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1.Bevezetés és módszertan 

 

1.1. Probléma és célok: 

 

A tanulmány középpontjában a mindenki számára elérhető akadálymentes 

turizmus ökonómiai jelentősége áll (nem társadalom-politikai).  

A fogyatékkal élők egy jelentős vevőkört képezhetnének, vagyis az 

akadálymentes szolgáltatások kialakítása jelentős gazdasági tényező lehetne. 

 
A tanulmány céljai: 

• Az „Akadálymentes turizmus mindenkinek” definiálása 

• Megbízható adatok és információk gyűjtése a lehetséges vevőkör 

nagyságáról és utazási szokásaikról 

• A mindenki számára elérhető akadálymentes turizmus megvalósításához 

szükséges gazdasági impulzusok  

• Fejlődési célok és stratégiák megfogalmazása a mindenki számára 
elérhető akadálymentes turizmussal kapcsolatban 

•  Egy cselekvési terv/program megalkotása konkrét cselekvési 
javaslatokkal  

 
1.2. Az „Akadálymentes turizmus mindenkinek”koncepciója és 

célcsoportja 
 
A mindenki számára elérhető turizmus fogalmát a következő tervezési 
filozófiából vezették le:  
„Minden ember a fogyatékosságától függetlenül megtehesse azt, hogy országok 
között, egy országon belül utazhasson, továbbá eljuthasson a látnivalókhoz, 
rendezvényekre, vagy bárhová, ahová szeretne.” 
 
Az akadálymentesítés kialakítása a társadalom összes területét érinti, tehát a 
turizmus kínálatát és szolgáltatásait is. Nemcsak a strukturális területeket értjük 
ez alatt, hanem a közlekedési eszközöket, elektronikai, informatikai és 
kommunikációs rendszereket továbbá a szolgáltatások kínálatát is. 
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1.3. Kutatási módszer: 
 
Az akadálymentes turizmus ökonómiai jelentőségének komplex elemzése 
megkövetelte az empirikus társadalomtudományi kutatási módszerek és 
megközelítések kombinációját. Mivel az ökonómiai impulzusok direkt módon 
nem megfigyelhetőek, így ebben a tanulmányban direkt és indirekt kutatási 
módszereket is használtak. 
 
A vizsgálat direkt módon, kvalitatív és kvantitatív felmérések formájában 
történt. 
Különösen hasznosak voltak a kvalitatív interjúk a turisztikai szolgáltatókkal és 
döntéshozókkal, amelyekből olyan értékes tudományos információkat nyertünk, 
amelyek komplexen és átláthatóan mutatják a felderítendő problémát az 
akadálymentesített turizmus szempontjából. 
Az írott tesztkérdésekkel (úgynevezett „Mystery Mailings”- Rejtett üzenetek) és 
az internetes oldalak elemzésével megfogható lett országszerte a turisztikai 
célpontok marketing és információ minősége az akadálymentesített utazásra 
vonatkozóan. 
Az indirekt kutatási módszernek a dokumentumelemzést választották.  
 
 
2.Kereslet-kínálat elemzése 
 
Ebben a fejezetben az akadálymentes turizmus jelenlegi helyzetét vázolják. 
A következő megállapítások állnak a középpontjában: 

• Mik a meghatározó jellemzői a mozgáskorlátozottaknak? 
• Milyenek a jelenlegi utazási szokásaik? 
• Hogyan értékelik az utazási célok akadálymentes kínálatát keresleti 

szempontból? 
• Milyen mértékben feldolgozott stratégiailag ma az akadálymentes 

turizmus témája Németországban? 
 
A fogyatékkal élő utazókkal és a szolgáltatókkal, döntéshozókkal folytatott 
felmérésekből megbízható következtetések vonhatóak le. 
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2.1. A célcsoport 
 
A kérdőívet kitöltő, több mint 4.000 fogyatékkal élő személy több mint a fele 
férfi (52,5%). 
A 65 év felettiek korosztálya a célcsoport 50,4%-át teszi ki. 
 
2.1.1. A megkérdezettek kormegoszlása 

 
A megkérdezettek közel 97%-a maga is érintett, tartósan vagy átmenetileg 
fogyatékossággal él. 
A súlyos fogyatékkal élők százalékos aránya szintén magas. 
 
2.1.2. A megkérdezettek fogyatékosságai: 

 
1.Testi fogyatékosság  
2. Krónikus betegségek  
3. Vakok és gyengén látók  
4. Siketek és nagyothallók  
5. Értelmileg akadályozottak és tanulási képességben korlátozottak 
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A megkérdezettek karakterizálása: 
• Magas a 65 éven felüliek aránya 
• A megélhetésüket túlnyomó részt nyugdíjból/életjáradékból és 

vagyonukból finanszírozzák 
• Az átlagos nettó háztartási bevétel 2.250 € 
• A legnagyobb csoport a testi fogyatékossággal élők 

(mozgáskorlátozottak)  
 
2.2. Utazási szokások: 
 
Ebben a tanulmányban egy 2003-as utazási elemzéshez nyúlnak vissza. Ebben a 
2002-es évről a fogyatékkal élőkről 54,3%-os utazási intenzitást adtak meg, ami 
egyértelműen alacsonyabb, mint az egész német lakosság 75,3 %-os utazási 
intenzitása. 
A rövid idejű és hétvégi utazások tekintetében az utazási intenzitás csak csekély 
mértékben különbözik az átlag lakosság (37,5 %) és a fogyatékossággal élők 
között. 
 

• Egyértelműen kisebb az utazási intenzitás az össznépességéhez képest 
• A legfontosabb utazási motiváció a pihenés, a felépülés és az egészség 
• Az utazások szezontól függetlenek  
• Viszonylag magasak az utazási kiadások 
• A rövid utazások a legtöbbször a városba történnek 
• A megkérdezetteknek 52%-a kísérővel utazik 
• A megkérdezettek 37%-a mondott már le utazást a hiányos akadálymentes 

kínálat miatt 
• A megkérdezettek 48%-a gyakrabban elutazna, ha rendelkezésre állnának 

megfelelő akadálymentes kínálatok 
 
2.3. Akadálymentes kínálatok keresleti szempontból 
 
A fejezetben a következő kérdés került fókuszba: 
 
Milyen igényeik vannak a mobilitásban és cselekvésben korlátozott embereknek 
a nyaralásukon, és milyen mértékben felel meg a valóság ezeknek az 
igényeknek? 
 
A felmérés során megállapításra került, hogy a szolgáltatási lánc mely elemei a 
legfontosabbak a mobilitásban, vagy cselekvésben korlátozott személyeknek az 
utazási célok kiválasztásánál. 
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Fontossági sorrend: 
 

1. Szállás 82% 
2. A közlekedési, mobilitási lehetőségek a nyaralási helyen 76% 
3. Oda- és elutazás 74% 
4. Kirándulások 71% 
5. Az utazás szervezése 71% 
6. Kulturális aktivitási lehetőségek 62% 
7. Tájékozódás 61% 
8. Helyi szolgáltatások 58% 
9. Orvosi, gyógyszerészeti ellátás 52% 

10. Ellátás 51% 
11. Bevásárlás 37% 
12. Sportolási lehetőségek 19% 

 
A következő területeken jelentkezik leginkább a korlátozottság: 
 

1. Kulturális lehetőségek 67% 
2. A nyaralási helyen a közlekedési, mobilitási lehetőségek 65% 
3. Kirándulások 63% 
4. Sportolási lehetőségek 55% 
5. Oda- és elutazás 52% 
6. Szállás 47% 
7. Tájékozódás 44% 
8. Bevásárlás 42% 
9. Helyi szolgáltatások 42% 

10. Az utazás szervezése 40% 
11. Orvosi, gyógyszerészeti ellátás 35% 
12. Ellátás 24% 

 
Ez az eredmény egyértelműen mutatja, hogy a jelenlegi kínálat a német és 
külföldi üdülési céloknál még nem elégítik ki a mobilitásukban korlátozott 
személyek igényeit. 
 
2.3.1 Az utazás szervezése: előzetes szolgáltatás, információforrások, 
foglalható lakások 
 
A mobilitásukban korlátozottak 70,6%-ának fontos szempont az utazási cél 
kiválasztásánál az utazásszervezés (előkészítés, informálódás, foglalás). Ez 
különösen fontos szempont a kulturális és városlátogatási célú utazásoknál, 
wellness utaknál, és a rövidebb tanulmányi utaknál. 
Mindenekelőtt az értelmileg akadályozottak és a tanulási képességeikben 
korlátozott embereknél játszik nagy szerepet az utazásszervezés. 
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A legfontosabb információforrások az utazási előkészületeknél a következők: 

• Ismerősök ajánlásai (28,4%), 
• Utazási prospektusok (25,5 %), 
• Utazási irodák (23,1 %) és 
• Speciális utazási prospektusok (22,4 %). 

 
2.4. Szervezet és belső marketing 
 
A vizsgált térségben megvalósult a szolgáltatók informálása és 
figyelemfelkeltése – kiemelkedő volt e téren a közép-frankhoni tóvidék 
tanácsadóhelyeinek a tevékenysége  
 
A turisztikai szolgáltatásokat nyújtók egyéni, személyre szóló tanácsadáson és 
számos információnyújtást szolgáló rendezvényen keresztül tájékozódhattak, 
informálódhattak a témában, beleértve az akadálymentes ajánlatok, kínálatok 
kialakítását is. 
 
Ennek az intenzív szerepvállalásnak köszönhetően fejlődött ki az akadálymentes 
kínálat, elsősorban a kerekesszékkel közlekedőkre vonatkozóan, a teljes 
szolgáltatási lánc mentén. 
 
2.5. Eredmény, következtetések 
 
Az akadálymentesített turizmust tekintve hatalmas a kereslet a mozgásszervi 
fogyatékossággal élők, illetve aktivitásukban korlátozottak körében.  
Ezt a keresletet a jelenlegi kínálat nem elégíti ki, vagy nem megfelelően 
kommunikáltak az ilyen típusú ajánlatok. 
Az utazási célok és az akadálymentes turizmus sikeres fejlődésének a feltétele 
egy stratégiai eljárásmód, melyet kiegészít a helyi érdekképviseletek koordinált 
együttműködése. 
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3.Az „Akadálymentes turizmus mindenkinek” ökonómiai szempontból 
 
Nyaralások 
Jellemző érték 
Súlyosan fogyatékos személyek 6.71 millió 
Utazási intenzitás 54.3 % 
Utazási gyakoriság 1.3 utazás/év 
Németország részesedése 41.2 % 
Utazás átlagos időtartama 13.9 nap 
Napi kiadás 65.23 € 
Nettó értékesítés kb. 1,570 millió € 
 
Rövid nyaralások 
Jellemző érték 
Súlyosan fogyatékos személyek 6.71 millió 
Utazási intenzitás 32.3 % 
Utazási gyakoriság 2,18 utazás/év 
Németország részesedése 86,4 % 
Utazás átlagos időtartama 3,39 nap 
Napi kiadás 67,41 € 
Nettó értékesítés  kb. 930 millió € 
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Az akadálymentes kínálatok a piramis összes területén nyereségesek 
 
Ahhoz, hogy megállapíthassuk a lehetséges ökonómiai hatásokat, megoldási 
lehetőségként egy modell-paletta segítségével különböző fejlődési irányokat 
vizsgálhatunk meg, függően a régió akadálymentesítésének jelenlegi helyzetétől, 
illetve hogy milyen intenzíven történik az akadálymentes turizmus koncepciók 
megvalósítása. 
 
 
1 A „Tétlenség – modell”: a régió nem tesz semmilyen további lépést, nem 
foglalkozik ezzel a piaci szegmenssel, melynek következtében piaci részesedést 
veszít. 
 
2 Az „Alkalmazkodó-modell”: a régió kicsi lépéseket tesz az akadálymentesítés 
irányába, a beruházásokat egyenként, a kínálatoknak megfelelően tervezik, 
mellyel a potenciális kereslet egy része kielégítésre kerül. 
 
3 A „Súlypont-modell”, amiben az egész régió koordináltan és egyeztetve a 
célcsoportra koncentrál, azt piaci szegmensként fogja fel. A befektetéseket 
stratégiai és összehangolt tervezés alapján végzi, és olyan kínálatot alakít ki, 
amely jelentős kereslet-növekedéssel járhat. 
 
A szobafoglalások száma és a napi kiadások együttesen befolyásolják a 
turisztikai értékesítést, melyet a következőkben látható módon általában 
alábecsülnek:  
 
Feltevések – 1 modell 
A demográfiai hatások a fogyatékossággal élők szobafoglalása növekedik, 
azonban ezt feltehetőleg a más régiókkal szembeni relatív vonzáscsökkenés – 
amelyek az akadálymentesítés területén előbbre járnak – túlkompenzálja, úgy 
hogy részesedés csökkenés alakul ki ebben a piaci szegmensben, amit kb. 20 %-
ra becsülhetünk. 
 
Feltevések – 2 modell 
A régió a demográfiai hatásokon kívül számolhat az addig rejtett igények 
felszínre kerülésével is. Ennek a két tényezőnek az eredménye a vizsgálat 
alapján a szobafoglalásoknál 30%-os, a naponta elköltött összegnél 15%-os 
növekedést eredményez. 
Összegezve: azokban a régiókban, amelyek intenzívebben foglalkoznak az 
„Akadálymentes turizmus mindenkinek” témával, 50%-os forgalomnövekedésre 
számíthatnak a mozgásukban, aktivitásukban korlátozott személyek köréből. 
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Feltevések – 3 modell 
Az „optimális-modell” esetében ezen felül még várható, hogy a vonzó kínálat 
miatt más régiókból sikerül vendégeket átcsábítani. Az intenzív és stratégiai 
koncentrálás a vizsgált célcsoportra a turisztikai bevételek 100%-os növekedését 
is elképzelhetővé teszi. 
 
Ezeknek a modelleknek a segítségével hozzávetőlegesen felmérhetővé válnak az 
„Akadálymentes turizmus mindenkinek” regionális gazdasági lehetőségei. 
 
Ezen impulzusok megvalósulásához konkrét beruházásokra van szükség az 
akadálymentes turizmus kialakítása során.  
 
Minden esetben érvényes: minél speciálisabb, tömegre szabottabb és 
költséghatékonyabb a kínálat, annál csekélyebb a kereslet nagysága és azzal 
együtt a kínálat mértéke. 
Ez az összefüggés az akadálymentes piramisban válik egyértelművé. 
 
Egy tervezet - ami széleskörű akadálymentességet biztosít mindenkinek és 
mindenhol - a kínálatot biztosítók privát körének önös érdekei miatt önmagától 
nem fog megvalósulni. 
 
Az akadálymentes turizmus ökonómiai jelentőségének áttekintése: 
 

• Aktuális nettó értékesítés 2.500 millió € 
• Növekedési lehetőség 620 – 1.930 millió. € 
• Ökonómiai impulzusok 4.825 millió €-tól, továbbá hosszútávon kb. 

90.000 új, teljes munkaidős munkahely 
• További impulzusok adódhatnak a napi turizmusforgalomból, a külföldi 

ügyfelekből, és a fogyatékkal élőket kísérő személyekből 
  
3.1. Az akadálymentesített turizmus központi akadályai 
 
1.  Pszichológiai, mentális akadályok a kínálatot nyújtók és az egészséges 
potenciális ügyfelek részéről  
 
Eredmény/kimenetel: Ahhoz, hogy a mentális akadályok és előítéletek 
megszűnjenek, gazdaságilag is megtérülő, akadálymentes turisztikai 
szolgáltatások kialakítására, össztársadalmi erőfeszítésekre, és befektetésekre 
van szükség.  
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2.  Kommunikációs hiányosságok az igénybevevők részéről  
 
Eredmény/kimenetel: Ahhoz, hogy az akadálymentes turisztikai szolgáltatások 
keresleti és kínálati oldala megegyezzen, szükséges, hogy az igénybevevők a 
kívánságaikat és igényeiket egyértelműen kifejezzék, kommunikálják.  
 
3.  Információs hiányosságok a piaci lehetőségeket tekintve 
 
Eredmény/kimenetel: A mobilitási és aktivitási korlátokkal élő utazók 
turizmuspiaca már most nagy jelentőséggel bír, és ez a következő években még 
egyértelműen növekedhet. 
Ahogy azt a szolgáltatói és célcsoport-vizsgálatok mutatták, a fogyatékkal élőket 
eddig nem tekintették releváns célcsoportnak. 
 
4.  Információs hiányosságok az utazási szokások tekintetében  
 
Eredmény/kimenetel: A mozgáskorlátozottak utazási szokásai „szolgáltató-
barátok”, hiszen a költségek és a kockázatok csökkenthetőek, és az erőforrások 
jobban kihasználhatóak lehetnének. A turisztikai szolgáltatók közül alig 
néhányan vannak tudatában ezeknek az ökonómiailag releváns 
összefüggéseknek.  
 
5.   Információs hiányosságok a piaci követelések tekintetében  
 
Eredmény/kimenetel: Az információ hiánya és a bizonytalanság ahhoz vezet, 
hogy sok szolgáltató nem az akadálymentesítésbe invesztál. Célzott 
információkon és lehetőleg egyszerű szabályozásokon keresztül a standardok és 
normák figyelembevételével jobb áttekinthetőséget lehetne biztosítani. 
 
6.  Információs hiányosságok az akadálymentesség költségei tekintetében  
 
Eredmény/kimenetel: Az akadálymentesítésbe történő befektetések 
megkövetelik az intelligens tervezést, az összes pragmatikus, 
szolgáltatásorientált megoldás és releváns margó hozzászámítás kihasználását. 
Így válik lehetővé egy nagy célcsoport megnyerése viszonylag csekély 
többletbefektetéssel.  
 
7.   Hiányzó nyilvános kiegészítő-befektetések a turisztikai szolgáltató 
láncban  
 
A turizmus, mint „produktum”, több egymásra épülő, azaz a turisztikai 
szolgáltató lánc több egymást kiegészítő szolgáltatásaiból épül fel. 
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Mozgáskorlátozott utazók számára különösen fontos a zárt turisztikai szolgáltató 
lánc, mivel nehezebben tudják cserélgetni az alternatív elemeket. 
 
A turisztikai szolgáltató lánc egyes elemeibe történő befektetések ennél fogva 
kevésbé sikeresek, ha az egymást kiegészítő befektetések kimaradnak. 
 
(Például egy akadálymentesített szállodának semmi értelme egy olyan régióban, 
amely nem rendelkezik a megfelelő regionális infrastruktúrával, és amelyben 
nem tudnak akadálymentesen megközelíthető szabadidős tevékenységeket 
kínálni.) 
 
Eredmény/kimenetel: A turisztikai szolgáltató lánc „bezárásához” és a privát 
befektetések rentábilisabbá tételéhez olyan befektetések szükségesek, amelyek a 
nyitottabb infrastruktúra akadálymentesítését szolgálják. 
 
8.  Hiányzó koordinációs és vezetési struktúra a turisztikai régiókban  
 
Az öt vizsgálati terület kutatásainak, lekérdezéseinek az eredményei 
alátámasztják azt, hogy az egyes akadálymentesített szolgáltatások egyértelműen 
sikeresebbek akkor, ha másokkal kooperálva jönnek létre, valósulnak meg.  
 
Eredmény/kimenetel: Központi koordinációval és hálózati tervezéssel 
megvalósított akadálymentesített szolgáltatások esetében nemcsak a 
mozgáskorlátozott vendégek lehetnének jobban elérhetőek, hanem 
kialakulhatnak jelentős, eddig alig használt szinergiák az egyes szolgáltatók 
számára. 
 
9.  Törvényes akadályok és célkonfliktusok  
 
Eredmény/kimenetel: A törvények, irányvonalak és ellentétes célkitűzések más 
területekkel csekélyebb mértékű akadálymentességhez vezetnek, mint amekkora 
a szolgáltatóknak kívánatos lenne. 
Az egyértelműbb prioritási és hatásköri elosztás segíthetne a különböző, 
egymással szembenálló célkitűzések jobb felmérésében. 
 
3.2. Gazdaságpolitikai záró következtetések: 
 
Az előző fejezetekben kiderült, hogy az akadálymentes turizmus már most egy 
jelentős piac, jelentős fejlődési lehetőségekkel. A továbbiakban megmutatkozik, 
hogy a széleskörű akadálymentesség az „Akadálymentes turizmus 
mindenkinek” koncepciója értelmében, teljesen a magánszektorra bízva csak 
részben valósítható meg. A nagyobb mértékű akadálymentességről való 
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gondoskodáshoz és a piaci kudarc megszüntetéséhez állami ösztönzés szükséges 
minden közigazgatási szinten:  
 
1. Erősíteni kellene a társadalompolitikai törekvéseket „a fejekben lévő 
akadályok” leküzdésére. 
 
2. Az információ színvonalának és átláthatóságának növekednie kellene az 
„Akadálymentes turizmus mindenkinek” témájában.  
 
3. Koordinációs feladatok ellátása szükséges a dilemmák megszüntetése 
érdekében. 
 
4. A turisztikai infrastruktúra egymást kiegészítő részeinek a szavatolása 
érdekében saját állami beruházások is szükségesek, amelyek amellett, hogy 
„katalizátorként” hatnak a magáncégek bevételeinek emelkedésére és a 
befektetési szándékra, még multiplikátorként is hatnak. 
 
5.A célkonfliktusok csökkentéséhez egyértelmű prioritási szabályozásokra van 
szükség.  
 
Kizárólag ezek az intézkedések és együttes, egymást kiegészítő beruházások 
megvalósításával várható el, hogy a megerősödött privát szolgáltatók 
akadálymentesített szolgáltatásokba fektessék a pénzüket. 
Ebben az esetben sikerülhet csak a piacnak az akadálymentes turisztikai 
szolgáltatásokat egyensúlyba hozni, és az ökonómiai, optimális mértékű 
akadálymentességet beállítani. 
Amennyiben társadalompolitikailag még nagyobb mértékű akadálymentesítés 
lenne kívánatos, akkor a társadalom egészének, vagyis az államnak további 
támogatása is szükséges. Ebben az esetben például törvényi előírások, 
beruházás-ösztönzések vagy állami beruházások szükségesek. 
 
 
4. Alapelvek és kritériumok az akadálymentes turizmus biztosítása 
érdekében Németországban 
 
4..1.  Az akadálymentes turizmus filozófiája ökonómiai szempontból 
 

• Az akadálymentes turizmus egy jelentős gazdasági tényező. 
• Az akadálymentes turizmus egy esély a turisztikai célhelyeknek, és  

szolgáltatóknak. 
• Az akadálymentes turizmus minőségi garanciát és teljesítményemelkedést 

jelent a turizmusban. 
• Az akadálymentes turizmus tartós fejlődést követel. 
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4.2 Az akadálymentes turizmus alapvető célrendszere turisztikai 
szempontból  
 
Az általános cél az akadálymentes turizmus fejlődése az állami kiegészítő 
befektetések segítségével. 
 
  
 
Az akadálymentes turizmus célrendszere 
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4.3. Az akadálymentes turizmus kialakításának kulcsstratégiái  
 
4.3.1 Kulcsstratégiák a szolgáltatóknak és turisztikai célpontoknak 

• A turisztikailag releváns szolgáltatások mobilizálása és minősítése 
• Stratégiai, egymással összehangolt eljárási módok 
• Sikeres belső-marketing az összes releváns szereplő 

(turizmusmenedzsment, politika, fogyatékkal élők szervezetei, turisztikai 
szolgáltatók) szoros kooperációja révén   

• A nyaralóhelyek megközelíthetőségének széleskörű kommunikálása 
külvilág felé 

 
4.3.2. Tartományi és szövetségi kulcsstratégiák  

• A „(turizmus) - politikában” nagyobb hangsúlyt fektessenek az 
akadálymentes turizmus megteremtésére 

• Intenzív és folyamatos egyeztetések szükségesek a politika, a fogyatékkal 
élők képviseleti szervezetei és a turizmus között 

• A keretfeltételek kiépítése az akadálymentesítéshez 
• Széleskörű áttekinthetőség az akadálymentesített szolgáltatásokat nyújtók 

és igénybevevők tekintetében 
 
4.4. Az „Akadálymentes turizmus mindenkinek” definiálása  
 
4.4.1. Az akadálymentes turizmus fejlesztését befolyásoló tényezők 
Az akadálymentes turizmus definícióját főként a következő érdekcsoportok 
határozzák meg: 

1. az igénybevevők csoportja - a nyaralás minőségi elvárásainak és 
követelményeinek a megfogalmazása által 

2. a szolgáltatók csoportja - az akadálymentesítés által nyert saját gazdasági 
hasznon keresztül 

3. politikai síkon - a jogi követelményeken és finanszírozási lehetőségeken 
keresztül  

 
4.4.2. Az akadálymentes turizmus központi oszlopai, alapelemei 
Az akadálymentes turizmus követelményei a következő 4 alapelemmel írhatóak 
le: 

1. Információ 
2. Szolgáltatás 
3. Mobilitás 
4. Tapasztalás 

Mind a 4 elem alapját képezi az akadálymentes nyaralásnak és ezzel együtt 
átfogja az egész turisztikai szolgáltatási láncot. 
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Információ 
 
A nyaralás tervezéséhez és megvalósításához szükséges összes fontos 
információhoz való hozzáférés biztosítása 
 

• Egyszerűség: könnyen fellelhető információk  
• Széleskörű információnyújtás: az információk az egész szolgáltatási 

láncra terjedjenek ki  
• Érthetőség: az információk a kialakításuk és konkretizálásuk 

szempontjából fölérendelt kikötésekhez igazodnak 
• Megbízhatóság: az információk ellenőrzöttek és megbízhatóak legyenek  
• Hozzáférhetőség: az információk és a helyi információs pontok 

akadálymentesen hozzáférhetőek legyenek  
 
Szolgáltatás 
 
Egyenjogú turisztikai célcsoportként való elismerés  
 

• Barátságosabb, természetesebb bánásmód 
• Kompetens, kvalifikált tanácsadó 
• Individuális megoldási módok és segítségnyújtás  

 
Mobilitás 
 
Önmaga által meghatározott mozgási lehetőségek a nyaralóhelyen  
 

• Akadálymentesített közterületek 
• Akadálymentesített infrastruktúra és tömegközlekedés 
• A turisztikai szolgáltatások és látványosságok megközelíthetősége, 

elérhetősége, valamint a fogyatékkal élők mozgási lehetőségének 
biztosítása a helyszíneken 

 
Tapasztalás 
 
A nyaralóhelyeken a turisztikai szolgáltatások megélhetősége  
 

• Akadálymentesített szállodai és gasztronómiai kínálat 
• A regionális és hely specifikus témákhoz való hozzáférhetőség (pl.: 

tengerparti turisztikai célpontnál a megközelíthető strand) 
• A turisztikai kulturális és szabadidős berendezkedésekhez való 

hozzáférhetőség és kapcsolódó szolgáltatás 



 17 

 

4.4.3. A szolgáltatások átalakításának a következményei 
Lesznek olyan turisztikai célpontok, amelyek magasabb fokú 
akadálymentességet érnek el azért, hogy többet tudjanak profitálni az 
igénybevevők révén. Ennek az iránynak a sikeressége szempontjából döntő egy 
lehetőleg széles és magas minőségű kínálati paletta a teljes szolgáltatási lánc 
mentén, a 4 központi elem/oszlop alapján. 
 
4.4.4 Az akadálymentes üdülés minimális kritériumai 
Az akadálymentes turisztikai célpont minimális követelményeihez alapvetően az 
akadálymentesség piramisának első 3 szintje tartozik.  
 

1. Nyitottság, és az ügyfelek – fogyatékkal élőké és egészségeseké- 
lehetséges problémáinak helybeni ismerete  

2. Egy adott nyaralási cél megvalósításához (és annak korlátaihoz) 
szükséges megbízható, alapvető információkhoz való hozzáférés 
biztosítása az összes ügyfélnek. 

3. A központi témák és szolgáltatások megélhetőségének megvalósítása, 
valamint  a hozzáférés biztosítása a teljes turisztikai szolgáltatási lánchoz, 
amelynél a hangsúly a felszereltség minőségéről a funkcionalitásra és a 
felhasználóbarát megvalósításra helyeződik át. 

 
Az akadálymentes nyaralás alapvető kritériumai a szolgáltató helyeken 
 
Szolgáltatási láncszem 
„előkészítés, értesítés”  

Alapvető kritériumok 

Brosúrák • A közös projektanyag keretében alapvető 
tematizálás 

• A fontosabb információk eléréséhez egy 
kontaktszemély / weboldal megadása 

Internet • Egy speciális menüpont kialakítása 
„akadálymentes nyaralás” címen 

• A legfontosabb turisztikai pontok és szolgáltatások 
akadálymentesített és áttekinthető ábrázolása, 
megjelenítése  

Személyes 
tájékoztatás 

• A turisztikai információszolgáltatásban dolgozók 
legyenek képesek tájékoztatást adni a helyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés módjáról, vagy 
a hozzáférhetetlenségről 

Szolgáltatási láncszem 
„Oda- és elutazás/ 
mozgás a 
nyaralóhelyen” 
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Tájékozódási 
helyszínek 

• Akadálymentesített busz- és vasúti pályaudvar és 
repülőtér 

• Szükségszerinti személyszállítás a turisztikai 
információpontok és szolgáltatókon keresztül  

Szabadterek • Elegendő mennyiségű busz- és személyautó 
parkoló kialakítása idős és fogyatékkal élő 
vendégek számára 

• A legfontosabb turisztikai pontok 
elérhetősége/hozzáférhetősége 

• A nyílt intézményekhez való hozzáférhetőség 
• A turisztikai információs pontokhoz való 

hozzáférhetőség 
Akadálymentesített 
tömegközlekedés 

• A turisztikai központokban akadálymentesített 
tömegközlekedés 

Szolgáltatási láncszem 
Vendéglátás 

 

Elszállásolás • Akadálymentes szállásajánlatok kialakítása az 
összes szállásfajtánál mindegyik 
fogyatékosságtípusra, amelyek nem a szokásos 
szolgáltatásokat igénylik 

• Funkcionális kialakítás - pragmatikus megoldási 
módszerek 

• A személyzet minősítése és érzékenyítése az idős 
és fogyatékkal élő vendégek igényeire 

Gasztronómia • Elegendő számú akadálymentesített gasztronómiai 
berendezés kialakítása  

• Funkcionális megoldási módszerek 
• A személyzet minősítése és a figyelmük 

ráirányítása az idős és fogyatékkal élő vendégek 
igényeire 

Szolgáltatási láncszem 
„Szabadidő és 
kultúra” 

 

Kultúra • A kulturális szereplők érzékenyítése az idősek és 
fogyatékkal élők igényeire 

• A legfontosabb látnivalók élvezhetősége 
(pragmatikus megoldások formájában is) 

• A turizmus szempontjából releváns kulturális 
rendezvényekhez való hozzáférhetőség 

• Speciális idegenvezetés a városokban fogyatékkal 
élőknek és az idegenvezetők minősítése 
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Szabadidő - Sport • A helyi nevezetességekhez való hozzáférés, mint 
pl.: strand a tengerparti turisztikai célpontokon 

• Az úthálózathoz való hozzáférés és az esetleges 
problémás helyzetek pontos ismerete  

• Hozzáférés az összes jelentősebb turisztikai 
szabadidős szolgáltatáshoz, mint pl.: szabadidős 
parkok, élmény- és termálfürdők 

Szolgáltatási láncszem 
„Szolgáltatás” 

 

Szolgáltató helyek • A turisztikai információkhoz való hozzáférés és a 
belső termek akadálymentesítése 

• Az információs pontoknál dolgozók minősítése és 
a figyelmük ráirányítása az idősek és fogyatékkal 
élők igényeire 

• Egy olyan központi felelős készenlétbe állítása, aki 
kompetens az idősek és fogyatékkal élők igényeit 
illetően 

•  Egy állandó szerviz-szolgáltatás készenlétbe 
állítása a váratlan vagy esetlegesen felmerülő 
akadályok megoldása érdekében (fuvarszolgálat, 
segédeszközök készenlétben tartása) 

 
Azoknak a turisztikai célpontoknak, amelyek komolyabban kívánnak profitálni 
az akadálymentes turizmusból, a versenyelőnyük biztosításához az 
akadálymentesség terén egy szélesebb, részletesebb, ugyanakkor magasabb 
minőségű szolgáltatási palettát kell megvalósítaniuk, mint például:   

• speciális brosúrák az akadálymentes nyaralás témájában 
• individuális információk a párbeszéd-alapú adatbázisok alapján 
• akadálymentesített utak és ellenőrzési rendszerek a helyszínen 
• hozzáférés a tömegközlekedéshez 
• a vendéglátás és a szállási kínálat legfontosabb területein magas minőségű 

berendezések 
• jó hozzáférés lehetőleg az összes nevezetességhez professzionális 

megoldásokon keresztül 
• a különböző fogyatékosságokhoz alkalmazkodó körutazások szervezése 
• akadálymentesített kirándulási útvonalak megfelelő ellenőrzési 

rendszerekkel 
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4.5. Az akadálymentes nyaralási cél mindenkinek kifejlődésének 
időaspektusai 

 
A fejlődési folyamat turisztikai célponti szinten alapvetően 3 fázisra osztható: 

 
1 Kezdeti szakasz 
2 Fejlődési és felépítési szakasz 
3 Differenciálódási és konszolidálási szakasz 
 
Kezdeti szakasz – ismertető jegyei: 

• a turizmusért felelősök és a turisztikai szolgáltatók tudatossá válnak 
• a hozzáférhetőség felmérése és a cselekvés szükségességének 

megállapítása  
• Kidolgozzák a koncepciót a célok meghatározásával és cselekvési 

programmal  
• Pragmatikus (köztes) megoldások a szolgáltatások átalakításában és az 

infomáció-közvetítés fejlesztése 
 
Fejlődési és felépítési szakasz– ismertető jegyei: 

• Stratégiai, egymással összehangolt eljárási módok a koncepcionális 
elképzelések felépülési szakaszaira alapozva 

• A turisztikai szolgáltatásokhoz, fő nevezetességi pontokhoz való 
hozzáférés kiszélesítése   

• A szolgáltatási kínálat professzionalizálása 
• Célzott információközlés és felvétel, mint az eladás integratív alkotó része 
• Régión túli ismertségi szint az ügyfelek körében 

 
Differenciálódási és konszolidálási szakasz: 

• A létező szolgáltatások konszolidációs fázisainak erősebb differenciálása 
• A konkrét célcsoportok esetében erősebb specializálódás 
• Mint akadálymentesített turisztikai célpontnak a magasabb szintű régión 

túli ismertsége mindegyik ügyfél és népességkörben 
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5. Cselekvési tanácsok az akadálymentes üdüléshez Németországban  
 
5.1  A szolgáltatókat és turisztikai célpontokat érintő intézkedések az 
akadálymentesített turizmus kialakításáért   
 
A szolgáltatókat és a turisztikai célpontokat érintő súlyponti feladatok a 
következő években: 

• Minden releváns helyi/regionális érdek/érintett csoport optimális 
együttműködése. 

• Az akadályok lépésről-lépésre történő leépítése illetve új akadályok 
létrejöttének elkerülése 

• Átfogó információközlés és az „akadálymentes turizmust mindenkinek” 
aktív értékesítése az turisztikai célpont-marketing keretében. 

 
A következő kulcsintézkedéseket kell követni: 

• Megerősített belső marketing 
• Jobb szolgáltatásforma 
• Akadálymentes értékesítés, eladás és kommunikáció 

 
Ebből az okból kifolyólag kellene az turisztikai célpontok intézkedési 
programjában a belső marketingnek kellene a legmagasabb prioritásúnak lennie. 
 
Ez a következő cselekvési lépést tartalmazza:  

• A turizmus szereplőinek és a helyi politikusoknak a meggyőződése arról, 
hogy a mozgáskorlátozottak egy turisztikai célcsoportot képeznek 
tekintélyes gazdasági potenciállal és ezzel régiók/ helységek/ szolgáltatók 
ökonómiai - és versenyelőnyhöz juthatnak, például a dolgozóknak szóló 
képzési programokkal. 

 
Az akadálymentesítés fejlődésének sikere és tempója főleg a központi- 
projektirányítástól és koordinációtól függ. Ennek a felelősségvállalók központi 
meghatározásával lehet eleget tenni. 
 
Tanácsos egy szoros és korai együttműködés a turizmusmenedzsment és a 
fogyatékkal élők regionális/ helyi szervezetei között, stratégiai szövetség 
keretében, mint ahogy azt a tapasztalatok alátámasztják a vizsgált területen, 
Erfurtban. 
 
A turisztikai szolgáltatásnyújtók érzékenyebbé tétele és meggyőzése kell a 
főszempont legyen a belső marketing tevékenységekben.  
Ehhez személyes beszélgetések és fórumok keretében megvalósuló, folyamatos 
meggyőző munka tanácsos a helyi akadálymentesített turizmus kialakításáról.  
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Az „akadálymentes turizmus mindenkinek” nemcsak egy téma a turisztikának, 
hanem a turisztikai alapszolgáltatásoknál messze többet jelent. 
Emiatt központi jelentőségű, egy összességében pozitív alaphangulat kialakítása 
a témáról és a lakosság lehetőleg nagy részének az elérése. Ez folyamatos 
nyilvánossági munkát követel meg, valamint szoros együttműködést a regionális 
és helyi sajtóval. 
 
Intézkedések a kínálat kialakításához  
 
Az idősek és fogyatékkal élők aggodalmait lehetőleg hamar figyelembe kell 
venni a kínálat, a szolgáltatások kialakításánál.  
Az akadálymentesítés kialakítása ugyan a szolgáltató feladata, ennek ellenére 
helyi közös fejlődést, együttnövekedést kellene magába foglalnia, egy stratégiai 
eljárásmódon alapulva.      
 
Ehhez a következő intézkedések szükségesek: 

• A nyaralási célok megvalósításának és a cselekvés szükségességének, 
igényének az azonosítása, átfogó analízise  

•  Egy intézkedési koncepció kialakítása a lépésről-lépésre történő 
fejlődéshez a nyaralási cél megvalósítása érdekében 

• A turisztikai szolgáltatók számára minősítési szemináriumok szervezése 
és személyes tanácsadás (coaching) biztosítása 

• A fő turisztikai látványosságokhoz, nevezetességekhez való hozzáférés 
megteremtése 

• Egy építőkocka-doboz fejlesztése célcsoport-specifikus 
akadálymentesített kínálatokkal, a csoportos és egyéni utazók 
terméktervezéséhez 

 
Intézkedések az értékesítéshez és kommunikációhoz 
 
A mozgáskorlátozott nyaralók egy turisztikai célcsoport, vagyis őket is, 
ugyanolyannak kellene tekinteni, mint más célcsoportokat. 
Ez megköveteli a professzionális kommunikációt az akadálymentes turizmus, 
mint cél pozícionálásának a figyelembe vételével.  
Az értékesítés feladata következésképpen nemcsak az információ, hanem ezen 
felül az idősebb és fogyatékkal élő utasoknak célzott reklámot nyújtani a 
turizmus-marketing közös kommunikációs eszközeinek és csatornáinak 
alkalmazásával.  
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Itt a következő pontok döntőek: 
• A célcsoportokat meg kell szólítani a regionális/helyi, közös, turisztikai 

publikációkban. Minél jelentősebb egy adott nyaralóövezetben a 
mozgáskorlátozottak célcsoportja, annál professzionálisabban kell 
megszólítani ezt a célcsoportot.    

• Azon turisztikai célpontoknak, amelyek számára az akadálymentes 
turizmus komoly jelentőséggel bír, nagyobb figyelmet kell szentelniük a 
kommunikációjukban ennek a célcsoportnak. (pl.: egy speciális brosúra, 
mint amilyen az „Erfurt mindenki számára elérhető” is. )  
Az internet az akadálymentes turizmus értékesítésében kulcsszerephez jut, 
mivel sokkal jobb költséghatékonysággal és szélesebb körben képes a 
mozgáskorlátozottak specifikus igényeit figyelembe venni, mint a 
nyomtatott sajtó. Az akadálymentesített információközlés eszközeként 
összes német turisztikai célponton még nyomatékosabban kellene 
használni az internetet.  
A szövetségi államok turisztikai célpontjainak internet-prezentációjában 
kellene lennie egy menüpontnak, az „akadálymentes turizmus 
mindenkinek”pontnak, ezt kötelező programként kellene előírni. 
A hosszú távú cél a direkt párbeszéd kialakítása a kliensekkel a megfelelő 
technikai lehetőségekkel. 
Perspektivikusan mindegyik üdülő-övezetnek kellene rendelkeznie egy 
párbeszéden alapuló adatbankkal, úgy hogy a jövőben az összes 
mozgáskorlátozott utazó abban a helyzetben legyen, hogy a személyes 
követelményeinek megfelelően kapjon információkat. 
 

• A kommunikációnál tanácsos, hogy az turisztikai célpontok lemondjanak 
a saját helyi és régiós speciális megoldásaikról az akadálymentes turizmus 
megvalósításához és konzekvensen alárendeljék magukat az országosan 
egységes ábrázolási formáknak. 

 
Turisztikai célpontoknak, amelyek az akadálymentes turizmus kínálatának 
alakítására súlypontot helyeznek, a lefektetett minőségi kritériumoknak való 
megfelelésre kellene törekednie és ezeket célzottan minőségi jegyként 
felhasználni az értékesítés során. 
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5.2. Országos és regionális intézkedések az akadálymentes turizmus 
támogatásához   
 
Egységes minőségi kritériumok meghatározása önálló tanúsítványokhoz 
„akadálymentes/turisztikai célpont/kínálat” vagy a kritériumok integrálása 
a fennálló minőségi tanúsítványokhoz 
Az akadálymentes szolgáltatások és turisztikai célpontok minőségkritériumainak 
a fejlődése nemcsak a megbízhatóságra és áttekinthetőségre vonatkozó 
információk tekintetében fontos lépés. 
A minőségi kritériumok felvehetők egy új „komforttanúsítványba” vagy 
célzottan integrálhatók egy már meglevő tanúsítványba az „akadálymentes 
turizmus mindenkinek”jobb értékesítése érdekében. 
Alapvető feltétele ennek, az egységesebb és amennyire csak lehetséges 
egyszerűbb, de ugyanakkor konkrétan vizsgálható értékelési kritériumok 
lefektetése, egy a turisztika és az érintettek szervezetei közötti szavazás 
keretében.  
 
Országos szinten egységes jelzések használata a turisztikai publikációkban 
az akadálymentes szolgáltatásokra  
 
Az országosan igen eltérően kezelt információközlés miatti rossz átláthatóság 
rákényszerít arra, hogy egységes fogalmakat és piktogramokat határozzanak 
meg. Ennek az intézkedésnek prioritást kell élveznie. 
A fent említett minőségkritériumok fejlesztésének keretében ehhez javaslatokat 
kell kidolgozni. 
 
Kvalifikációs és képző programok országszerte  
 
Az akadálymentesítés előfeltétele a turisztikai szolgáltatók és az ott dolgozók 
kvalifikálása.  
A messzemenőleg egységesített ki- és továbbképző program eszerint fontos 
megoldási alap, amit minden szövetségi államban fokozatosan be kell vezetni és 
megvalósítani.  
Az oktatóanyag összeállításához segítséget nyújt „ A turizmus mindenkinek 
nemzeti koordinációs központ” c. egyesülete  és az ADAC tervezést segítő 
programja  
 
Központi internetportál és brosúra: „Akadálymentes utazás 
Németországban”  
 
Az erősebb tematizálással és a „több akadálymentes szállás Németországban” 
kampánnyal összefüggésben kívánatos lenne egy központi, többnyelvű 
internetportál létrehozása, amely nemcsak átfogó információt biztosít, hanem az 
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ügyféllel való kapcsolattartás segítségével speciális igényeket is képes 
figyelembe venni. 
Az európai you-too információs rendszer ehhez megfelelő alapot biztosít. 
Kiegészítő és mélyrehatóbb intézkedésként a Német Turisztikai Központ kiadhat 
egy brosúrát az „Akadálymentes utazás Németországban” –ról, amiben átfogóan 
tájékoztat az akadálymentes kínálatról és esetleg konkrét akadálymentes 
túrajavaslatokról. 
 
5.3. Jövőkép  
 
Ahogy azt a tanulmány eredményei is egyértelműen kimutatták, a jövőben 
megtérülő befektetések az akadálymentes turizmusba történő beruházások, 
amelyekből az összes érintett profitálhat: 

• idősek és fogyatékkal élő emberek, akiknek így egyszerűbbé és vonzóbbá 
válik a nyaralás, 

• az összes többi nyaraló a magasabb minőség és komfort miatt, 
• a turisztikai szolgáltatók az emelkedő vendégszám és jobb kihasználtság 

miatt, 
• a turisztikai célpontok a versenyképesség javulása és nagyobb 

értékteremtés révén, 
• és végül, de nem utolsó sorban Németországot, mint utazási célt erősíteni 

az új keresleti impulzusok és a turisztika teljesítőképesség növelése révén.   
 
A tanulmány egy további fontos eredménye, hogy mindemellett a mércét nem 
szabad túl magasra tenni.  
Az erőfeszítések elsősorban arra irányuljanak, hogy a turisztikai célpontok 
szintjén zárt turisztikai szolgáltatáslánc alakuljon ki, hogy így biztosítsanak 
messzemenőleg öntevékeny üdülést lehetőleg nagy vendégkörnek. 


