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Kovács Tibor – Kozák Anita
Paraturizmus és konfliktusmenedzsment a szállodaiparban

 

Mottó:
„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van”

(ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata)

Bevezetés

Világstatisztikák szerint Földünkön több, mint 1 milliárd ember (azaz a világ népességének kb. 15%-a) 
él valamilyen fogyatékossággal1 – és sajnálatos tény, hogy ez a szám évről évre emelkedik (Laki I. 2013). 
Ezen belül a posztmodern világot, azaz a fejlett Nyugatot (Európa egyes területeit, az USA bizonyos városi 
régióit) komolyan érintő kihívás, hogy a társadalmak demográfiai zsugorodásának, hanyatlásának, elöre-
gedésének „köszönhetően” az idősebb korosztályok körében a fogyatékosság esélye is magasabb (Európai 
Unió, 2010). További probléma, hogy globálisan emelkedik az olyan krónikus betegségek előfordulása is, 
mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a mentális rendellenességek; ezek a be-
tegségek jelentősen befolyásolják a kialakuló fogyatékosság előfordulási gyakoriságát és különböző formáit 
(Laki I. 2013, p.79).

A fogyatékkal élők magyarországi statisztikai adatait – 2001-ben 577 006 fő, 2011-ben 490 578 fő (KSH  
2014) – vizsgálva látható, hogy a 2011. évi népszámlálás szerint csaknem 90 ezerrel alacsonyabb a szá-

1 Hazánkban a 2013. évi LXII. törvény „A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény módosításáról” definiálja a fogyatékosságot. A „klasszikus” fogyatékossági csoportokat a mozgássérültek, a látássérültek, a 
hallássérültek és az értelmi fogyatékossággal élők alkotják; ez kiegészült az autista emberek csoportjával. A törvényi meghatározáson 
túl természetesen még igen sokféle és különféleképpen hangsúlyozott/árnyalt definícióját találhatjuk a „fogyatékosság”-nak.

2  A KSH (2014) adatai döbbenetes számot mutatnak: ebbe a kategóriába összesen 1 648 413 főnyi honfitársunk tartozik – olyan 
emberek, akik potenciálisan a fogyatékossággal élők táborát gyarapíthatják. A két adat összesen 2 138 991 fő, ami hazánk jelenlegi 
lakosságának 21,5%-a!

1. ábra: Fogyatékossággal élők Magyarországon a fogyatékosság típusa 
szerint (fő). Forrás: a szerzők szerkesztése internet1 alapján.

muk, mint a 2001-es népszámlálás 
idején, vagyis a számok tanúsága 
szerint csökkenő tendenciát mutat 
a fogyatékkal élő emberek hazai 
csoportja (Laki I. 2013). Ez a po-
zitívnak látszó tendencia azonban 
nem egyezik a tényleges valóság-
gal, ugyanis a korábbi népszámlálá-
sokhoz képest az önbevallás mellett 
új kategória jelent meg (a tartósan 
betegek2 csoportja), mely az adatok 
értelmezését máris más – ellenté-
tes előjelű – megvilágításba helye-
zi (Laki I. 2013). A Magyarországon 
fogyatékossággal élők számát – a 
fogyatékosság típusa szerint – az 1. 
ábra mutatja be.

http://privatbankar.hu/makro/elni-de-hogyan-itt-a-legnehezebb-a-fogyatekossaggal-elok-helyzete-284435
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Paraturizmus és konfliktusmenedzsment a szállodaiparban

Tanulmányunk fő célja felhívni a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élők turizmusa, ezen belül ki-
emelten a szállásadás, szállodai elhelyezés kapcsán nem csupán a fogyatékkal élők igényeihez alkalmaz-
kodó speciális és színvonalas infrastrukturális feltételekről kell gondoskodnia a menedzsmentnek, hanem a 
humán kérdések (azon belül a konfliktusok) megfelelő módon történő kezeléséről is. Jelen írásunk – eddigi 
előzetes kutatásaink alapján – egyben hiánypótló jellegű is lehet, hiszen három nyelven (angol, német, 
magyar) végzett internetes szakirodalmi rákeresésünkre (azaz a „fogyatékossággal élők turizmusa és konf-
liktusmenedzsment” szókapcsolatra) még a két említett idegen nyelven is csak elenyésző számú találatot 
regisztrálhattunk, magyarul pedig gyakorlatilag semmit. Meglátásunk szerint ugyanakkor ez egy olyan te-
rület, amelynek kutatását érdemes a fókuszba helyezni, hiszen egyre fontosabbá válhat a turisztikai szol-
gáltatások eredményessége és a vendégelégedettség szempontjából egyaránt.

Fogyatékkal élők és a turizmus: nehézségek 

Az EU négy szabadsága közül az egyik alapvető jog a személyek szabad mozgása, mely a turizmus egyik 
alapfeltétele is. Ennek kapcsán a segítséggel élő embereknek is alapvető joga a turisztikai szolgáltatások-
hoz való akadálymentes hozzáférés lehetősége (Gálné Kucsák K. 2008). 

2. ábra: A Szimbiózis Alapítvány fogyatékosság-
gal élőket megszólító turisztikai logója. 
Forrás: Internet 2. 

A turisztikai kínálat elemzése során megállapíthatjuk, 
hogy a fogyatékkal élő utazók a mai napig rengeteg prob-
lémával (és így potenciális konfliktusforrással) találkoznak 
egy-egy utazás során. A legnagyobb nehézség számukra 
általában a pihenőhely hozzáférhetősége és az ott adó-
dó akadályok. Problémák jelentkezhetnek már a vonaton, 
a repülőgépen és a buszokon is csakúgy, mint az étter-
mekben, a szállodákban, de akár a pihenőhelyek nyilvános 
mosdóiban is. További nehézséget jelent a fogyatékos em-
berek számára, hogy nagyon kevés információ áll rendel-
kezésükre: a prospektusokban, a weboldalakon és az uta-
zási irodákban nem nyújtanak számukra elegendő és hoz-
záférhető információt utazásaik lebonyolításához (Kiss N. 
– Dávid L. 2011, 85). Alapproblémának tekinthető továbbá, 
hogy különösen a történelmi és kulturális nevezetességek-
hez, látnivalókhoz nehéz a hozzáférés egy (mozgás)sérült 

személy számára, és hasonló nehézséggel küzdenek akkor is, ha egy szabadidőközpont szolgáltatásait sze-
retnék igénybe venni (Kiss N. – Dávid L. 2011, p.85) (ugyanakkor egy pozitív magyar példa: 2. ábra). 

A turizmusban adódó ilyetén nehézségek csökkentésére, oldására ugyanakkor az EU is egyre nagyobb 
figyelmet fordít: a kérdéskört részben szociális felelősségként értelmezi, részben pedig „sürgető gazda-
sági ügyként”. Nyilvánvaló, hogy egy épület akadálytalan megközelíthetőségének biztosítása, a speciális 
igényű célcsoportok megfelelő információkkal való ellátása és a fogyatékkal élő emberek szükségleteinek 
a megértése (és kielégítése) nagyban hozzájárulhat a turisztikai látogatók számának és az abból származó 
bevételeknek a növekedéséhez (Internet 3).

Fogyatékkal élők és a turizmus: jövőbeli potenciális lehetőségek

A bevezetőben felvázolt statisztikákat látva ugyanakkor a fogyatékkal élők egy óriási és egyre növekvő po-
tenciális turisztikai piacot jelenthetnek a jövőben világszerte és hazánkban egyaránt. Kijelenthetjük: sok 
helyütt – ma még leginkább a fejlett Nyugaton – sikeres üzleti vállalkozás a fogyatékkal élők utaztatása, 
üdültetése, vendégül látása (Szabó K. 2006) (a statisztikai adatok szerint az Európai Unióban mintegy 80 
millió a fogyatékkal élők száma [Európai Unió, 2010], s a centrumtérség jóléti államaiban sokan közülük 

http://www.kezenfogva.hu/node/1273
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/accessible/index_en.htm
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igénylik, és anyagi értelemben is megengedhetik maguknak az utazás adta örömöket3). 

A kiszolgáltatottság viszont nagy visszatartó erő, amely a hétköznapi utazások alkalmával is komoly 
frusztrációt okozhat. A turizmus ennek leküzdésében ugyanakkor óriási segítséget nyújthat, hiszen a kap-
csolatteremtéstől kezdve az aktív pihenésen keresztül a kultúra intenzívebb befogadásáig olyan lehető-
ségeket nyújt, amelyekkel az érintettek életminősége jelentősen javulhat, ezáltal a társadalomba való 
beilleszkedésük is gördülékenyebbé és hatékonyabbá válhat (Gálné Kucsák K. 2008). 

A segítséggel élők utaztatása tehát – mint fentebb láthattuk – a fejlett, lehetőségeit ezen a téren is jól 
kiaknázó Nyugaton sikeres üzleti vállalkozás, a hazai turizmusban azonban ma még inkább betöltetlen pia-
ci rést jelent, ezért érdemes helyzetükből, állapotukból fakadó speciális igényeiknek4 és sajátos fogyasztói 
magatartásuknak megfelelő szolgáltatásokat felkínálni a számukra (Gálné Kucsák K. 2008). 

Speciális élethelyzetben: fogyatékkal élők, turizmus és konfliktusok

A mindenkori turisztikai tevékenységek (utazás, szállásadás, vendéglátás, programok stb.) – ezt a fenti 
felsorolás is jól mutatja – természetesen nem kizárólag pozitív előjellel értelmezhetőek: sajnos minden 
pillanatban adott a lehetőség arra, hogy bármelyik szolgáltatás, termék igénybevétele során a résztvevők 
között konfliktusok kialakulására kerülhet sor. Vélelmezhető, hogy a fogyatékkal élők esetében, speciális 
helyzetükből adódóan, ezekre akár az átlagosnál sűrűbben is sor kerülhet, mely konfliktusok megoldására 
– véleményünk szerint még jobb lenne, ha a megelőzésére – jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani.   

Cikkünk témája ebből a fent bemutatott két speciális terület keresztmetszetéből született: a fogya-
tékkal élők turizmusa és a konfliktusmenedzsment találkozásából.   A fogyatékkal élők és turizmusban 
való részvételük esetében a konfliktusok tehát – mint fentebb láthattuk – már az adott desztinációba való 
eljutás, a turisztikai termék megközelítése kapcsán is felszínre bukkanhatnak (Gálné Kucsák K. 2008). 

Írásunkban ugyanakkor a „második lépés”, a szállás biztosítása, a szállodaipar szempontjából köze-
lítjük meg a kérdést, hiszen a fogyatékkal élők turizmusán belül ez az egyik olyan kiemelt terület, ahol 
a legindokoltabb és leginkább létjogosultsága van a konfliktusmenedzsment aspektusából való elméleti 
elemzéseknek. A konfliktusban – így egy, a szállodában a fogyatékkal élő és más vendég, illetve szállodai 
alkalmazott között kialakuló nézeteltérésben – résztvevők száma alapján többféle konfliktust különböz-
tetünk meg5; tanulmányunkban az interperszonális (személyek közötti – leginkább két személy közötti) 
konfliktusokra fókuszálunk. 

A konfliktus fogalma és különböző megközelítési módjai

Az emberi kapcsolatok természetes velejárója a konfliktus. A latin ’confliegere’ szóból származik, jelenté-
se: eltérő érdekek, akaratok, törekvések küzdelme (Kovalovszky M. et al. 2011, Tolcsvai Nagy G. 2008). A 
konfliktusokat kiváltó ok alapján (Varga Sz. 2008) – kiegészítve a téma szempontjából releváns lehetséges 
esetekkel – az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

3  Sajnos Magyarország ebben a tekintetben is a megkésettséget, a fejlett Nyugattól eltérő vonásokat mutatja: a paraturizmusban 
való intenzívebb részvételhez a magyar fogyatékos emberek passzivitását is kellene oldani, amiben a civil szervezeteknek és a 
rehabilitációt végzőknek lehet óriási szerepe. Az eltérő pénzügyi lehetőségek mellett az érdeklődés (illetve annak vélhetően 
alacsonyabb intenzitása) különbözteti meg a magyar fogyatékkal élőket a nyugat-európaiaktól, akik viszont élénken részt vesznek 
a turizmusban (Wagner Zs. 2010). 
4  A turizmusiparban hazánkban is egyre többen ismerik fel az akadálymentesítés szükségességét, azonban ez ma még elsősorban és 
főként „csak” a mozgásukban korlátozottakat érinti (a fogyatékkal élőkön belül speciális csoportot alkotnak a látássérültek, akik 
sajnos e téren is hátrányban vannak, mivel észrevétlenül élnek közöttünk, szegregálódva, a turisztikai szolgáltatások nagyon szűk 
akadálymentes kínálatára szorítkozva) (Gálné Kucsák K. 2008).

5 Személyen belüli (intraperszonális), személyek közötti (interperszonális), csoportközi és strukturális (szervezeti) (Klausz  M. 
2014).
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Beszélhetünk érdekalapú konfliktusról, melynek során a felek összeegyeztethetetlen igé-
nyei versenyeznek egymással. Erre példa, amikor egy ép turista úgy érzi, hogy a fogyatékkal 
élő állapotából adódóan előjoggal rendelkezik az ő kárára.
Létezik strukturális konfliktus, ami akkor alakul ki, ha a vita a feleken kívül álló okokból 
ered. Ilyen helyzet alakulhat ki, ha a szállodai személyzet – létszámából vagy egyéb elfog-
laltságából adódóan – nem tudja azonnal mindenki igényeit kielégíteni.
Az értékalapú konfliktusok vélt, vagy valós hitrendszerbeli összeütközés miatt alakulnak ki. 
Ilyen vita alakulhat ki abban az esetben, ha a fogyatékkal élőnek és az épnek más igényei, 
elképzelései, elvárásai vannak a szállodai tartózkodással kapcsolatban (például a fogyaték-
kal élőnek inkább a rehabilitációs elfoglaltságok, míg az ép számára a zenés-táncos kikap-
csolódás lehet a preferált).
Kapcsolati konfliktusok elsősorban erős negatív érzések, érzelemmentesség, illetve szte-
reotip gondolkodás esetén fordulnak elő. Tipikus eset lehet, amikor a fogyatékkal élővel 
szemben sztereotip módon lépnek fel, pl. testi fogyatékossága miatt egyben értelmi fogya-
tékosságot is feltételeznek róla, halmozottan hátrányosan megkülönböztetve őt. 
Végül beszélhetünk tény/adat konfliktusokról, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a felek 
nem rendelkeznek a megfelelő döntéshozásokhoz szükséges ténnyel/adattal, ha például a 
szálloda menedzsmentje nem tájékoztatja körültekintően az ép és/vagy a fogyatékkal élőt 
a tartózkodással kapcsolatos információkról, szabályokról, eljárásokról.

Érzékelhető tehát, hogy a fogyatékkal élők turizmusa számtalan olyan szituációt rejt, amely könnyen ve-
zethet vitához. Lényegesnek tartjuk, hogy amennyiben kialakul a konfliktus (azaz nem sikerült a megelő-
zés, a prevenció), azt a lehető leggyorsabban és a legbékésebb úton rendezzék. Ez nem csupán a szálloda 
jó híre miatt fontos, hanem azért is, mert egy vitás szituáció nem megfelelő kezelése könnyen a turisztikai 
kedv visszavetését eredményezheti a fogyatékkal élők számára.

A kialakult vagy kialakulni látszó konfliktus kezelése kapcsán a legfontosabb a szálloda menedzsment-
jének a hozzáállása. Lényeges, hogy a vezetőség a konfliktusokat ne csak negatívumnak és szükségtelen 
rossznak értékelje, valamint a konfliktusos helyzet végkimenetelét kommunikációjával ne úgy vetítse elő, 
hogy annak eredménye várhatóan egy győztes-vesztes pozíció lesz. A konfliktusokra lehetőségként tekint-
sen, mert lehetőség: 

döntést hozni,
fejleszteni a kapcsolatot,
beszélni arról, mi zavar és mit szeretnénk,
meghallani, mi fontos a másik félnek – ahelyett, amit (esetleg csak negatívan, előítéletesen) 
feltételezünk (Lightsey, A. 2012).

Amennyiben a konfliktusokra lehetőségként tekintünk, azok nem rombolóak (destruktívak), hanem építőek 
(konstruktívak) is lehetnek (a köztük lévő különbségeket az 1. táblázat mutatja be). 

Egy kialakult konfliktus megélését, annak konstruktív vagy destruktív kimenetelét természetesen nem 
csupán a szálloda menedzsmentjének hozzáállása, hanem a vitában álló felek konfliktus-megoldási straté-
giája is befolyásolja. A különböző konfliktus-megoldási stratégiák leírására leggyakrabban a Kilmann – Tho-
mas modellt (1977) szokták alkalmazni, mely modell öt különböző stratégiát különböztet meg: a versengő, 
az alkalmazkodó, az elkerülő, a kompromisszumkereső és a problémamegoldó stratégiát. 

A különböző konfliktus-megoldási stratégiák használatát befolyásolja az egyén jelleme, önérvényesítő 
képessége, a másik félről kialakított képe, a kapcsolatuk minősége és mélysége, illetve a konfliktus ter-
mészete. 

•

•
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•
•
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•
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Konfliktusmenedzsment és az alternatív vitarendezési eljárások a szállodaiparban

A szálloda menedzsmentje – kiindulva Bakacsi Gy. (2010) elméletéből – a vendégek között felmerülő konf-
liktusok esetén háromféle magatartást tanúsíthat. 

Választhatja az elsimítást, elkerülést, ami tulajdonképpen a probléma figyelmen kívül hagyását jelen-
ti: a vezetés úgy dönt, hogy nem avatkozik bele a konfliktusmegoldásba. Ez a stratégia csak addig tartható, 
amíg nem jelzik közvetlenül a vitát a szálloda valamelyik alkalmazottjának. Amennyiben ugyanis valame-
lyik fél szól egy munkatársnak a konfliktusról, azzal szállodai „hatáskörbe” helyezte a szituációt. 

A második lehetséges stratégia az ún. tárgyalás, kényszerítés. Ebben az esetben a szállodai menedzs-
ment felszólítja a feleket arra, hogy valamilyen módon – vagy az egyik, vagy a másik fél javára – egyezze-
nek meg egymással a vitában állók, az ehhez szükséges feltételeket és módszereket azonban nem bizto-
sítja számukra. 

A harmadik lehetséges magatartás az ütköztetés, problémamegoldás. Ebben az esetben a vezetőség 
arra törekszik, hogy segítse a feleket a megegyezésben, azaz igyekszik megteremteni a konfliktusmegol-
dáshoz szükséges feltételeket és módszereket. Lényeges látnunk, hogy egyedül a harmadik stratégia az, 
amely a konfliktusok végkimenetelét nem destruktívnak, hanem konstruktívnak vetíti elő.

Az ütköztetés, problémamegoldás lehetséges módszerei között szerepelnek az alternatív vitarendezési 
eljárások (AVR, 2. táblázat)6.

Ahogy a fenti táblázatból kiderül, a két legnagyobb különbség a kiemelt vitafeloldó technikákban a har-

Destruktív konfliktusok Konstruktív konfliktusok

Eltereli az energiát/figyelmet az igazi
problémáról

Új kérdéseket nyit meg a vitás ügy
vonatkozásában

Rombolja az erkölcsöt Segíti a kérdés/probléma tisztázását

Kiélezi az egyén és csoport közötti
különbséget

Javítja a problémamegoldás minőségét

Mélyíti a különbségeket Növeli az együttműködést

Akadályozza az együttműködést Növeli a kommunikáció spontaneitását

Felelőtlen viselkedést indukál Elindítja az együttműködést

Gyanút és bizalmatlanságot
eredményez

Kreatív konfliktus megoldás esetén erősíti a felek 
kapcsolatát

Csökkenti az
eredményességet/produktivitást

Növeli a
termelékenységet/produktivitást

1. táblázat: A destruktív és a konstruktív konfliktus összehasonlítása. Forrás: Varga Sz. 2009, pp.21-22

6  Az amerikai online jogi szótár alternatív vitarendezésként határoz meg minden olyan módszert, amely kevesebb költséggel jár és 
jóval eredményesebb (lehet), mint a peres eljárások. Példaként a közvetítést és a döntőbíráskodást említi; ugyanakkor megjegyzi, 
hogy noha az alternatív vitarendezési technikák körébe viszonylag sok módszer tartozik, azok egy része intézményesített, ennek 
ellenére nincs egységes, jól meghatározott definíciója (Internet 4).
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madik személy jelenléte vagy annak hiánya, illetve a döntési jog. Az alternatív vitarendezés gyökerei az 
Amerikai Egyesült Államokba, az indián tradicionális törzsi igazságszolgáltatás évszázadok óta változatlan 
formáihoz nyúlnak vissza, és megoldásai kézenfekvő mintaként szolgálhattak a bíróságok túlterheltségét 
orvosolni szándékozó jogalkotóknak (Nádházy Zs. 2011). Az USA-ban először a kollektív munkaügyi viták 
esetén alkalmazták sikerrel (az 1940-es években vezették be), aztán fokozatosan hódította meg az élet 
többi területét (Lovász G. 2011). 

Megjegyzendő, hogy a téma egyik kiváló amerikai kutatója olyan megközelítést alkalmaz, amely a dön-
tőbíráskodást tekinti a legjelentősebb AVR eljárásnak, és mellette a tárgyalást (egyeztetést), a mediációt, 
a mini-trial technikát (a mediáció és az arbitráció keveréke), a tényfeltárást és a bírói segítség igénybe-
vételét említi (Cheeseman,  R. H. 2012, p.43). 

A szállodai viták békés úton történő feloldásának lehetőségeinél nemcsak a mediációt, a döntőbírás-
kodást (és a tárgyalást) kell számba venni, hanem lényegében minden olyan módszert, folyamatot vagy 
technikát alternatív vitarendezésnek tekinthetünk, ami peres eljáráson kívül, nem a bíróság közreműködé-
sével történő konfliktusmegoldást jelent. Ilyen lehet egy ad hoc megbeszéléstől vagy közös ebédtől kezdve 
egy informális arbitrációs eljárásig gyakorlatilag minden, ami arra irányul, hogy a vitás felek békés úton 
megegyezésre jussanak, és amelyben a felek ezt célként fogalmazzák meg. Az már a szálloda menedzs-
mentjének a feladata, hogy az alternatív vitarendezési eljárások széles skálájáról kiválassza a vélhetően 
legmegfelelőbbet. Érdemes megjegyezni, hogy az AVR eljárásokban megfigyelhető egyfajta fokozatosság: 
a legkevésbé formálistól és hivatalostól jutunk el a bizonyos tekintetben bírósági eljáráshoz hasonló me-
revségű arbitrációig. Amennyiben a vezetőség egy felmerülő konfliktus megoldásához AVR módszert al-
kalmaz, érdemes a legkevésbé formalizált módszerek valamelyikével kezdeni, és azt követően rátérni a 
hivatalosabb eljárásokra, ha az előző nem vezetne eredményre.

Javaslatok: prevenció és konstruktív konfliktusmegoldás a szállodaiparban

A fogyatékkal élők szállodai elhelyezése és megfelelő módon történő ellátása, kiszolgálása magas szintű 
felkészültséget, odafigyelést és empátiát (azaz szakmai tudást és emberi érzékenységet) kíván a vezetőség 
és az alkalmazottak részéről egyaránt. Az esélyegyenlőség biztosításához szükséges törvényi előírásoknak 
való infrastrukturális megfelelés mellett van néhány olyan javaslat, amelyek betartásával megelőzhetőek 
és/vagy konstruktív módon kezelhetőek a fogyatékkal élők szállodai turizmusa során felmerülő interper-
szonális konfliktusok:

lényeges minden olyan információ megosztása a nyilvános fórumokon (szálloda honlapja, PR 
anyagok stb.), ami egy fogyatékkal élő számára releváns lehet (a szálloda megközelíthetősé-
ge, lift, mozgáskorlátozottak részére fenntartott szoba, a szállodai étterem akadálymentes 
szolgáltatásai stb.);
érdemes felkeresni a helyi fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak klubját, egyesületét, és 
a segítségüket kérni a fogyatékkal élők speciális turisztikai szükségleteinek összeírásában 
(elsősorban a mozgáskorlátozottak, hallássérültek és látássérültek speciális szükségletei) 
- különösen lényeges ez a szálloda kialakítása vagy átalakítása során;

•

•

2. táblázat: Az AVR módszerek kategorizálása. Forrás: Kas K. 2008, p.39.

Harmadik személy jelenléte Döntési jog

Tárgyalás/Egyeztetés Kétoldalú, nincs jelen harmadik személy Felek kezében

Békéltetés/Közvetítés Harmadik személy jelen van Felek kezében

Döntőbíráskodás Harmadik személy jelen van Harmadik személy kezében
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érdemes valamilyen módon megtudni a szállodába való bejelentkezéskor, hogy van-e vala-
milyen fogyatékossága a vendégnek (az ehhez szükséges információkat a szálloda honlapján 
célszerű megosztani, vakbarát felület kialakításával is);
hallássérült vendég esetén érdeklődni kell, van-e szüksége jelnyelvi tolmácsra a tartózko-
dása ideje alatt;
fel kell készíteni a szállodai alkalmazottakat a fogyatékossággal élő vendégek érkezésére, a 
velük való viselkedési normákra (a szállodai alkalmazottak részt vehetnek ún. érzékenyítő 
tréningeken – ezeknek az a célja, hogy felkészítse a résztvevőket a fogyatékossággal élőkkel 
való helyes bánásmódra);
a szállodának ne csak panaszkezelési, hanem konfliktuskezelési politikája is legyen, a konf-
liktuskezelési politika térjen ki az alábbiakra:

o amennyiben a szálloda valamelyik alkalmazottja konfliktust észlel és azt nincs jogosultsága, 
vagy nem tudja megoldani, tájékoztassa a felettesét;

o ha a konfliktus egy fogyatékkal élő és egy ép között alakul ki, gondoskodni kell az egyenlő 
bánásmódról és az azonos érdekképviseleti lehetőségekről; 

o az AVR módszerek szállodai alkalmazásával kapcsolatos részletek legyenek kimunkálva (a 
kezdeményezésre való jogosultság, a tájékoztatás/informálás rendje, a felmerülő költségek 
stb.);

o amennyiben a szálloda alkalmazottja rendelkezik mediátori képesítéssel: a mediációs el-
járás igénybevételének módja (a közreműködést kezdeményezhető személye, az eljárás 
helye, ideje, a mediátor jogköre és esetleges díjazása).

Összefoglalás

Cikkünkben elméleti megközelítésből tárgyaltunk egy meglátásunk szerint jelentős, és egyre jelentősebb 
gyakorlati turisztikai és egyben lehetséges elméleti kutatási területet: a fogyatékkal élők turizmusát és az 
ennek során fellépő konfliktusok kezelésének lehetséges módjait.

Természetesen ez egy igen komplex problémakör, így a rendelkezésre álló terjedelmi keretek között a 
szállodai szálláshely-szolgáltatások fogyatékkal élők általi igénybevételére, és az ennek során felmerülő 
konfliktusok lehetséges kezelésére fókuszáltunk.

Tanulmányunk fő célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra: a szállodai elhelyezés/szállásadás 
kapcsán nem csupán a fogyatékkal élők igényeihez alkalmazkodó speciális és színvonalas infrastrukturális 
feltételekről kell gondoskodnia a menedzsmentnek, hanem a humán kérdések (azon belül a konfliktusok) 
megfelelő módon történő kezeléséről is.

Írásunkban értelemszerűen az általánostól az egyedi felé haladtunk: a bevezetőben felvázoltuk, hogy 
Földünkön, kontinensünkön, illetve hazánkban hány embertársunk él fogyatékkal, és ez – az általános ne-
hézségek, anyagi gondok, életvezetési, egészségügyi stb. problémák és bizonyos társadalmak éretlensége, 
értetlensége és probléma iránti érzéketlensége ellenére – milyen jelenlegi és jövőbeli (fejlődő) potenciális 
turisztikai piacot jelenthet a jelzett térségekben. 

Ezután rávilágítottunk arra, hogy a fejlett Nyugaton (ellentétben pl. Magyarországgal, ahol ez a turiz-
muspiaci „rés” még messze lehetőségei alatt teljesít) a fogyatékkal élők turizmusba bekapcsolódó rétege 
már meglehetősen jól működő szolgáltatásokat vehet igénybe – ugyanakkor jeleztük, hogy milyen problé-
mák regisztrálhatóak még a kérdésben és annak megoldásában legelőrébb járó országokban is. 

Cikkünkben röviden megvizsgáltuk a konfliktusok kezelésének elméleti tudományos hátterét, tisztáztuk 
a konfliktus fogalmát és különböző megközelítési módjait. Kiemeltük, hogy amennyiben a szállodai szolgál-
tatás igénybevétele során már kialakult a konfliktus (azaz nem sikerült a megelőzés, a prevenció), akkor 
az érintett feleknek azt a lehető leggyorsabban és a legbékésebb úton rendezniük kell. Rámutattunk arra, 
hogy a kialakult vagy kialakulni látszó konfliktus kezelése kapcsán a legfontosabb a szálloda menedzsment-

•

•

•

•
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jének hozzáállása; jeleztük, hogy ők a konfliktusokat ne negatívnak és szükségtelen rossznak értékeljék, 
hanem abban egy többoldalú és többosztatú lehetőséget lássanak a kapcsolatfejlesztés, a kommunikáció 
és a döntéshozatal fejlesztésére, hatékonyabbá és eredményesebbé tételére.   

Ezt a gondolatot továbbszőve megállapítható: egy kialakult szállodai konfliktus megélését, annak konst-
ruktív vagy destruktív kimenetelét természetesen nem csupán a szálloda menedzsmentjének hozzáállása, 
hanem a vitában álló felek konfliktus-megoldási stratégiája is befolyásolja. 

Kijelenthető, hogy a szállodai viták békés úton történő feloldásának lehetőségeinél nem csak a medi-
ációt, a döntőbíráskodást (és a tárgyalást) kell számba venni, hanem lényegében minden olyan módszert, 
folyamatot vagy technikát alternatív vitarendezésnek tekinthetünk, ami peres eljáráson kívül, nem a bíró-
ság közreműködésével történő konfliktusmegoldás.

A fogyatékkal élők szállodai szolgáltatások igénybevétele során felmerülő konfliktusainak rendezését, 
mint témakört körüljárva összegzésként leszögezhető: alapvető – mint mindenhol máshol – a probléma 
megelőzése, azaz a prevenció; ha viszont ez nem sikerült, a szálloda menedzsmentjének kötelessége a 
konstruktív konfliktusmegoldásra való törekvés, mindenkor kiemelten szem előtt tartva a fogyatékkal élők 
speciális igényeit, elvárásait és emberi méltóságát.   
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