésre, amely egyértelműen csökkenti az egyes résztvevők marketing kommunikációra fordí-

tandó munkáját és természetesen költségeit is. 

                                                      
25 Rátz T. – Puczkó L. (2002): Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban. 

Turizmus Bulletin 6:(3) pp. 67-79. 
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A tematikus út, mint turisztikai termék 

A turisztikai kínálat központi eleme a vonzerő, amely alapja a turisztikai terméknek.  A turisz-

tikai termék Michalkó Gábor (2012) definíciója szerint egy olyan, attrakcióra vagy attrakciókra 

épített potenciális szolgáltatáshalmaz, amelynek célja a látogatók igényeinek maximális ki-

szolgálása.26 A tematikus utak, mint turisztikai termékek, vizsgálata során ki kell emelnünk, a 

turisztikai termék komplexitását, melynek elemei Lengyel Márton szerint (2004):27 

− vonzerő, 

− megközelíthetőség, 

− infrastruktúra, 

− szállás, étkezés, egyéb szolgáltatások, 

− biztonság, 

− vendégszeretet, turisztikai szervezetek, 

− árak, 

− információ. 

E komplexitásból eredően a termékfejlesztés a tematikus utak tervezése és fejlesztése ese-

tében is egy tágabb fejlesztési stratégia része, amelynek olyan összefüggésekre érdemes kon-

centrálni, mint a műszaki fejlesztés (termékspecifikációk létrehozása, tevékenységek progra-

mozása), a marketing (piacelemezés, versenyelemzés, értékesítési elvek és tevékenységek ki-

dolgozása és ütemezése), és a pénzügyi tervezés (eladás, költségek, nyereség) .28 

Fontos, hogy a turisztikai termékfejlesztés kiindulópontja mindig a termék-életciklus fi-

gyelembevétele legyen, amely figyelmezteti a kínálati oldal szereplőit (a tematikus út turiszti-

kai szolgáltatóit) a termék esetlegesen gyors elavulására, és egyben rámutat az elavulás okaira 

is.29 Ez azért lehet különösen fontos szempont a tematikus utak esetében is, hiszen itt az útvonal 

kialakítására rendszerint pályázati forrásból kerül sor, így minden kockázati tényező számba 

vétele már a tervezés korai fázisában meghatározó, sorsdöntő lehet.  

Egy alaposan kidolgozott, a desztináció meglévő adottságain alapuló termékportfólió stra-

tégia biztosíthatja már a kezdetektől a tematikus út sikerét. Az elemzés elkészítése során min-

den lehetséges és létező gazdasági, környezeti, kulturális, társadalmi és politikai elemet össze 

kell gyűjteni, hogy elkerülhessük a váratlanul felmerülő tényezők romboló hatását. Ezért is 

fontos első körben egy a menedzsmentet kézben tartó szervezet (például egy egyesület) létre-

hozása, amely folyamatosan koordinálja a működést teljes komplexitásában és egyes tevékeny-

ségekre lebontva is. 30 

Nagy K. (2013) szerint a turisztikai termékfejlesztés az innováció ‒ megkülönböztethető-

ség ‒ autentikusság hármas egységének igényét kell kielégítse, amely a fokozatosság elvére 

épülve érhető el három lépésben: 

− az aktuális helyzet felmérése, 

− a lehetőségek számba vétele és beazonosítása, 

                                                      
26 Michalkó G. (2012): Turizmológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.  
27 Lengyel M. (2004): A turizmus általános elmélete. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgálta-

tások Főiskolája. 
28 Gyöngyösy Z. – Lissák Gy. (2003): Termékpolitika, terméktervezés, termékdesign. Miskolc, Miskolci Egyetem.  
29 Kotler P. – Bowen J.T. – Makens J.C. (2010): Marketing for Hospitality and Tourism. USA:Pearson Education Inc. 
30 Nagy K. (2013): Együttműködési és turisztikai termékfejlesztési modell az örökség - alapú kulturális útvonalak 

esetében. Miskolc: Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar pp. 439-444. Lelőhely: 

http://www.irisro.org/gazdasagtan2013januar/G545NagyKatalin.pdf 
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− az adott térség turisztikai céljainak és prioritásainak pontosítása. 

A teljes folyamat lépéseit és eszközeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Szervezeti 

struktúrák 

Tervezés 

(struktúra, 

folyamat, 

kontroll) 

Helyzetelemzés Piac-elemzés 

Termék-

tervezési 

konzultációk 

Termék-fejlesztési 

terv 

Kormányzati 

feladat: 

megfelelő 

szervezeti 

rendszer 

kialakítása 

Holisztikus, 

integrált, hosszú 

távú 

Eszközök: PEST, 

SWOT, TALC, 

hely-audit, 

Ansoff, BCG 

mátrix 

Erőforrások 

értékelése, 

egyedi 

lehetőségek 

feltárása, 

trendek, 

versenytársak 

elemzése 

Helyi 

közösségek 

támogatása, 

tervek 

elfogadása 

A tervezés része: 

audit, célok, stratégiai 

irányok, tervezés, 

finanszírozás, kontroll 

Szervezeti 

feladatok: 

szakképzettség, 

tudás, tervezési 

rendszer 

Tervezési folyamat, 

koordináció, 

kommunikáció, 

támogatottság, 

minőség 

„Field surveys”, 

leltárak, 

erőforrások 

csoportosítása 

Célcsopor-tok 

és piaci rések 

meghatározása 

Folyamatos 

párbeszéd 

(felmérések, 

találkozók) 

Termékportfólió 

kialakítása, 

zászlóshajók: 

klaszterek, hálózatok 

2. táblázat: A turisztikai termékfejlesztési folyamatának lépései és eszközei (Forrás: Nagy 

Katalin szerkesztette 2013. Az UNWTO – ETC (2011) Handbook on Tourism Product 

Development31 alapján) 

A turisztikai termékfejlesztés, így a tematikus utak fejlesztése is kötődhet tulajdonképpen 

egy teljesen új termék kialakításához vagy egy meglévő termék – piaci igényekhez igazodó – 

fejlesztéséhez, átalakításához. A kezdeti lépések során számos tényezőt ajánlatos figyelembe 

venni azért, hogy az adott térség látogatottsága növekedjen és az érintett kollektívák kooperá-

ciójának és identitásának erősödése végbemenjen. Célszerű tehát a siker érdekében az alábbi 

szempontokat szem előtt tartani a témával kapcsolatban a termék kialakítása során:  

− legyen egyértelmű, könnyen azonosítható, 

− ne csak egy szűk réteg körében legyen ismert és kedvelt, 

− ne korlátozza az úthoz kapcsolódó attrakciók körét. 

Egy tematikus utat akkor járnak be minél többen, ha a látogatókhoz eljut az attrakciók 

megtekintésének lehetőségén túl a minőségi élmény híre, tehát, ha a potenciális fogyasztó tu-

datosítja magában egy magas színvonalú, komplex szolgáltatáscsomag igénybevételének lehe-

tőségét, az út bejárásának élményígéretét. Ezért nagyon fontos a létrehozott tematikus úthoz 

kapcsolódó marketingkommunikáció és az interpretáció komplexitása. 32 A különböző kom-

munikációs és interpretációs eszközök segítségével érthetővé, átláthatóvá tehetjük a tematikus 

út felépítését, az út állomásait képező egyes attrakciók jelentőségét. A jól kihelyezett 

útjelzőtáblák nemcsak figyelemfelkeltőek, de megkönnyítik az adott úton való eligazodást, se-

gítenek eljutni egyik attrakciótól a másikig. Az út kezdő- és végpontján mindenképp el kell 

helyezni ezeket a táblákat, de célszerű elágazások esetében, a kiemelt attrakciók, szolgáltató-

egységek bejáratánál vagy ahhoz közel is kihelyezni. 

                                                      
31 UNWTO – ETC (2011): Handbook on Tourism Product Development. Madrid: World Tourism Organisation 

and European Travel Commission 
32 Rátz T. – Puczkó L. (2002): Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában avagy kulturális utak a turizmusban. 

Turizmus Bulletin 6:(3) pp. 67-79. 
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Az attrakciókról, turisztikai és kulturális szolgáltatásokról az információs táblák adnak tá-

jékoztatást. 

A nyomtatott információs anyagok részletesebben bemutatják az adott térség történelmi, 

kulturális vonatkozásait, az egyes attrakciók történetét, térképekkel és útvonaltervekkel segítik 

a könnyebb tájékozódást. Az online információk ezeket kiegészítik plusz információkka l, pl. 

időjárás előrejelzéssel, a ma divatos mobil applikációk pedig egyfajta zseb -útikönyvként is 

funkcionálnak. 

Fontos, hogy az attrakciók minél nagyobb kreativitással kerüljenek bemutatásra. A mai kor 

embere az informatív dolgokat is impulzív módon szereti megismerni, az attrakciónak vagy a 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásnak éppen ezért mindig kell valami újszerűt tartalmaznia. A Pécs 

– Mecseki Borút Leonardo da Vinci partnerségi programja kapcsán íródott „A tematikus utak 

szerepe a turizmus- és a területfejlesztésben” c. tanulmányában kifejtette azokat az elveket és 

megközelítéseket, amelyeket a tematikus utak, mint turisztikai termékek kialakításánál és fej-

lesztésénél érdemes szem előtt tartani:33 

− lokális fejlesztések összhangjának megteremtése, 

− fejlesztési és megőrzési célok arányának a meghatározása országos, regionális, helyi ter-

mészetvédelmi és műemlékek fenntartására irányuló politikák és egyéb stratégák figye-

lembevételével, 

− környezeti elemzés, melynek fényében törekedni kell a környezeti értékek megőrzésére, 

a biodiverzitás védelmére, a környezeti nevelés előtérbe helyezésére,  

− a táj teherbíró képességének megállapítása, 

− attrakcióterv készítése alternatív tervekkel gazdagítva, majd a végső, legoptimálisabb 

terv kiválasztása, és a javasolt fejlesztésre vonatkozó időbeosztása megtervezése,  

− indokolt esetben látogatómenedzsment terv és áramlási modellek készítése,  

− a tematikus út létrejöttét követően egy ismételt környezeti elemzés, ezúttal kitérve a tár-

sadalmi hatások végső elemzésére is, 

− az attrakció menedzselésére ideális szervezeti forma meghatározása, 

− gazdasági – pénzügyi elemzés, amely tartalmazza a fejlesztési és működési költségeket 

és a tervezett bevételeket, 

− marketing terv készítése, a közösségi marketing előnyeinek számbavételével (önkor-

mányzata, TDM, járás), 

− a helyi lakosság számára tartott fórumok, képzések, workshopok. Ez egyrészt eredmé-

nyezheti a szolgáltatói oldal kínálatbővülését, másrészt a helyi lakosokat érdekeltté te-

hetjük a turizmusban. 

A tematikus utak létesítésével kapcsolatos nehézségek 

Csiki L.T. (2008)34 munkájában a tematikus utak kialakításának nehézségeit írta le, amelyet az 

alábbiakban mi összefoglalva, kiegészítve összegezzük. A turisztikai termékfejlesztés lépése-

iből látható, hogy egy-egy tematikus út, a költséghatékony turisztikai termékfejlesztés eszköze  

lehet, ám az út kialakításához ugyanúgy szükséges a megfelelő pénzforrás, mint más hagyo-

                                                      
33 Pécs - Mecseki Borút (2015): A tematikus utak szerepe a turizmus- és termékfejlesztésben. Szakmai tanulmány. 

Lelőhely: http://www.pecsmecsekiborut.hu/szakmai-oldal 
34 Csiki L. T. (2008): Tematikus utak Romániában. Dolgozat. Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Diákköri Konfe-

rencia. Lelőhely: http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/turizmus_csiki%20.pdf (2016. március 22.)  
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mányos termék esetében. A tematikus utak pénzügyi megalapozottsága sokszor jelent nehéz-

séget, hiszen ha kimerülnek az állami- és közszféra finanszírozási keretei ‒ mivel a magánbe-

fektetők száma elenyésző ezen a területen -, sok út működése szűnik meg. A pályázati támo-

gatásokból fedezett működési költségek – más menedzsmenteszközökhöz hasonlóan a temati-

kus utak esetében is – problémát jelentenek, így a támogatás megszűnése után hamar mínuszba 

mehetnek át a fenntartók. Önerőből csak ritka esetben képes felvállalni egy-egy szervezet a 

fejlesztésekkel, fenntartással járó kihívásokat. 

Megoldás lehet a pénzügyi feltételek folyamatos biztosítására, hogy minél több helyi vál-

lalkozót be kell vonni a hálózatba, minél több turisztikai szereplőt érdekeltté kell tenni az út 

működtetésében, akár anyagi hozzájárulás (például tagdíj) ellenében is, továbbá az önkor-

mányzatok aktív bevonása jelentheti még a hosszú távú megoldást a finanszírozás folyamatos-

ságára. 

A professzionális menedzsment biztosítása szükségszerű a működtetés szempontjából. 

Sokszor nehéz találni a szükséges készségekkel és kompetenciákkal, szakmai tudással is ren-

delkező személyeket, és esetükben is felmerül a hosszú távú motiváció kérdése. Ha nincs keret 

az ösztönző eszközök biztosítására, hamar válhat a munka során érdektelenné a menedzsment 

csapata. Erre a problémára megoldást jelenthetnek az önkéntesek, gyakornokok, akik nemcsak 

belső elhivatottságot éreznek a sikeres működés megvalósítására, hanem gyakran a tapaszta-

latszerzés, a gyakorlati ismeretek bővítése a céljuk. Ők jól alkalmazhatók az idegenvezetés, a 

rendezvényszervezés területén, vagy akár a pályázatírás egyes fázisaiban is. A mindennapi 

munkát ösztönzendő, az együttműködést (esetleg határon átnyúló együttműködést) erősítendő 

nemcsak önkéntesek fogadhatók, hanem az út tematikájába illeszkedően különböző, rövidebb, 

hosszabb szakmai programok, workshopok kidolgozására is sor kerülhet, amely nemcsak mo-

tivációt jelenthet a mindennapi rutinban, hanem a szinergia hatást és a tapasztalatcserét is le-

hetővé teszi a partnerek között. 

A fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos az optimális látogatószám betartása és be-

tartatása, mivel a desztináció túlzott igénybevétele hamar tönkreteheti az attrakciók fizikai ál-

lapotát, felboríthatja a biológiai diverzitást, káros hatással lehet az attrakciókra és azok kör-

nyezetére (pl. zajszennyezés, szemetelés). A környezet és a fogyasztók igényei szerint kiala-

kított bejárhatóság megteremtheti a tematikus utak állandóságát, fennmaradását. Különösen 

fontos szempont lehet a látogatómenedzsment szempontjából a tematikus utat alkotó vonz-

erőkre, turisztikai termékekre jellemző szezonalitás, illetve a területi koncentráltság szem előtt 

tartása, adott esetben csökkentése, valamint az ezekből eredő káros hatások mérséklésére tett 

kísérletek sikeressége. 

Egyes tematikus utak esetében a dominánsabb vonzerők elterelik a figyelmet a desztináció 

egyéb attrakcióiról, ami a kialakult súlyponteltolódásokkal konfliktust generálhat a tematikus 

út tagjai között. Ilyenkor a hatékonyabb látogató- és attrakciómenedzsment érdekében megol-

dást jelenthet az tematikus út kitáblázása, információs pontok létrehozása, különböző interp-

retációs eszközök (napjainkban akár mobil eszközök például mobilapplikáció) alkalmazása.  

Összefoglalás 

Tanulmányunkban a tematikus utakkal, azok jellemzőivel, csoportosításának lehetőségeivel és 

kialakításuk turisztikai termékfejlesztés szempontjából meghatározó fontosságával, lehetősé-

geivel és nehézségeivel foglalkoztunk. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tematikus utak 

egyaránt szolgálhatnak egy-egy térség, attrakció összefogására és így menedzselésére, illetve 
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a turisztikai termékfejlesztés célzott eszközei lehetnek egy-egy meghatározó témára alapozva. 

Természetesen mivel a turizmus napjaink gyorsan fejlődő ágazata, így benne minden turiszti-

kai termék, attrakció, szolgáltatás, közvetlen vagy közvetett szereplő gyorsan kell, reagáljon 

turizmus környezetének változásaira, a piaci versenyre és a keresleti oldal igényeire. Ennek 

szem előtt tartása mindenképp nélkülözhetetlen a turisztikai termékfejlesztés és így a tematikus 

utak fejlesztése szempontjából is. Főként, hogy a tematikus utak különösen fontos szerepet 

tölthetnek be a terület- és településfejlesztés, főként a vidékfejlesztés területén. 

Az egyes útfejlesztési kezdeményezéseket gyakran helyi közösségek hívják életre, vagy 

egy-egy termék, tradíció, hagyomány megőrzésének és újra felfedezésének szükségessége in-

dokolja létrejöttüket, így ha lehet még inkább kitéve a mai kor változó igényeinek a létrejövő 

útvonalat. Ezért is fontos a hosszú távú tervezés, a megalapozott, stratégiai gondolkodás, mely-

nek eredményeként a létrejövő útvonal akár önmagában is vonzerőként szolgálhat, túlhaladva 

azon a szervező erején, mely szerint kialakításuk egyik meghatározó célja egy-egy téma, terü-

let elaprózott, mozaikos attrakcióinak, szolgáltatásainak összefűzése és egységes arculat men-

tén, közös marketingtevékenységgel történő piacra vitele. 
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