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FOGALMI KERETEK

• Fogyatékossággal élők
• Mozgáskorlátozottak 
• Akadálymentesség
• Hozzáférhetőség
• Egyetemes tervezés
• Akadálymentes turizmus



AKADÁLYMENTES TURIZMUS ELŐNYÉNEK ÉLVEZŐI

Akadálymentes turizmus 
előnyeit 

élvezők köre

Fogyatékossággal élő
személy

Egyéb 
célcsoport

Fizikai

Érzékszervi

Értelmi

Helyi lakosok

Idős emberek

Külföldiek

Egyéb

• Kerekesszékkel, 

babakocsival 

közlekedők

• Várandós nők

• Ideiglenes 

sérültséggel 

rendelkező

• Sérült személyek

• Elhízott, nagyon 

alacsony vagy nagyon 

magas emberek

• Nagy tárgyakat 

szállító személyek

• Gyermekek

• fogyatékossággal élő

személyeket kísérő

emberek

• Allergiával és 

ételallergiával 

rendelkező emberek.

Forrás: UNWTO (2016): Manual on Accessible Tourism...36.o. 
alapján, saját szerkesztés



FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMA HAZÁNKBAN 2016

Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0033.html



A FOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA FOGYATÉKOSSÁG 
ÁLLAPOT SZERINT (20–64 ÉV) 

Forrás: Gyulavári Tamás-Nagy Katalin (2019): European Semester 2018/2019 country fiche
on disability, 35. oldal, saját szerkesztés



A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA FOGYATÉKOSSÁG 
ÁLLAPOT SZERINT (20-64 ÉVES KOROSZTÁLY) 

Forrás: Gyulavári Tamás-Nagy Katalin (2019): European Semester 2018/2019 
country fiche on disability, 36. oldal, saját szerkesztés



JÓ PÉLDÁK ITTHON

• Nem adom fel kávézó

• Premier Kultcafé

• Ízlelő étterem

• Edutus Egyetem: Speciális igények a turizmusban tantárgy 
létrehozása

Jó példák itthon



A FELSŐOKTATÁS MAKROKÖRNYEZETE

• A foglalkoztatást erősen meghatározzák hazánk 
regionális különbségei: 

jó közlekedésföldrajzi adottságok és 
közlekedési összeköttetésű térségek: 
ingázás + belső migráció 

• COVID-19 hatásai: 
változás a munkavállalásban és a 
foglalkoztatásban krónikus munkaerőhiány:  
lezárások alatt: munkavállalók jellemzően 
más ágazatokban vállaltak munkát –
vendéglátás és szálloda: kockázatos



Forrás: ksh.hu



A FELSŐOKTATÁS MAKROKÖRNYEZETE

• A foglalkoztatás helyzete: 
munkaerőhiány + rezsiemelkedés + digitalizáció: 
kevesebb élőmunka - online foglalási 
lehetőségek 
éttermek: standardizálják folyamataikat, 
betanított munkások - folyamatok újragondolása –
egyszerűsítés,  automatizálás, gépesítés

• munka és tanulás: 
Eurostat: 5 százalék a tanulás mellett főállású 
munkát vállalók aránya, uniós átlag: 23% 
Edutus: Lehetőség – Pegazus program



FELSŐOKTATÁS HELYZETE

• idei elsőéves hallgatók száma drasztikusan csökkent 
– újra kell gondolni az oktatási és szakmai 
tevékenységet

• digitalizáció hatása megjelenik az intézmények 
operatív működésében és képzési tartalmaiban is 

• intenzívebb kapcsolat a szakmával, még gyakorlat 
orientáltabb képzések, specializált oktatási tartalmak, 
nem feltétlenül a „tömegtermelés” hatékony

• Veszély: Munkaerőhiány a vendéglátásban/ 
turizmusban – növelheti az eddig is nagyon jelentős 
regionális különbségeket – rezsiárak növekedése



A FELSŐOKTATÁS JÖVŐJE

• intenzívebb kapcsolat a szakmával, 
gyakorlatorientáltabb képzések

• specializált oktatási tartalmak

• nem feltétlenül a „tömegtermelés” hatékony

• digitalizáció hatása: megjelenik az 
intézmények operatív működésében és 
képzési tartalmaiban is 



A JÖVŐ PROBLÉMÁJA ÉS KÉRDÉSE

• jobb képességű munkavállalók többsége nem 
fog egy szerényebb fizetést kínáló szegény 
térségben maradni, fellendítve a helyi 
gazdaságot, növelve a térség 
népességmegtartó erejét. 

• Érdekes és ugyanakkor nagyon összetett 
kutatási kérdés: 

A felsőoktatás hogyan segítheti elő egy 
perifériális térség, illetve a városokat övező 

rurális terek fejlesztését?



KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMET!


