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ÁZSIA ÉS ÉN 
EGY FÉLIG SZEMÉLYES VALLOMÁS 

Gyermekkorom óta imádom és 1985 óta szorgalmasan járom Ázsia 
országait. Hivatásom (karmám?) lehetővé tette, hogy hosszú éveket 
töltsek el itt és nem turistaként. Ez az időszak lehetővé tette, hogy 
megismerjem és talán meg is értsem az itt élők történelmét, kultúráját, 
szokásait. Annyira megfogott ez a csodálatos kontinens, hogy 2007 
és 2016 között talán, ha összesen hatvan napra mozdultam ki 
innen.  Ma már csak évi fél évet, az őszi, téli, tavaszi szezont töltöm 
kint folyamatosan, illetve a nyári (június, július, augusztus) 
hónapokat. A "maradék" a családomé.  

Az alábbi írás kicsit összefoglalja, mit sikerült összerakni az utóbbi 
körülbelül 50 évben és mitől is olyan különleges ez a lehetőség az 
Ázsiába utazóknak is. 

 

 

Egy kis személyeskedés:   

Miután gyermekkorom óta foglalkozom Ázsiával, és ez a fél évszázad elég volt arra, hogy elég és főleg hiteles 
tudásra tegyek szert, az én feladataim közé tartozik, hogy az új területeket és uticélokat felkutassam. Az új 
uticél körútjait, helyi programjait is én állítom össze és be is vezessem a piacra. Ezért aztán ősztől-tavaszig 
szorgalmasan járom Ázsiát.  

Rendszeresen viszek különleges és egyedi zárt csoportos utakat is. Ezek mid-mind különleges kulturális utak, 
azoknak, akiknek nem csak az egzotikum, hanem Ázsia helyenként akár 7000 éves folyamatos kultúrája is 
fontos. 

 Hihetetlenül élvezem ezeket az utakat és rengeteg információt, az ősi kultúra ma is élő 
elemeit, az igazi mindennapi életet szívtam már magamba. És valami különlegeset is, 
ami nemcsak az odautazók, de az ott élők nagy része elől is szigorúan el van zárva. Ez 
a buddhista monostorok belső világa. Buddhistaként nem illene büszkének lenni, de én 
azért ezt nem tudom megállni: A Song Shan Shaolin Templom 32. generációjának 
tagjaként mindenhol szeretettel és tisztelettel fogadnak testvéreim. Így ezeken az 
utakon is mindig valamelyik monostorban éltem és részt is vettem a szerzetesi 
közösség mindennapi életében. A megnyíló sok-sok zárt ajtó, a szerzeten kívüli 

emberek elől elzárt könyvtárak fantasztikus kulturális kincseinek tanulmányozása, a sok-sok hihetetlenül 
élménygazdag beszélgetés során szerzett különleges információim, és bizonyára megnövekedett 
személyes tudásom is segíthet talán, hogy nemcsak sima turista utakra tudjam invitálni azokat, akik 
vendégeink lesznek ezeken az ázsiai utakon, hanem valami egyedit valami igazi „Ázsia lelke” többletet is 
tudjak adni nekik.  
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A YOURDESTINATION - "mi már itt vagyunk otthon" 

1981-ben alapítottam meg saját vállalkozásomat (Comset Engineering Co., Ltd.), amit aztán 2005-ben 
áttelepítettem Ázsiába. A pár éves kétlaki pattogás után én is odaköltöztem. A cég ma is működik és 
szorgalmasan gyártja az automatizálási és informatikai rendszereket. Azonban aki Ázsiában dolgozik és nem 
foglalkozik turizmussal is, az nem is igazán van ott. Először régi partnereim, ismerőseim kértek, hogy segítsek 
nekik ázsiai utazásaikban, nyaralásaikban. Ez a segítség azonban hamar "visszaütött". Az egyre több idő, amit 
ezzel kellett eltöltenem, hamar mindennapi tevékenységemmé, mára már hívatásommá is vált. Persze, a cég 
alapprofilja továbbra is a mérnöki tevékenység, de az működik nélkülem is.    

Egy régóta dédelgetett ötletem vált valóra 2008-ban. Korábban is foglalkoztunk ázsiai utaztatással, de abban 
az évben már annyi felkérést kaptunk, hogy önálló üzletágként megszületett cégem önálló utaztatási divíziója 
a YourDestination. Lepésről lépésre egyre több ázsiai ország került bele a portfólióba és mára (2021 eleje) 
már folyamatosan jelen vagyunk (és persze szorgalmasan dolgozunk is) a következő országokban: Mianmar 
(Burma), Thaiföld, Kambodzsa, Laosz, Vietnam, Hong Kong és Kína déli-keleti tartományai, Malajzia, 
Szingapúr, Japán, India-Nepál-Bután-Tibet. 

Ahogy az igények nőttek, sorra nyíltak helyi, magyar vezetésű és minden szükséges engedéllyel felszerelt 
irodáink a Magyar Centrumok. Jelenleg Thaiföldön, Vietnamban, Hong Kong-ban, Burmában, Nepálban és 
Japánban van az év minden napján, napi 24 órában elérhető irodánk. A Hong Kong-i Magyar Centrum és a 
Tokiói Magyar Centrum csak saját országukat képviselik, mert ezek elég nagyok ahhoz, hogy ne kelljen 
mással foglalkozniuk. Ezek a központok saját országukkal kapcsolatosan „mindent tudnak, illetve igény 
esetén a többi ország ügyeiből is részt tudnak vállalni.  

Mára már a YourDestination 76 legális és professzionális helyi idegenvezető munkáját vezeti Ázsia 13 
országában. Komoly hangsúlyt fektet utasai magas színvonalú biztonságára, ezért csak legális helyi 
munkatársakat alkalmaz. A YourDestination az egyetlen olyan utazási vállalkozás, amely jogosult magyar 
nyelvű idegenvezetést is biztosítani Ázsia ezen országaiban.  

Még egy fontos megjegyzés: A YourDestination más, és mára már sokkal több, mint egy hagyományosan 
működő utazási iroda! Nem foglalkozik tömegturizmussal, minden útja és programja egyedi. Van ugyan vagy 
30, kiscsoportosnak nevezett, és rendszeresen induló körútja is, de az igazi erőssége az egyéni (magánutak, 
MICE és Confidential) utaztatás. Minden egyes összeállítás egyéni, jól megtervezett napi blokkokból is 
összeállítható. Ezek az ÁZSIA MOZAIK programok.  Azoknak, akinek különleges szellemi igényeik vannak 
és mélyebben is meg akarják ismerni Ázsia kultúráját és szellemiségét, nagyon érdekes, személyre szabott 
utazásokat tudunk összeállítani. Ezek az ÁZSIA LELKE programok.    

A fentiek alapján jól látszik, a "mi már itt vagyunk otthon" nem csak egy szokásos reklám szlogen, de 
szigorúan igaz tény is.   
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ELÉRHETŐSÉGEINK, RÉSZLETES ANYAGAINK: 

Cégadatok: honlapjaink kapcsolati oldalain.  

Magyar nyelvű honlapok: 

http://www.vietnamiut.hu 
http://www.azsia-utazas.hu 
http://www.thaifoldi.hu 
https://kambodzsai.hu 
https://nepali.hu 
https://burmaiut.hu 
https://laoszi.hu 

Magyar nyelvű Facebook oldalak: 

https://www.facebook.com/vietnammagyarul/ 
https://www.facebook.com/bangkokmagyarul/ 
https://www.facebook.com/japanrolmagyarul/ 
https://www.facebook.com/thaifoldmagyarul/ 
https://www.facebook.com/kambodzsamagyarul/ 
https://www.facebook.com/burmamagyarul/ 
https://www.facebook.com/Phuketmagyarul/ 
https://www.facebook.com/azsiamagyarul/ 
https://www.facebook.com/kinamagyarul/ 
https://www.facebook.com/nepalmagyarul/ 

Facebook csoportunk: 

https://www.facebook.com/groups/azsiamagyarul/ 

Helyi irodáink, a magyar centrumok: 

Bangkoki Magyar Centrum 
(Burma, Thaiföld, Kambodzsa) 
thaifold@azsia-utazas.hu 
 
Vietnami Magyar Centrum 
(Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Hong Kong) 
hq@azsia-utazas.hu 
 
Tokiói Magyar Centrum 
(Japán, Dél-Korea) 
japan@azsia-utazas.hu 
 
 

Katmandui Magyar Centrum 
(India, Nepál, Bután, Tibet) 
nepal@azsia-utazas.hu 
  

 VALAMI KÜLÖNLEGES… 

Rengeteg olyan hasznos információ, utazási ötlet 
és csodaszép Ázsiai élmény van, ami egyszerűen 
nem fér bele egy utazási honlap tartalmába vagy 
nagyon kinövi egy Facebook oldal vagy csoport 
kereteit. Ezért létrehoztunk egy önálló internetes 
fórumot, ahol ezek a terjedelmi vagy tartalmi 
megkötések nem korlátoznak bennünket. Keresési 
szempontok miatt blognak nevezzük, de reméljük, 
annál azért máris sokkal több és hasznosabb és a 
jövőben nagyon komoly információs forrássá válik 
a „Minden, ami Ázsia” témakörben.  Itt található: 

https://azsiaiutazo.hu/ 

INFORMÁCIÓS KÖNYVTÁRUNK 

Ide gyűjtöttük össze, a ma már több ezer oldalra 
kiterjedő részletes magyar nyelvű program és 
utiterv leírásainkat és egyéb információs 
anyagunkat: 

 http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-
informacios-anyagok-kiadvanyok/ 

 

Demmel László                                                      
CEO 
HU: +36706239513 
VN:+84528442285 
hq@azsia-utazas.hu 
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